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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 780) 

 

U S T A W A   z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) 

Art. 125. 

§ 1. Pisma procesowe obejmują wnioski i oświadczenia stron składane poza rozprawą. 

§ 2. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, pisma procesowe wnosi się na urzędowych 

formularzach. 

[§ 2
1
. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, pisma procesowe wnosi się za pomocą systemu 

teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (drogą elektroniczną). Jeżeli 

przepis szczególny przewiduje, że pisma wnosi się wyłącznie drogą elektroniczną, pisma 

niewniesione tą drogą nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem 

pisma do sądu.] 

<§ 2
1
. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi pisma procesowe wnosi się za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe 

(system teleinformatyczny). Jeżeli przepis szczególny przewiduje, że pisma wnosi się 

wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, pisma niewniesione za 

pośrednictwem tego systemu nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z 

wniesieniem pisma do sądu.> 

§ 3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory i sposób 

udostępniania stronom urzędowych formularzy, o których mowa w § 2, odpowiadających 

wymaganiom przewidzianym dla pism procesowych, szczególnym wymaganiom 

postępowania, w którym mają być stosowane, oraz zawierających niezbędne pouczenia 

dla stron, co do sposobu ich wypełniania, wnoszenia i skutków niedostosowania pisma do 

tych wymagań, uwzględniając, że urzędowe formularze powinny być udostępniane w 

siedzibach sądów oraz bezpłatnie w sieci Internet w formie pozwalającej na dogodną 

edycję treści formularza. 

[§ 3
1
. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, sposób wnoszenia pism procesowych 

drogą elektroniczną, mając na względzie skuteczność wnoszenia pism, szczególne 

wymagania postępowań obsługiwanych przez system teleinformatyczny oraz ochronę 

praw osób wnoszących pisma.] 

<§ 3
1
. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób wnoszenia pism 

procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, mając na względzie 

skuteczność wnoszenia pism, szczególne wymagania postępowań obsługiwanych 

przez ten system oraz ochronę praw osób wnoszących pisma.> 
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§ 4. (uchylony). 

Art. 126. 

§ 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:1)   oznaczenie sądu, do którego jest 

skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i 

pełnomocników; 

2)   oznaczenie rodzaju pisma; 

3)   osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych 

okoliczności; 

4)   podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 

5)   wymienienie załączników. 

§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać 

oznaczenie przedmiotu sporu oraz: 

1)   oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli 

ustawowych i pełnomocników, 

2)   numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub 

numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on 

obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub 

3)   numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym 

właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który 

nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on 

obowiązany do jego posiadania. 

§ 2
1
. Dalsze pisma procesowe, poza elementami określonymi w § 1, powinny zawierać 

sygnaturę akt. 

§ 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który 

przedtem nie złożył pełnomocnictwa. 

§ 3
1
. Przepisu § 3 nie stosuje się do pism wnoszonych w elektronicznym postępowaniu 

upominawczym. 

§ 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z 

wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała. 

[§ 5. Pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną powinno być opatrzone podpisem 

elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262). 

§ 6. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące trybu 

zakładania konta w systemie teleinformatycznym służącym do prowadzenia 

elektronicznego postępowania upominawczego oraz sposobu posługiwania się podpisem 

elektronicznym w tym postępowaniu, mając na względzie sprawność postępowania, 

dostępność drogi elektronicznej dla stron postępowania oraz ochronę praw stron 

postępowania, przy uwzględnieniu możliwości składania jednorazowo wielu pozwów.] 

<§ 5. Pismo procesowe wniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem 
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zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1114). 

§ 6. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania i udostępniania 

konta w systemie teleinformatycznym, za pomocą którego można wnosić pisma 

procesowe, z uwzględnieniem sprawności postępowania, ochrony praw stron 

postępowania oraz możliwości składania jednorazowo wielu pism.> 

 

[Art. 131
1
. 

§ 1. W elektronicznym postępowaniu upominawczym doręczeń powodowi dokonuje się za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie 

upominawcze (doręczenie elektroniczne), a pozwanemu, w przypadku gdy wniesie pismo 

drogą elektroniczną. 

§ 2. W przypadku doręczenia elektronicznego pismo uznaje się za doręczone z datą wskazaną 

w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a przy braku takiego 

potwierdzenia doręczenie uznaje się za skuteczne z upływem 14 dni od daty umieszczenia 

pisma w systemie teleinformatycznym. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb doręczeń elektronicznych w 

elektronicznym postępowaniu upominawczym mając na względzie zapewnienie 

skuteczności doręczeń oraz ochronę praw osób, którym pisma są doręczane.] 

<Art. 131
1
. 

§ 1. Sąd dokonuje doręczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (doręczenie 

elektroniczne), jeżeli wniesiono pismo za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego. 

§ 2. W przypadku doręczenia elektronicznego pismo uznaje się za doręczone w chwili 

wskazanej w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. Przepisu art. 

134 § 1 nie stosuje się. W przypadku braku takiego potwierdzenia doręczenie 

elektroniczne uznaje się za skuteczne po upływie 14 dni od daty umieszczenia pisma w 

systemie teleinformatycznym. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób dokonywania 

doręczeń elektronicznych, mając na względzie zapewnienie skuteczności doręczeń 

oraz ochronę praw osób, którym pisma są doręczane.> 

 

Art. 460. 

[§ 1. Zdolność sądową i procesową ma także pracodawca, chociażby nie posiadał osobowości 

prawnej, a w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych zdolność tę ma organ 

rentowy.] 
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<§ 1. Zdolność sądową i procesową ma także pracodawca, chociażby nie posiadał 

osobowości prawnej, a w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych zdolność tę 

ma organ rentowy i wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.> 

§ 2. W razie potrzeby ustanowienia dla strony kuratora, postanowienie, o którym mowa w art. 

69, może zapaść również z urzędu. 

Art. 461. 

§ 1. Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd 

właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub 

miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy. 

§ 1
1
. Do właściwości sądów rejonowych, bez względu na wartość przedmiotu sporu, należą 

sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie 

bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie 

poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o 

odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy 

wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy dotyczące kar 

porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane. 

§ 2. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych właściwy do rozpoznania sprawy jest 

sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania strona odwołująca się od decyzji wydanej 

przez organ rentowy, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej. 

§ 2
1
.
 
W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w których wniesiono odwołanie od 

decyzji organu emerytalnego określonego przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, wojskowego organu emerytalnego albo organu emerytalnego właściwego 

w stosunku do funkcjonariuszy Służby Więziennej, właściwy jest sąd, w którego okręgu 

ma siedzibę ten organ. 

[§ 2
2
. W sprawach, w których nie można określić właściwości sądu według przepisów 

paragrafów poprzedzających, jak również w sprawach, w których ubezpieczony 

zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuje świadczenie wypłacane 

przez wyznaczoną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jednostkę 

organizacyjną tego Zakładu, właściwy jest sąd, w którego okręgu ma siedzibę organ 

rentowy.] 

<§ 2
2
. W sprawach, w których nie można określić właściwości sądu według przepisów § 

1–2
1
, właściwy jest sąd, w którego okręgu ma siedzibę organ rentowy.> 

§ 3. Sąd właściwy może na zgodny wniosek stron przekazać sprawę do rozpoznania innemu 

sądowi równorzędnemu, rozpoznającemu sprawy z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń 

społecznych, jeżeli przemawiają za tym względy celowości. Postanowienie w tym 

przedmiocie może zapaść na posiedzeniu niejawnym. Sąd, któremu sprawa została 

przekazana, jest związany postanowieniem sądu przekazującego. 

 

Art. 465. 

 § 1. Pełnomocnikiem pracownika lub ubezpieczonego może być również przedstawiciel 

związku zawodowego lub inspektor pracy albo pracownik zakładu pracy, w którym 
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mocodawca jest lub był zatrudniony, a ubezpieczonego - także przedstawiciel organizacji 

zrzeszającej emerytów i rencistów. 

<§ 1
1
. Pełnomocnikiem pracodawcy niebędącego osobą prawną lub przedsiębiorcą albo 

organu rentowego może być również jego pracownik. Pełnomocnikiem 

wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności może być jego 

członek.> 

§ 2. Do odbioru należności zasądzonych na rzecz pracownika lub ubezpieczonego jest 

wymagane pełnomocnictwo szczególne, udzielone po powstaniu tytułu egzekucyjnego. 

 

Art. 476. 

§ 1. Przez sprawy z zakresu prawa pracy rozumie się sprawy: 

1)   o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane; 

1
1
)  o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew 

zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy; 

2)   o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych 

przepisów stosuje się przepisy prawa pracy; 

3)   o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o 

świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

§ 2. Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się sprawy, w których 

wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących: 

[1)   ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia rodzinnego;] 

<1) ubezpieczeń społecznych;> 

2)   emerytur i rent; 

3)   (uchylony); 

4)   innych świadczeń w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych; 

5)  świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby 

pozostających w związku ze służbą wojskową albo służbą w Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego oraz Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym. 

[§ 3. Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się także sprawy wszczęte na 

skutek niewydania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie, a także sprawy, w 

których wniesiono odwołanie od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o 

stopniu niepełnosprawności, sprawy o roszczenia ze stosunków prawnych między 

członkami otwartych funduszy emerytalnych a tymi funduszami lub ich organami oraz 

sprawy ze stosunków między emerytami lub osobami uposażonymi w rozumieniu 

przepisów o emeryturach kapitałowych a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.] 

<§ 3. Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się także sprawy 

wszczęte na skutek niewydania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie, 

a także sprawy, w których wniesiono odwołanie od orzeczenia wojewódzkiego 
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zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, sprawy o roszczenia ze stosunków 

prawnych między członkami otwartych funduszy emerytalnych a tymi funduszami 

lub ich organami oraz sprawy ze stosunków między emerytami lub osobami 

uposażonymi w rozumieniu przepisów o emeryturach kapitałowych a Zakładem 

Ubezpieczeń Społecznych.> 

§ 4. Przez organy rentowe rozumie się: 

1)   jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określone w przepisach o 

systemie ubezpieczeń społecznych, właściwe do wydawania decyzji w sprawach 

świadczeń, 

[2)   kolejowe jednostki organizacyjne,] 

3)   wojskowe organy emerytalne oraz organy emerytalne resortów spraw wewnętrznych i 

sprawiedliwości, a także inne organy wojskowe i organy resortów spraw 

wewnętrznych i sprawiedliwości 

- właściwe do wydawania decyzji w sprawach, o których mowa w § 2, a także Prezesa 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

§ 5. Przez użyte w niniejszym dziale określenie 

1)   pracownik - rozumie się również: 

a)  członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, osobę świadczącą pracę na podstawie 

umowy o pracę nakładczą oraz członków rodziny i spadkobierców pracownika, 

członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej i osoby świadczącej pracę na podstawie 

umowy o pracę nakładczą, a także inne osoby, którym z mocy odrębnych 

przepisów przysługują roszczenia z zakresu prawa pracy, 

b)  osobę dochodzącą od zakładu pracy odszkodowania lub ustalenia uprawnień do 

świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy 

i chorób zawodowych; 

2)   ubezpieczony - rozumie się osobę ubiegającą się o: 

[a)  świadczenie z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia rodzinnego albo o 

emeryturę lub rentę,] 

<a) świadczenie z ubezpieczeń społecznych albo o emeryturę lub rentę,> 

b)  ustalenie istnienia bądź nieistnienia obowiązku ubezpieczenia, jego zakresu lub 

wymiaru składki z tego tytułu, 

c)  świadczenia w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, 

d)  świadczenie odszkodowawcze przysługujące w razie wypadku lub choroby 

pozostające w związku ze służbą wojskową albo służbą w Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie 

Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego oraz Centralnym 

Biurze Antykorupcyjnym. 
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Art. 477
8
. 

§ 1. Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, z 

wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów rejonowych. 

§ 2. Do właściwości sądów rejonowych należą sprawy: 

[1)   o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, 

pogrzebowy, rodzinny oraz o dodatki do zasiłku rodzinnego;] 

<1) o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński oraz 

pogrzebowy;> 

2)   o świadczenie rehabilitacyjne; 

[3)   o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w 

drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku 

lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą 

w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, 

Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej;] 

<3) o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, wypadku w drodze do 

pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub 

choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo 

służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony 

Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej;> 

4)   o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności; 

5)   (uchylony); 

[6)   o świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego.] 

 

Art. 477
9
. 

[§ 1. Odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał 

decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od 

doręczenia odpisu decyzji. 

§ 2. Organ rentowy, o którym mowa w § 1, przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami 

sprawy do sądu z zachowaniem przepisów odrębnych. Organ ten, jeżeli uzna odwołanie w 

całości za słuszne, może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję. W tym wypadku 

odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. 

§ 2
1
. Jeżeli w odwołaniu od decyzji organu rentowego wskazano nowe okoliczności dotyczące 

niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, które powstały po 

dniu wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od 

którego nie wniesiono sprzeciwu lub orzeczenia komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, organ rentowy nie przekazuje odwołania do sądu, lecz kieruje do lekarza 

orzecznika do ponownego rozpatrzenia. Organ rentowy uchyla poprzednią decyzję, 

rozpatruje nowe okoliczności i wydaje nową decyzję, od której przysługuje odwołanie do 
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sądu. Przepis ten stosuje się także wówczas, gdy nie można ustalić daty powstania 

wskazanych w odwołaniu nowych okoliczności.] 

<§ 1. Odwołania od decyzji organów rentowych lub orzeczeń wojewódzkich zespołów do 

spraw orzekania o niepełnosprawności wnosi się na piśmie do organu lub zespołu, 

który wydał decyzję lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ 

lub zespół, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia. 

§ 2. Organ rentowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności 

przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu. Organ ten lub 

zespół, jeżeli uzna odwołanie w całości za słuszne, może zmienić lub uchylić 

zaskarżoną decyzję lub orzeczenie. W tym przypadku odwołaniu nie nadaje się 

dalszego biegu. 

§ 2
1
. Jeżeli w odwołaniu od decyzji organu rentowego wskazano nowe okoliczności 

dotyczące niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji albo 

stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, które powstały po dniu wydania 

orzeczenia przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od którego 

nie wniesiono sprzeciwu, lub orzeczenia komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, organ rentowy nie przekazuje odwołania do sądu, lecz kieruje do 

lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do ponownego rozpatrzenia. 

Organ rentowy uchyla decyzję, rozpatruje nowe okoliczności i wydaje decyzję, od 

której przysługuje odwołanie do sądu. Przepis ten stosuje się także wówczas, gdy nie 

można ustalić daty powstania wskazanych w odwołaniu nowych okoliczności.> 

§ 3. Sąd odrzuci odwołanie wniesione po upływie terminu, chyba że przekroczenie terminu 

nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się. 

[§ 3
1
. Sąd odrzuci odwołanie w sprawie o świadczenie z ubezpieczeń społecznych, do którego 

prawo jest uzależnione od stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do 

samodzielnej egzystencji, a podstawę do wydania decyzji stanowi orzeczenie lekarza 

orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli osoba zainteresowana nie wniosła 

sprzeciwu od tego orzeczenia do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i 

odwołanie jest oparte wyłącznie na zarzutach dotyczących tego orzeczenia. Jeżeli 

odwołanie opiera się także na zarzucie nierozpatrzenia wniesionego po terminie 

sprzeciwu od tego orzeczenia, a wniesienie sprzeciwu po terminie nastąpiło z przyczyn 

niezależnych od osoby zainteresowanej, sąd uchyla decyzję, przekazuje sprawę do 

ponownego rozpoznania organowi rentowemu i umarza postępowanie. W takim 

przypadku organ rentowy kieruje sprzeciw do rozpatrzenia do komisji lekarskiej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych.] 

<§ 3
1
. Sąd odrzuci odwołanie w sprawie o świadczenie z ubezpieczeń społecznych, do 

którego prawo jest uzależnione od stwierdzenia niezdolności do pracy lub 

niezdolności do samodzielnej egzystencji albo stwierdzenia stałego lub długotrwałego 

uszczerbku na zdrowiu, jeżeli podstawę do wydania decyzji stanowi orzeczenie 

lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a osoba zainteresowana nie 

wniosła sprzeciwu od tego orzeczenia do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych i odwołanie jest oparte wyłącznie na zarzutach dotyczących tego 
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orzeczenia. Jeżeli odwołanie opiera się także na zarzucie nierozpatrzenia 

wniesionego po terminie sprzeciwu od tego orzeczenia, a wniesienie sprzeciwu po 

terminie nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby zainteresowanej, sąd uchyla 

decyzję, przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania organowi rentowemu i 

umarza postępowanie. W takim przypadku organ rentowy kieruje sprzeciw do 

rozpatrzenia do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.> 

§ 3
2
. W przypadkach, o których mowa w § 3

1
, postanowienie sądu może zapaść na 

posiedzeniu niejawnym. 

<§ 3
3
. Przepis § 3

1
 stosuje się odpowiednio w sprawach o świadczenia z ubezpieczenia 

społecznego rolników.> 

[§ 4. Jeżeli organ rentowy nie wydał decyzji w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia 

zgłoszenia roszczenia w sposób przepisany, odwołanie można wnieść w każdym czasie po 

upływie tego terminu. 

§ 5. Ubezpieczony może również wnieść odwołanie - z wyłączeniem odwołania, o którym 

mowa w § 4 - do protokołu w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy albo w sądzie 

właściwym dla jego miejsca zamieszkania. 

§ 6. Sąd, do którego wniesiono odwołanie, niezwłocznie przekazuje protokół organowi, od 

którego pochodzi zaskarżona decyzja, chyba że sąd ten jest właściwy do jego rozpoznania. 

W takim wypadku przewodniczący niezwłocznie zażąda akt sprawy i nada bieg odwołaniu, 

przesyłając odpis protokołu organowi, od którego pochodzi zaskarżona decyzja.] 

<§ 4. Jeżeli organ rentowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o 

niepełnosprawności nie wydał decyzji lub orzeczenia w terminie dwóch miesięcy od 

dnia zgłoszenia roszczenia w sposób przepisany, odwołanie można wnieść w każdym 

czasie po upływie tego terminu. 

§ 5. Ubezpieczony lub osoba odwołująca się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do 

spraw orzekania o niepełnosprawności może również wnieść odwołanie – z 

wyłączeniem odwołania, o którym mowa w § 4 – do protokołu w sądzie właściwym do 

rozpoznania sprawy albo w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania 

ubezpieczonego lub osoby odwołującej się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do 

spraw orzekania o niepełnosprawności. 

§ 6. Sąd, do którego wniesiono odwołanie, niezwłocznie przekazuje protokół organowi 

lub zespołowi, który wydał zaskarżoną decyzję lub orzeczenie, chyba że sąd ten jest 

właściwy do jego rozpoznania. W takim przypadku przewodniczący niezwłocznie 

zażąda akt sprawy i nada bieg odwołaniu, przesyłając odpis protokołu organowi lub 

zespołowi, który wydał zaskarżoną decyzję lub orzeczenie.> 

Art. 477
10

. 

[§ 1. Odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe 

uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela 

ustawowego lub pełnomocnika.] 

<§ 1. Odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji lub orzeczenia, 

zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wniosków i ich uzasadnienie oraz podpis 
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ubezpieczonego albo osoby odwołującej się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do 

spraw orzekania o niepełnosprawności, albo przedstawiciela ustawowego lub 

pełnomocnika ubezpieczonego albo osoby odwołującej się od orzeczenia 

wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.> 

§ 2. Jeżeli ubezpieczony zgłosił nowe żądanie, dotychczas nierozpoznane przez organ 

rentowy, sąd przyjmuje to żądanie do protokołu i przekazuje go do rozpoznania organowi 

rentowemu. 

[Art. 477
11

. 

§ 1. Stronami są ubezpieczony, inna osoba, której praw i obowiązków dotyczy zaskarżona 

decyzja, organ rentowy i zainteresowany. 

§ 2. Zainteresowanym jest ten, czyje prawa lub obowiązki zależą od rozstrzygnięcia sprawy. 

Jeżeli osoba taka nie została wezwana do udziału w sprawie przed organem rentowym, 

sąd wezwie ją do udziału w postępowaniu bądź z urzędu, bądź na jej wniosek lub na 

wniosek jednej ze stron.] 

<Art. 477
11

. 

§ 1. Stronami są ubezpieczony, osoba odwołująca się od orzeczenia wojewódzkiego 

zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, inna osoba, której praw i 

obowiązków dotyczy zaskarżona decyzja, organ rentowy, wojewódzki zespół do 

spraw orzekania o niepełnosprawności i zainteresowany. 

§ 2. Zainteresowanym jest ten, czyje prawa lub obowiązki zależą od rozstrzygnięcia 

sprawy. Jeżeli zainteresowany nie bierze udziału w sprawie, sąd zawiadomi go o 

toczącym się postępowaniu. Zainteresowany może przystąpić do sprawy w ciągu 

dwóch tygodni od dnia doręczenia zawiadomienia. Do zainteresowanego przepisu art. 

174 § 1 nie stosuje się. 

§ 3. Postanowienie sądu o zawiadomieniu zainteresowanego o toczącym się 

postępowaniu może zapaść na posiedzeniu niejawnym.> 

 

[Art. 477
13

. 

Zmiana przez organ rentowy zaskarżonej decyzji przed rozstrzygnięciem sprawy przez sąd - 

przez wydanie decyzji uwzględniającej w całości lub w części żądanie strony - powoduje 

umorzenie postępowania w całości lub w części. Poza tym zmiana lub wykonanie decyzji nie 

ma wpływu na bieg sprawy.] 

<Art. 477
13

. 

§ 1. Zmiana przez organ rentowy zaskarżonej decyzji lub wojewódzki zespół do spraw 

orzekania o niepełnosprawności zaskarżonego orzeczenia przed rozstrzygnięciem 

sprawy przez sąd – przez wydanie decyzji lub orzeczenia uwzględniającego w całości 

lub w części żądanie strony – powoduje umorzenie postępowania w całości lub w 

części. Poza tym zmiana lub wykonanie decyzji nie ma wpływu na bieg sprawy. 

§ 2. Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu 

niejawnym.> 
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Art. 417
14

. 

§ 1. Sąd oddala odwołanie, jeżeli nie ma podstaw do jego uwzględnienia. 

[§ 2. W razie uwzględnienia odwołania sąd zmienia zaskarżoną decyzję w całości lub w części 

i orzeka co do istoty sprawy. 

§ 3. Jeżeli odwołanie wniesiono w związku z niewydaniem decyzji przez organ rentowy, sąd w 

razie uwzględnienia odwołania zobowiązuje organ rentowy do wydania decyzji w 

określonym terminie, zawiadamiając o tym organ nadrzędny, lub orzeka co do istoty 

sprawy. Jednocześnie sąd stwierdza, czy niewydanie decyzji przez organ rentowy miało 

miejsce z rażącym naruszeniem prawa. 

§ 4. W sprawie o świadczenie z ubezpieczeń społecznych, do którego prawo jest uzależnione 

od stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, a 

podstawę do wydania decyzji stanowi orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub orzeczenie komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i 

odwołanie od decyzji opiera się wyłącznie na zarzutach dotyczących tego orzeczenia, sąd 

nie orzeka co do istoty sprawy na podstawie nowych okoliczności dotyczących 

stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, które 

powstały po dniu złożenia odwołania od tej decyzji. W tym przypadku sąd uchyla decyzję, 

przekazuje sprawę do rozpoznania organowi rentowemu i umarza postępowanie.] 

<§ 2. W przypadku uwzględnienia odwołania sąd zmienia w całości lub w części 

zaskarżoną decyzję organu rentowego lub zaskarżone orzeczenie wojewódzkiego 

zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i orzeka co do istoty sprawy. 

§ 3. Jeżeli odwołanie wniesiono w związku z niewydaniem decyzji przez organ rentowy 

lub niewydaniem orzeczenia przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o 

niepełnosprawności, sąd w razie uwzględnienia odwołania zobowiązuje organ lub 

zespół do wydania decyzji lub orzeczenia w określonym terminie, zawiadamiając o 

tym organ nadrzędny, albo orzeka co do istoty sprawy. Jednocześnie sąd stwierdza, 

czy niewydanie decyzji przez organ rentowy nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa. 

§ 4. W sprawie o świadczenie z ubezpieczeń społecznych, do którego prawo jest 

uzależnione od stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej 

egzystencji albo stwierdzenia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, jeżeli 

podstawę do wydania decyzji stanowi orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych i odwołanie od decyzji opiera się wyłącznie na zarzutach dotyczących 

tego orzeczenia, sąd nie orzeka co do istoty sprawy na podstawie nowych okoliczności 

dotyczących stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej 

egzystencji albo stwierdzenia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, które 

powstały po dniu złożenia odwołania od tej decyzji. W tym przypadku sąd uchyla 

decyzję, przekazuje sprawę do rozpoznania organowi rentowemu i umarza 

postępowanie.> 

<§ 5. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio w sprawach o świadczenia z ubezpieczenia 

społecznego rolników. 
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§ 6. W sprawie, w której wniesiono odwołanie od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do 

spraw orzekania o niepełnosprawności, sąd nie orzeka co do istoty sprawy na 

podstawie nowych okoliczności dotyczących niepełnosprawności, które powstały po 

dniu wniesienia odwołania od tego orzeczenia. W tym przypadku sąd uchyla 

orzeczenie, przekazuje sprawę do rozpoznania wojewódzkiemu zespołowi do spraw 

orzekania o niepełnosprawności i umarza postępowanie.> 

 

[Art. 477
16

. 

Przepisy art. 477
9
 § 2

1
 i § 3, art. 477

12
 oraz art. 477

14
 § 4 stosuje się odpowiednio w 

sprawach o świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników.] 

 

Art. 505
31

. 

[§ 1. Pisma procesowe powoda niewniesione drogą elektroniczną nie wywołują skutków 

prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu. 

§ 2. Pisma procesowe pozwanego mogą być wnoszone także drogą elektroniczną. 

§ 3. Przepis § 1 ma zastosowanie do pozwanego od momentu wniesienia przez niego pisma 

drogą elektroniczną. 

§ 4. O skutkach wniesienia pisma drogą elektroniczną sąd powinien pouczyć pozwanego przy 

pierwszym doręczeniu. 

§ 5. Datą wniesienia pisma procesowego drogą elektroniczną jest data wprowadzenia pisma 

do systemu teleinformatycznego.] 

<§ 1. Pisma procesowe powoda niewniesione za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z 

wniesieniem pisma do sądu. 

§ 2. Pisma procesowe pozwanego mogą być wnoszone także za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego. 

§ 3. Przepis § 1 ma zastosowanie do pozwanego od momentu wniesienia przez niego 

pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

§ 4. O skutkach wniesienia pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego sąd 

powinien pouczyć pozwanego przy pierwszym doręczeniu. 

§ 5. Datą wniesienia pisma procesowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

jest data wprowadzenia pisma do systemu teleinformatycznego.> 

[§ 6. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób wnoszenia pism procesowych 

drogą elektroniczną, mając na względzie zapewnienie skuteczności wnoszenia pism oraz 

ochronę praw osób wnoszących pisma.] 

Art. 509
1
. 

[§ 1. Czynności w sprawach o wpis w księdze wieczystej może wykonywać referendarz 

sądowy. 

§ 2. Czynności w postępowaniu rejestrowym może wykonywać referendarz sądowy, z 

wyłączeniem prowadzenia rozprawy.] 
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<§ 1. Czynności w postępowaniu wieczystoksięgowym może wykonywać referendarz 

sądowy. 

§ 2. Czynności w postępowaniach należących do właściwości sądów rejonowych 

prowadzących rejestry sądowe może wykonywać referendarz sądowy, z wyłączeniem 

prowadzenia rozprawy.> 

§ 3. Czynności w sprawach z zakresu prawa spadkowego może wykonywać referendarz 

sądowy, z wyłączeniem prowadzenia rozprawy, zabezpieczenia spadku oraz przesłuchania 

świadków testamentu ustnego. 

Art. 626
1
. 

§ 1. Sprawy w postępowaniu wieczystoksięgowym rozpoznawane są na posiedzeniu 

niejawnym. 

§ 2. Uczestnikami postępowania oprócz wnioskodawcy są tylko te osoby, których prawa 

zostały wykreślone lub obciążone bądź na rzecz których wpis ma nastąpić. 

§ 3. Nie stanowi przeszkody do wpisu okoliczność, że po złożeniu wniosku wnioskodawca 

bądź inny uczestnik postępowania zmarł lub został pozbawiony albo ograniczony w 

możliwości rozporządzania prawem albo w zdolności do czynności prawnych. 

§ 4. (utracił moc). 

[§ 5. Jeżeli wpis do księgi wieczystej ma nastąpić na wniosek zawarty w akcie notarialnym, za 

wartość prawa podlegającego ujawnieniu przyjmuje się, zawartą w akcie notarialnym, 

wartość przedmiotu podaną przez strony. W takim przypadku przepisu art. 25 nie stosuje 

się.] 

Art. 626
2
. 

[§ 1. Wniosek o dokonanie wpisu składa się na urzędowym formularzu.] 

<§ 1. Wniosek o wpis składa się na urzędowym formularzu.> 

[§ 2. Przepis § 1 nie dotyczy wniosku zawartego w akcie notarialnym, o którym mowa w art. 

626
4
.] 

[§ 3. Do wniosku o dokonanie wpisu należy dołączyć dokumenty, stanowiące podstawę wpisu 

w księdze wieczystej, z zastrzeżeniem § 3
1
. 

§ 3
1
. Do wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej na podstawie tytułu wykonawczego, 

o którym mowa w art. 783 § 4, należy dołączyć dokument uzyskany z systemu 

teleinformatycznego umożliwiający sądowi weryfikację istnienia i treści tytułu 

wykonawczego.] 

<§ 3. Do wniosku o wpis należy dołączyć dokumenty, stanowiące podstawę wpisu w 

księdze wieczystej. 

§ 3
1
. Do wniosku o wpis w księdze wieczystej na podstawie tytułu wykonawczego, o 

którym mowa w art. 783 § 4, należy dołączyć dokument uzyskany z systemu 

teleinformatycznego umożliwiający sądowi weryfikację istnienia i treści tytułu 

wykonawczego.> 

§ 4. Jeżeli z dokumentów załączonych do wniosku wynika, że nastąpiła zmiana w prawie 

własności, sąd, zwracając wniosek, stosuje art. 626
13

 § 1. 

§ 5. [Wniosek o dokonanie wpisu może złożyć właściciel nieruchomości, użytkownik 

wieczysty, osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić, albo wierzyciel, jeżeli przysługuje mu 
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prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej.] <Wniosek o wpis może złożyć 

właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, osoba, na rzecz której wpis ma 

nastąpić, albo wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które może być wpisane w 

księdze wieczystej.>W sprawach dotyczących obciążeń powstałych z mocy ustawy 

wniosek może złożyć uprawniony organ. 

[Art. 626
4
. 

Przekazanie przez notariusza sądowi wypisu aktu notarialnego zawierającego wniosek o 

dokonanie wpisu do księgi wieczystej, na podstawie odrębnych przepisów, uważa się za 

złożenie wniosku przez uprawnionego.] 

<Art. 626
4
. 

§ 1. Notariusz, komornik oraz naczelnik urzędu skarbowego działający jako 

administracyjny organ egzekucyjny składa wniosek o wpis za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego. 

§ 2. Do wniosku, o którym mowa w § 1, dołącza się dokumenty stanowiące podstawę 

wpisu w księdze wieczystej, jeżeli zostały one sporządzone w postaci elektronicznej. 

§ 3. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej niesporządzone w 

postaci elektronicznej notariusz, komornik oraz naczelnik urzędu skarbowego 

działający jako administracyjny organ egzekucyjny przesyła sądowi właściwemu do 

prowadzenia księgi wieczystej w terminie trzech dni od dnia złożenia wniosku o wpis. 

§ 4. W przypadku wniosków składanych przez notariuszy i komorników obowiązek 

poprawienia lub uzupełnienia wniosku spoczywa odpowiednio na stronie czynności 

notarialnej lub wierzycielu. O zobowiązaniu wierzyciela do poprawienia lub 

uzupełnienia wniosku sąd jednocześnie zawiadamia za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego komornika, wskazując rodzaj braków formalnych, które 

uniemożliwiają nadanie wnioskowi prawidłowego biegu.> 

 

Art. 626
6
. 

§ 1. O kolejności wniosku o wpis rozstrzyga chwila wpływu wniosku do właściwego sądu. Za 

chwilę wpływu wniosku uważa się godzinę i minutę, w której w danym dniu wniosek 

wpłynął do sądu. 

<§ 1
1
. Za chwilę wpływu wniosku o wpis złożonego za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego uważa się godzinę, minutę i sekundę umieszczenia wniosku w 

systemie.> 

§ 2. Wnioski, które wpłynęły w tej samej chwili, będą uważane za złożone równocześnie. 

 

Art. 626
7
. 

 

§ 1. Wniosek o wpis powinien być w dniu wpływu do sądu zarejestrowany niezwłocznie w 

dzienniku ksiąg wieczystych i opatrzony kolejnym numerem. 

[§ 2. Niezwłocznie po zarejestrowaniu wniosku w dzienniku ksiąg wieczystych zaznacza się w 

odpowiednim dziale księgi wieczystej numer wniosku (wzmianka o wniosku).] 
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<§ 2. Niezwłocznie po zarejestrowaniu wniosku w dzienniku ksiąg wieczystych 

zamieszcza się w odpowiednim dziale księgi wieczystej informację o wniosku jako 

wzmiankę o wniosku. Wzmianka o wniosku złożonym za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego umieszczana jest automatycznie z chwilą umieszczenia wniosku 

w systemie.> 

§ 3. Wzmiankę o wniosku wykreśla się z urzędu, niezwłocznie po dokonaniu wpisu, po 

uprawomocnieniu się postanowienia o odmowie dokonania wpisu lub o odrzuceniu 

wniosku albo o umorzeniu postępowania albo po uprawomocnieniu się zarządzenia o 

zwrocie wniosku. 

§ 4. W razie wniesienia skargi na wpis w księdze wieczystej dokonany przez referendarza 

stosuje się odpowiednio przepisy § 1 i § 2. Wzmiankę o skardze wykreśla się z urzędu po 

rozpoznaniu skargi. 

Art. 626
8
. 

§ 1. Wpis dokonywany jest jedynie na wniosek i w jego granicach, chyba że przepis 

szczególny przewiduje dokonanie wpisu z urzędu. 

§ 2. Rozpoznając wniosek o wpis, sąd bada jedynie treść i formę wniosku, dołączonych do 

wniosku dokumentów oraz treść księgi wieczystej. 

§ 2
1
. Przed rozpoznaniem wniosku o wpis na podstawie tytułu wykonawczego, o którym 

mowa w art. 783 § 4, istnienie i treść tego tytułu podlegają zweryfikowaniu przez 

sędziego lub referendarza sądowego w systemie teleinformatycznym. 

[§ 3. Rozpoznając wniosek o wpis w księdze wieczystej prowadzonej w systemie 

informatycznym, sąd z urzędu bada zgodność danych wskazanych we wniosku z danymi 

wynikającymi z systemów prowadzących ewidencje powszechnych numerów 

identyfikacyjnych, chyba że istnieją przeszkody faktyczne uniemożliwiające dokonanie 

takiego sprawdzenia. 

§ 4. Rozpoznając wniosek o zmianę oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej 

prowadzonej w systemie informatycznym, sąd ponadto dokonuje z urzędu sprawdzenia 

danych wskazanych we wniosku i ujawnionego w księdze wieczystej oznaczenia 

nieruchomości z danymi katastru nieruchomości, chyba że istnieją przeszkody faktyczne 

uniemożliwiające dokonanie takiego sprawdzenia.] 

<§ 3. Rozpoznając wniosek o wpis w księdze wieczystej, sąd z urzędu bada zgodność 

danych wskazanych we wniosku z danymi wynikającymi z systemów prowadzących 

ewidencje powszechnych numerów identyfikacyjnych, chyba że istnieją przeszkody 

faktyczne uniemożliwiające dokonanie takiego sprawdzenia. 

§ 4. Rozpoznając wniosek o zmianę oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej, sąd 

ponadto dokonuje z urzędu sprawdzenia danych wskazanych we wniosku i 

ujawnionego w księdze wieczystej oznaczenia nieruchomości z danymi katastru 

nieruchomości, chyba że istnieją przeszkody faktyczne uniemożliwiające dokonanie 

takiego sprawdzenia.> 

§ 5. Niezgodność danych, o których mowa w § 3 i § 4, stanowi przeszkodę do dokonania 

wpisu. 
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§ 6. W postępowaniu wieczystoksięgowym wpis w księdze wieczystej jest orzeczeniem. 

Uzasadnienia wpisu nie sporządza się. 

§ 7. Wpisem w księdze wieczystej jest również wykreślenie. 

[§ 8. W księdze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym podpisany przez sędziego 

lub referendarza sądowego wpis uważa się za dokonany dopiero z chwilą jego zapisania 

w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.] 

<§ 8. Wpis w księdze wieczystej podpisany przez sędziego lub referendarza sądowego 

uważa się za dokonany z chwilą jego zapisania w centralnej bazie danych ksiąg 

wieczystych.> 

[§ 9. Przez podpis, o którym mowa w § 8, rozumie się dane w postaci elektronicznej, które 

wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone, służą do identyfikacji sędziego lub 

referendarza sądowego dokonującego czynności w systemie informatycznym.] 

§ 10. Założenie księgi wieczystej następuje z chwilą dokonania pierwszego wpisu. 

<§ 11. Czynności związane z zakładaniem i prowadzeniem ksiąg wieczystych 

dokonywane są w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.> 

 

Art. 626
10

. 

§ 1. O dokonanym wpisie sąd zawiadamia uczestników postępowania. Nie zawiadamia się 

uczestnika, który na piśmie zrzekł się zawiadomienia. 

<§ 1
1
. Zrzeczenia się zawiadomienia można dokonać w akcie notarialnym dotyczącym 

czynności, z którą wiąże się wpis. 

§ 1
2
. Na wniosek uczestnika postępowania zawarty w akcie notarialnym zawiadomienie 

o wpisie doręcza się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, na konto 

wskazane w tym systemie. W przypadku wskazania danych o koncie 

uniemożliwiających skuteczne doręczenie, zawiadomienie o wpisie doręcza się w 

sposób określony w art. 131 § 1.> 

§ 2. Zawiadomienie zawiera istotną treść wpisu. 

§ 3. Apelację od wpisu wnosi się w terminie dwóch tygodni od doręczenia zawiadomienia o 

wpisie. Dla uczestnika, który zrzekł się zawiadomienia, termin ten biegnie od dnia 

dokonania wpisu. 

Art. 797. 

§ 1. We wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu należy wskazać 

świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Do wniosku lub żądania 

należy dołączyć tytuł wykonawczy. 

§ 2. Wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w 

art. 783 § 4, może być złożony do komornika także za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze. 

[§ 3. Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, o którym mowa w art. 783 § 4, do 

wniosku lub żądania przeprowadzenia egzekucji z urzędu należy dołączyć dokument 

uzyskany z systemu teleinformatycznego umożliwiający organowi egzekucyjnemu 

weryfikację istnienia i treści tego tytułu, a w przypadku wszczęcia postępowania 

egzekucyjnego drogą elektroniczną wskazuje się tytuł wykonawczy.] 
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<§ 3. Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, o którym mowa w art. 783 § 4, do 

wniosku lub żądania przeprowadzenia egzekucji z urzędu należy dołączyć dokument 

uzyskany z systemu teleinformatycznego umożliwiający organowi egzekucyjnemu 

weryfikację istnienia i treści tego tytułu, a w przypadku wszczęcia postępowania 

egzekucyjnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wskazuje się tytuł 

wykonawczy.> 

§ 4. Wszczynając egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 § 

4, komornik jest zobowiązany do zweryfikowania treści przedstawionego mu dokumentu 

uzyskanego z systemu teleinformatycznego oraz zaznaczenia w tym systemie faktu 

prowadzenia egzekucji na podstawie tego tytułu. 

§ 5. Ilekroć w ustawie jest mowa o przedstawieniu (okazaniu, dołączeniu, doręczeniu albo 

złożeniu) tytułu wykonawczego, a tytułem tym jest tytuł wykonawczy, o którym mowa w 

art. 783 § 4, należy przedstawić zweryfikowany przez komornika dokument, o którym 

mowa w § 3. Jeżeli tytuł wykonawczy ma być złożony w postępowaniu prowadzonym 

przez sąd lub komornika wystarcza złożenie dokumentu uzyskanego z systemu 

teleinformatycznego. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio. 

Art. 897. 

[§ 1. W celu zajęcia wierzytelności, której zabezpieczenie jest ujawnione przez wpis w księdze 

wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru, komornik jednocześnie z 

zawiadomieniem i wezwaniem dłużników w myśl artykułu poprzedzającego przesyła 

sądowi właściwemu do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o dokonanie w niej wpisu o 

zajęciu lub o złożenie tego wniosku do zbioru dokumentów.] 

<§ 1. W celu zajęcia wierzytelności, której zabezpieczenie jest ujawnione przez wpis w 

księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru, komornik jednocześnie z 

zawiadomieniem i wezwaniem dłużników zgodnie z art. 896, składa do sądu 

właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o wpis o zajęciu lub o złożenie 

tego wniosku do zbioru dokumentów.> 

§ 2. Jeżeli w księdze wieczystej znajdują się wpisy lub w zbiorze dokumentów dokumenty 

stanowiące przeszkodę do uwzględnienia wniosku, sąd właściwy do prowadzenia księgi 

wieczystej zawiadomi o tym wierzyciela i komornika, wyznaczając termin do usunięcia 

przeszkody. Usunięcie przeszkody należy do wierzyciela. W tym celu wierzyciel może 

wykonywać prawa przysługujące dłużnikowi. Na wniosek wierzyciela komornik odbierze 

dłużnikowi potrzebne do tego dokumenty. 

§ 3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu sąd oddali wniosek komornika, a 

komornik umorzy egzekucję. Jeżeli jednak wierzyciel w terminie wyznaczonym przez sąd 

wytoczy powództwo w celu usunięcia przeszkody, oddalenie wniosku i umorzenie 

egzekucji nie może nastąpić przed prawomocnym oddaleniem powództwa. 

§ 4. (uchylony). 

[Art. 898. 

Jeżeli do zabezpieczenia zajętej wierzytelności wymagany jest wpis w księdze wieczystej, 

komornik odbierze dłużnikowi dokumenty potrzebne do dokonania tego wpisu i zgłosi wniosek 

o wpis na rzecz dłużnika oraz o jednoczesne ujawnienie zajęcia.] 
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<Art. 898.  

Jeżeli do zabezpieczenia zajętej wierzytelności wymagany jest wpis w księdze wieczystej, 

komornik odbierze dłużnikowi dokumenty potrzebne do dokonania tego wpisu i złoży 

wniosek o wpis na rzecz dłużnika oraz o jednoczesne ujawnienie zajęcia.> 

 

[Art. 924. 

§ 1. Jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania komornik przesyła do sądu właściwego 

do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o 

wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów. 

§ 2. W razie umorzenia postępowania egzekucyjnego komornik składa wniosek o wykreślenie 

w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub o usunięcie wniosku o wszczęcie 

egzekucji ze zbioru dokumentów.] 

<Art. 924. 

§ 1. Jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania komornik składa do sądu 

właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o wpis o wszczęciu egzekucji 

lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów, wraz z odpisem wezwania do zapłaty. 

§ 2. W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego lub ukończenia egzekucji w 

inny sposób niż przez umorzenie komornik składa wniosek o wykreślenie w księdze 

wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub o usunięcie wniosku o wszczęcie egzekucji 

ze zbioru dokumentów. Obowiązek poprawienia lub uzupełnienia wniosku spoczywa 

na komorniku.> 

Art. 927. 

<1.> Wierzyciel, który skierował egzekucję do nieruchomości po jej zajęciu przez innego 

wierzyciela, przyłącza się do postępowania wszczętego wcześniej i nie może żądać 

powtórzenia czynności już dokonanych; poza tym ma te same prawa co pierwszy 

wierzyciel. 

<§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, komornik składa do sądu właściwego do 

prowadzenia księgi wieczystej wniosek o wpis o przyłączeniu się wierzyciela do 

egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 17 czerwca 1966 r. o POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM 

W ADMINISTRACJI (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619) 

Art. 90. 

[§ 1. Jeżeli organowi egzekucyjnemu jest wiadomo, że zajęta wierzytelność jest zabezpieczona 

przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów, 

przesyła on do sądu wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o zajęciu 

wierzytelności lub o złożenie tego wniosku do zbioru dokumentów. Do wniosku organu 

egzekucyjnego dołącza się odpis tytułu wykonawczego.] 
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<§ 1. Jeżeli organowi egzekucyjnemu jest wiadomo, że zajęta wierzytelność jest 

zabezpieczona przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do 

zbioru dokumentów, składa on do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej 

wniosek o wpis o zajęciu wierzytelności lub o złożenie tego wniosku do zbioru 

dokumentów. Do wniosku organu egzekucyjnego dołącza się odpis tytułu 

wykonawczego.> 

§ 2. Jeżeli zajęta wierzytelność należy się zobowiązanemu od organów będących 

jednocześnie jednostkami budżetowymi lub samorządowymi zakładami budżetowymi 

albo od funduszy, których są dysponentami, za dłużnika zajętej wierzytelności uważa się 

organ właściwy do wydania polecenia wypłaty. 

 

Art. 110c. 

§ 1. Organ egzekucyjny przystępuje do egzekucji administracyjnej z nieruchomości przez 

zajęcie nieruchomości. 

§ 2. Zajęcie następuje przez wezwanie zobowiązanego, aby zapłacił egzekwowaną należność 

pieniężną wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztami 

egzekucyjnymi w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem 

przystąpienia do opisu i oszacowania wartości nieruchomości. Zobowiązanemu wraz z 

wezwaniem doręcza się odpis tytułu wykonawczego, o ile nie został wcześniej doręczony. 

[§ 3. Równocześnie z wysłaniem zobowiązanemu wezwania, o którym mowa w § 2, organ 

egzekucyjny przesyła do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o 

dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub składa wniosek do zbioru 

dokumentów, a także przesyła wierzycielowi zawiadomienie o zajęciu nieruchomości.] 

<§ 3. Równocześnie z wysłaniem zobowiązanemu wezwania, o którym mowa w § 2, 

organ egzekucyjny składa do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej 

wniosek o wpis o wszczęciu egzekucji lub o złożenie tego wniosku do zbioru 

dokumentów.> 

§ 4. Zajęcie nieruchomości jest dokonane z chwilą doręczenia zobowiązanemu wezwania, o 

którym mowa w § 2, z tym że dla zobowiązanego, któremu nie doręczono wezwania, jak 

też w stosunku do osób trzecich, nieruchomość jest zajęta z chwilą dokonania wpisu w 

księdze wieczystej lub złożenia wniosku organu egzekucyjnego do zbioru dokumentów, z 

zastrzeżeniem § 5. 

§ 5. Dla każdego, kto wiedział o wszczęciu egzekucji, skutki zajęcia powstają z chwilą, gdy o 

wszczęciu egzekucji powziął wiadomość, chociażby wezwanie nie zostało jeszcze 

zobowiązanemu wysłane ani wpis w księdze wieczystej nie był jeszcze dokonany. 

§ 6. W przypadku gdy miejsce pobytu zobowiązanego lub innego uczestnika postępowania 

egzekucyjnego nie jest znane, organ egzekucyjny występuje do właściwego sądu o 

ustanowienie kuratora do zastępowania osoby nieobecnej. Kurator wykonuje swoje 
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czynności także w interesie innych osób, którym w dalszym toku postępowania 

doręczenia nie będą mogły być dokonane. Kurator może jednak reprezentować 

równocześnie tylko osoby, których interesy nie są sprzeczne. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 lipca 1982 r. o KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 707, z późn. zm.) 

Art. 1. 

1. Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. 

[2. Księgi wieczyste zakłada i prowadzi się dla nieruchomości, które nie mają ksiąg 

wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu.] 

<2. Księgi wieczyste zakłada i prowadzi się dla nieruchomości.> 

3. Księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. 

Art. 24. 

1. Dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą, chyba że przepisy 

szczególne stanowią inaczej. Dotyczy to także nieruchomości lokalowych oraz 

nieruchomości, w których nieruchomości lokalowe zostały wyodrębnione. 

<1
1
. Dla gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste oraz dla znajdującego się na tym 

gruncie budynku lub innego urządzenia, które stanowią odrębny od gruntu 

przedmiot własności, prowadzi się wspólną księgę wieczystą.> 

2. W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, w której własność lokali została 

wyodrębniona, ujawnia się sposób zarządu tą nieruchomością określony w umowie, a w 

razie nieujawnienia domniemywa się sposób zarządu wynikający z ustawy. 

[3. Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, określa zakładanie i prowadzenie 

ksiąg wieczystych dla lokali stanowiących odrębne nieruchomości oraz dla 

nieruchomości, w których wyodrębnienia dokonano.] 

[Art. 25
1
. 

1. Księgi wieczyste są zakładane i prowadzone w systemie informatycznym . 

2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób zakładania oraz 

prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, uwzględniając strukturę 

księgi wieczystej określoną w art. 25.] 

<Art. 25
1
. 

1. Księgi wieczyste są zakładane i prowadzone w systemie teleinformatycznym. 

2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób zakładania oraz 

prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym, uwzględniając 

strukturę księgi wieczystej określoną w art. 25.> 
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Art. 27. 

1. W razie niezgodności danych katastru nieruchomości z oznaczeniem nieruchomości w 

księdze wieczystej sąd rejonowy dokonuje - na wniosek właściciela nieruchomości lub 

wieczystego użytkownika - sprostowania oznaczenia nieruchomości na podstawie danych 

katastru nieruchomości. 

2. Sprostowanie, o którym mowa w ust. 1, może być dokonane także z urzędu, na skutek 

bezpośredniego sprawdzenia danych w bazie danych katastru nieruchomości lub 

zawiadomienia jednostki prowadzącej kataster nieruchomości. 

3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się wypis z operatu katastralnego, a 

gdy jest to niezbędne - także wyrys z mapy katastralnej lub inny dokument stanowiący 

podstawę sprostowania oznaczenia nieruchomości. 

[4. Organ prowadzący kataster nieruchomości zapewni nieodpłatnie sądom, które zakładają i 

prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym, bezpośredni dostęp do bazy 

danych katastru nieruchomości w celu sprawdzenia oznaczenia nieruchomości.] 

<4. Organ prowadzący kataster nieruchomości zapewni nieodpłatnie sądom 

prowadzącym księgi wieczyste, w celu sprawdzenia oznaczenia nieruchomości, 

bezpośredni dostęp do bazy danych katastru nieruchomości poprzez zintegrowany 

system informacji o nieruchomościach.> 

[Art. 36
1
. 

1. Księgi wieczyste i akta ksiąg wieczystych przechowuje się w sądzie. 

2. Księgi wieczyste nie mogą być wydawane poza budynek sądu rejonowego. 

3. Każdy może przeglądać księgi wieczyste w obecności pracownika sądu. 

4. Akta księgi wieczystej może przeglądać, w sposób określony w ust. 3, osoba mająca interes 

prawny oraz notariusz.] 

<Art. 36
1
. 

1. Akta ksiąg wieczystych przechowuje się w sądzie. 

2. Akta księgi wieczystej może przeglądać, w obecności pracownika sądu, osoba mająca 

interes prawny oraz notariusz. 

3. Nie wydaje się dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych, jeżeli 

dokumenty te stanowią podstawę wpisu.  

4. Odpisy dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych wydaje się na 

żądanie osób mających interes prawny lub na żądanie sądu, prokuratora, notariusza, 

organu administracji rządowej albo jednostki samorządu terytorialnego.> 

[Art. 36
2
. 

1. Odpisy ksiąg wieczystych według ostatniego stanu wpisów wydaje się na żądanie osób 

zainteresowanych lub na żądanie sądu, prokuratora, notariusza, organu administracji 

rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Odpisy ksiąg wieczystych obejmujące wpisy wykreślone wydaje się tylko na żądanie sądu, 

prokuratora, notariusza, organu administracji rządowej oraz jednostki samorządu 
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terytorialnego, a w wypadkach uzasadnionych - również na żądanie osoby, której 

wykreślony wpis dotyczył. 

3. Odpisy dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych wydaje się na żądanie 

osób zainteresowanych lub na żądanie sądu, prokuratora, notariusza, organu 

administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego. 

4. Nie wydaje się dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych, jeżeli dokumenty 

te stanowią podstawę wpisu. 

5. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do wydawania odpisów ksiąg wieczystych prowadzonych 

w systemie informatycznym, o którym mowa w art. 25
1
.] 

 

[Art. 36
3
. 

1. Dla prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, o którym mowa w art. 25
1
, 

Minister Sprawiedliwości tworzy i utrzymuje centralną bazę danych ksiąg wieczystych, 

stanowiącą ogólnokrajowy zbiór ksiąg wieczystych prowadzonych w tym systemie. 

2. Minister Sprawiedliwości zapewni bezpieczeństwo centralnej bazy danych ksiąg 

wieczystych, w szczególności ochronę przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, 

zniszczeniem oraz utratą danych. 

3. Sądy rejonowe, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym, 

dokonują czynności związanych z prowadzeniem ksiąg wieczystych w centralnej bazie 

danych ksiąg wieczystych.] 

<Art. 36
3
. 

1. Minister Sprawiedliwości utrzymuje centralną bazę danych ksiąg wieczystych 

stanowiącą ogólnokrajowy zbiór ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie 

teleinformatycznym. 

2. Minister Sprawiedliwości zapewnia bezpieczeństwo centralnej bazy danych ksiąg 

wieczystych, w szczególności ochronę przed nieuprawnionym dostępem osób 

trzecich, zniszczeniem oraz utratą danych.> 

Art. 36
4
. 

1. Informacji z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych udziela Centralna Informacja Ksiąg 

Wieczystych, zwana dalej "Centralną Informacją", z ekspozyturami przy wydziałach 

sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. 

[2. Centralna Informacja wydaje na wniosek odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg 

wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu ksiąg wieczystych, prowadzonych w 

systemie informatycznym.] 

<2. Centralna Informacja wydaje na wniosek odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg 

wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu ksiąg wieczystych.> 

3. Odpisy, wyciągi i zaświadczenia, o których mowa w ust. 2, wydawane przez Centralną 

Informację mają moc dokumentów wydawanych przez sąd. 

4. W przypadku złożenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku o wydanie 

dokumentów, o których mowa w ust. 2, Centralna Informacja umożliwia samodzielne 

wydrukowanie tych dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 
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Wydruki tych dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli 

posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie 

danych ksiąg wieczystych. 

[5. Centralna Informacja umożliwia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

przeglądanie ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym. 

6. Każdy, kto zna numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, może 

bezpłatnie przeglądać księgę wieczystą za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.] 

<5. Centralna Informacja umożliwia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

przeglądanie ksiąg wieczystych. 

6. Każdy, kto zna numer księgi wieczystej, może bezpłatnie przeglądać księgę wieczystą 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.> 

7. Wydruki treści wyświetlonych w trybie przeglądania księgi wieczystej nie posiadają mocy 

dokumentów wydawanych przez sąd. 

8. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, o zgodę do Ministra 

Sprawiedliwości na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg 

wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych mogą wystąpić: 

1)   sądy; 

2)   prokuratura; 

3)   organy kontroli skarbowej; 

4)   organy celne; 

5)   administracyjne organy egzekucyjne; 

6)   organy podatkowe; 

7)   komornicy sądowi; 

8)   Policja; 

9)   Najwyższa Izba Kontroli; 

10)  Straż Graniczna; 

11)  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

12)  Agencja Wywiadu; 

13)  Centralne Biuro Antykorupcyjne; 

14)  Służba Kontrwywiadu Wojskowego; 

15)  Służba Wywiadu Wojskowego; 

16)  Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

17)  Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa; 

18)  notariusze. 

9. O zgodę, o której mowa w ust. 8, może wystąpić także podmiot uprawniony do 

występowania w imieniu grupy podmiotów, o których mowa w ust. 8 pkt 1-8, 10 i 18. 

10. Minister Sprawiedliwości odmawia zgody na wielokrotne, nieograniczone w czasie 

wyszukiwanie ksiąg wieczystych, w drodze decyzji, jeżeli: 

1)   podmiot występujący o zgodę nie jest podmiotem wymienionym w ust. 8; 

2)   nie wykazano, że wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg 

wieczystych jest niezbędne do realizacji zadań ustawowych; 

3)   nie istnieją warunki techniczne po stronie Centralnej Informacji. 
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11. Minister Sprawiedliwości cofa, w drodze decyzji, zgodę na wielokrotne, nieograniczone w 

czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, 

jeżeli wystąpiły przesłanki, o których mowa w ust. 10 pkt 1 i 3. 

12. Centralna Informacja, po otrzymaniu zgody, o której mowa w ust. 8, przez podmiot 

wymieniony w tym przepisie i na jego wniosek, umożliwia za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg 

wieczystych. 

13. Minister Sprawiedliwości wyraża zgodę, w drodze decyzji, na wielokrotne, 

nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych 

ksiąg wieczystych, bez konieczności każdorazowego składania wniosku do Centralnej 

Informacji o wyszukanie ksiąg wieczystych przez podmiot wymieniony w ust. 8, jeżeli: 

1)   posiada on urządzenia lub systemy teleinformatyczne umożliwiające identyfikację 

osoby uzyskującej dane z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych, zakresu danych 

oraz daty ich uzyskania; 

2)   posiada on zabezpieczenia techniczne i organizacyjne chroniące przed 

wykorzystaniem uzyskanych danych niezgodnie z celem; 

3)   jest to uzasadnione specyfiką i zakresem realizowanych zadań ustawowych; 

4)   po stronie Centralnej Informacji istnieją odpowiednie warunki techniczne. 

14. Minister Sprawiedliwości odmawia, w drodze decyzji, zgody na wielokrotne, 

nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych, bez konieczności 

każdorazowego składania wniosku, jeżeli nie zostały spełnione przesłanki, o których 

mowa w ust. 13. 

15. Minister Sprawiedliwości cofa, w drodze decyzji, zgodę na wielokrotne, nieograniczone w 

czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, bez 

konieczności każdorazowego składania wniosku, jeżeli przestały istnieć przesłanki, o 

których mowa w ust. 13. 

[16. Centralna Informacja umożliwia organom prowadzącym kataster nieruchomości, dla 

nieruchomości z określonej miejscowości, gminy lub powiatu, w celu weryfikacji 

zgodności danych ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w księgach 

wieczystych, bezpłatne pozyskiwanie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

danych zawartych w dziale pierwszym i drugim ksiąg wieczystych prowadzonych w 

systemie informatycznym, bez prawa udostępniania osobom trzecim.] 

<16. Centralna Informacja umożliwia organom prowadzącym kataster nieruchomości, 

dla nieruchomości z określonej miejscowości, gminy lub powiatu, w celu weryfikacji 

zgodności danych ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w księgach 

wieczystych bezpłatne pozyskiwanie, za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, danych zawartych w dziale pierwszym i drugim ksiąg 

wieczystych, bez prawa udostępniania osobom trzecim.> 

17. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób funkcjonowania Centralnej Informacji oraz jej strukturę organizacyjną, 

2)   tryb składania wniosków i rodzaje dokumentów wydawanych przez Centralną 

Informację, 
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3)   wzory wniosków składanych do Centralnej Informacji, w tym zakres danych we 

wniosku składanym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

4)   tryb postępowania z wnioskami i sposób pobierania od nich opłaty, 

5)   tryb przeglądania księgi wieczystej, 

6)   cechy dokumentów mających moc dokumentów wydawanych przez sąd, 

wydrukowanych samodzielnie oraz sposób i tryb ich weryfikacji z danymi zawartymi 

w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, 

7)   warunki techniczne i organizacyjne wykonania decyzji, o której mowa w ust. 13, 

8)   tryb, sposób i kryteria wyszukiwania ksiąg wieczystych 

- uwzględniając zasadę jawności ksiąg wieczystych i powszechność dostępu do nich, 

szybkość postępowania, zakres danych zawartych we wniosku, konieczność 

zapewnienia możliwości weryfikacji samodzielnie wydrukowanego dokumentu z 

danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych oraz konieczność 

zapewnienia ochrony centralnej bazy danych ksiąg wieczystych przed 

nieuprawnionym dostępem osób trzecich, a także treść i strukturę księgi wieczystej. 

 

[Art. 58
1
. 

1. W razie powstania stanu zagrożenia zniszczeniem zbioru ksiąg wieczystych w znacznej 

skali, na skutek zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, treść wpisów w księgach 

wieczystych podlega utrwaleniu, z zachowaniem wszystkich cech ksiąg wieczystych. 

2. Utrwalenie treści wpisów w księgach wieczystych w trybie, o którym mowa w ust. 1, może 

być przeprowadzane na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości określającego 

sąd, w którym nastąpiło zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, powodujące powstanie 

zagrożenia zniszczeniem zbioru ksiąg wieczystych. 

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób utrwalania treści 

wpisów w księgach wieczystych, w sytuacjach, o których mowa w ust. 1, oraz szczegółowy 

tryb wykonywania czynności z tym związanych, mając na względzie zasady szybkości i 

doboru technologii stosowanych przy utrwalaniu treści zapewniających wierne ich 

zachowanie.] 

[Art. 58
2
. 

 

1. Kopia powstała w trybie określonym w art. 58
1
 podlega uwierzytelnieniu przez sędziego lub 

referendarza i ma moc księgi wieczystej. 

2. W razie konieczności dokonania nowego wpisu, w księdze wieczystej, w miejsce której 

została sporządzona kopia, w trybie określonym w art. 58
1
, zaprowadza się, jako jej ciąg 

dalszy, księgę wieczystą według wzoru określonego w art. 25 ust. 1, z jednoczesnym 

przeniesieniem do niej wszystkich aktualnych wpisów.] 

 

 

U S T A W A    z dnia 14 lutego 1991 r. – PRAWO O NOTARIACIE (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 164, 993 i 1585) 

Art. 7. 
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§ 1. Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki. 

[§ 2. Jeżeli wniosek o wpis do księgi wieczystej, o którym mowa w art. 92 § 4, podlega opłacie 

sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę i zaznacza w akcie notarialnym 

wysokość pobranej opłaty sądowej. Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie 

aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej. 

Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu. 

§ 2
1
. Jeżeli wnioskodawca, o którym mowa w § 2, został zwolniony od kosztów sądowych od 

wniosku o dokonanie wpisu do księgi wieczystej, notariusz obowiązany jest zaznaczyć w 

akcie notarialnym, że opłata sądowa nie została pobrana i, załączyć do wypisu aktu 

notarialnego przesyłanego do sądu w trybie art. 92 § 4 prawomocne postanowienie sądu 

w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych. W takim wypadku przepisu § 2 nie 

stosuje się. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób pobierania i 

uiszczania oraz sposób i termin przekazywania sądom, a także zwrotu należności, o 

których mowa w § 2, oraz sposób prowadzenia ich ewidencji.] 

<§ 2. Jeżeli wniosek o wpis w księdze wieczystej, o którym mowa w art. 92 § 4, podlega 

opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawcy tę opłatę oraz wskazuje we 

wniosku o wpis w księdze wieczystej wysokość pobranej opłaty sądowej. Notariusz 

uzależnia sporządzenie aktu notarialnego oraz objęcie wnioskiem o wpis w księdze 

wieczystej żądania dokonania w księdze wieczystej także innego wpisu związanego 

z czynnością notarialną, od uprzedniego uiszczenia przez wnioskodawcę należnej 

opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi 

rejonowemu. 

§ 2
1
. Jeżeli wnioskodawca został zwolniony od kosztów sądowych od wniosku o wpis w 

księdze wieczystej, notariusz wskazuje we wniosku o wpis w księdze wieczystej, że 

opłata sądowa nie została pobrana i załącza prawomocne postanowienie sądu w 

przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych do dokumentów stanowiących 

podstawę wpisu w księdze wieczystej, które przesyła do sądu prowadzącego księgę 

wieczystą. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób pobierania i 

uiszczania oraz sposób i termin przekazywania sądom należności, o których mowa w 

§ 2, a także ich zwrotu oraz sposób prowadzenia ich ewidencji przez notariusza i czas 

jej przechowywania, uwzględniając łatwość uiszczania opłat i przekazywania ich 

sądom, szczegółowość ewidencji oraz konieczność zapewnienia jej trwałości.> 

<Art. 37a. 

Rada izby notarialnej przekazuje niezwłocznie Krajowej Radzie Notarialnej aktualne 

informacje o notariuszach oraz zastępcach notarialnych. Informacja obejmuje imię i 

nazwisko notariusza lub zastępcy notarialnego, właściwą izbę notarialną, datę i numer 

decyzji o powołaniu notariusza lub o jego odwołaniu, datę umieszczenia w wykazie 

zastępców notarialnych lub skreślenia z tego wykazu, a także informacje o zawieszeniu 

w czynnościach zawodowych. 
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Art. 41a. 

§ 1. Krajowa Rada Notarialna na podstawie informacji przekazywanych przez rady izb 

notarialnych, prowadzi w systemie teleinformatycznym listę notariuszy oraz 

zastępców notarialnych, która zawiera imię i nazwisko, właściwą izbę notarialną, datę 

i numer decyzji o powołaniu notariusza lub o jego odwołaniu, datę umieszczenia w 

wykazie zastępców notarialnych lub skreślenia z tego wykazu, a także informacje o 

zawieszeniu w czynnościach zawodowych. 

§ 2. Krajowa Rada Notarialna zapewnia sądom prowadzącym księgi wieczyste dostęp do 

listy, o której mowa w § 1, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w celu 

automatycznej weryfikacji notariuszy i zastępców notarialnych. 

§ 3. Krajowa Rada Notarialna zapewnia Ministrowi Sprawiedliwości dostęp do listy, o 

której mowa w § 1, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

§ 4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, minimalną 

funkcjonalność oraz warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w § 1, uwzględniając zgodność z minimalnymi 

wymaganiami i sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, określonymi na 

podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa danych, w tym ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem i 

dostępem.> 

Art. 79. 

Notariusz dokonuje następujących czynności: 

1)   sporządza akty notarialne; 

1a)  sporządza akty poświadczenia dziedziczenia; 

2)   sporządza poświadczenia; 

3)   doręcza oświadczenia; 

4)   spisuje protokoły; 

5)   sporządza protesty weksli i czeków; 

6)   przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na 

informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne; 

7)   sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów; 

8)   sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów; 

<8a) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi 

podstawę wpisu w księdze wieczystej;> 

9)   sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów. 

Art. 92. 

§ 1. Akt notarialny powinien zawierać: 

1)   dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w razie potrzeby lub na żądanie strony - 

godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu; 

2)   miejsce sporządzenia aktu; 
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3)   imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządziła osoba 

wyznaczona do zastępstwa notariusza lub upoważniona do dokonywania czynności 

notarialnych - nadto imię i nazwisko tej osoby; 

4)   imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i 

siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, 

nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich 

przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu 

aktu; 

5)   oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie 

dokumenty; 

6)   stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy 

spisywaniu aktu; 

7)   stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany; 

8)   podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu; 

9)   podpis notariusza. 

§ 2. Jeżeli w akcie bierze udział osoba, która nie umie lub nie może pisać, notariusz 

stwierdza, że osoba ta aktu nie podpisała, i podaje, z jakich powodów. 

§ 3. Jeżeli akt notarialny dotyczy czynności prawnej, akt ten powinien zawierać treści istotne 

dla tej czynności. Ponadto akt notarialny powinien zawierać inne stwierdzenia, których 

potrzeba umieszczenia w akcie wynika z niniejszej ustawy, z przepisów szczególnych 

albo z woli stron. 

[§ 4. Jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się 

prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa podlegającego 

ujawnieniu w księdze wieczystej, bądź obejmuje czynność przenoszącą własność 

nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, 

notariusz sporządzający akt notarialny jest obowiązany zamieścić w tym akcie wniosek o 

dokonanie wpisu w księdze wieczystej, zawierający wszystkie dane wymagane przepisami 

Kodeksu postępowania cywilnego. Notariusz jest obowiązany przesłać z urzędu sądowi 

właściwemu do prowadzenia ksiąg wieczystych wypis aktu notarialnego zawierający 

wniosek o wpis do księgi wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu, w 

terminie trzech dni od sporządzenia aktu.] 

<§ 4. Jeżeli akt notarialny zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa 

ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa, które może być 

ujawnione w księdze wieczystej bądź obejmuje czynność przenoszącą własność 

nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga 

wieczysta, notariusz sporządzający akt notarialny, nie później niż w dniu jego 

sporządzenia, składa wniosek o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Na żądanie strony 

czynności notarialnej, wniosek zawiera żądanie dokonania w księdze wieczystej także 

innego wpisu związanego z czynnością notarialną.> 
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<§ 4
1
. Złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej przez notariusza za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe uważa się za 

złożenie wniosku przez stronę czynności notarialnej.> 

§ 5. (uchylony). 

§ 6. Jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie własności nieruchomości 

dokonane przez osobę, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie art. 1 ust. 1, 2 albo ust. 3 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83), przed upływem 5 lat, licząc od dnia 

przekształcenia, notariusz, który sporządził ten akt, jest obowiązany przesłać z urzędu 

jego wypis organowi, który wydał decyzję o przekształceniu. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 czerwca 1996 r. o URZĘDACH I IZBACH SKARBOWYCH (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, z późn. zm.) 

Art. 5. 

1. Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych podlegają dyrektorzy izb 

skarbowych i naczelnicy urzędów skarbowych, jako organy administracji rządowej 

niezespolonej oraz, na podstawie odrębnych przepisów, inne organy, a w szczególności 

dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej. 

1a. W ramach programów pilotażowych wprowadzonych w celu potwierdzenia przydatności 

rozwiązań organizacyjnych usprawniających działanie administracji skarbowej i celnej 

organy podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykonują 

zadania należące do właściwości rzeczowej i miejscowej innych organów podległych 

temu ministrowi. 

1b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wprowadzić, w drodze 

rozporządzenia, na czas określony program pilotażowy, o którym mowa w ust. 1a, 

określając rodzaje zadań wykonywanych przez organy objęte programem, a także miejsce 

ich wykonywania lub terytorialny zasięg działania tych organów oraz czas trwania 

pilotażu, biorąc w szczególności pod uwagę sprawdzenie możliwości usprawnienia pracy 

urzędów i obsługi podatników. 

1c. 
(1)

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych sprawuje kontrolę prawidłowości 

wykonywania zadań należących do zakresu działania dyrektorów izb skarbowych, 

naczelników urzędów skarbowych oraz kontrolę urzędów obsługujących te organy, a 

także kontrolę przestrzegania zasad etyki zawodowej, bezstronności i obiektywizmu 

działania pracowników zatrudnionych w tych urzędach. 

1d. 
(2)

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy tryb postępowania w zakresie kontroli, o której mowa w ust. 1c, mając na 

uwadze potrzebę zapewnienia sprawności i skuteczności przeprowadzania kontroli, 
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bieżącego reagowania na informacje o występujących nieprawidłowościach i ich 

usuwania oraz uwzględniając zakres sprawowanego nadzoru. 

2. (uchylony). 

3. Naczelnik urzędu skarbowego wykonuje zadania przy pomocy kierowanego przez siebie 

urzędu skarbowego, a dyrektor izby skarbowej przy pomocy kierowanej przez siebie izby 

skarbowej. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje spośród kandydatów 

wyłonionych w konkursie, o którym mowa w ust. 5a, z zastrzeżeniem ust. 5f: 

  1)   dyrektora izby skarbowej; 

  2)   naczelnika urzędu skarbowego. 

4a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje wicedyrektora izby 

skarbowej na wniosek dyrektora izby skarbowej. 

4b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych odwołuje: 

  1)   dyrektora izby skarbowej; 

  2)   wicedyrektora izby skarbowej oraz naczelnika urzędu skarbowego - na wniosek 

dyrektora izby skarbowej. 

5. Dyrektor izby skarbowej powołuje i odwołuje zastępcę naczelnika urzędu skarbowego - na 

wniosek naczelnika urzędu skarbowego. 

5a. Dobór kandydatów na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu 

skarbowego jest dokonywany w drodze konkursu spośród pracowników urzędów i 

organów podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, którzy 

posiadają wyłącznie obywatelstwo polskie, wyższe wykształcenie magisterskie prawnicze, 

ekonomiczne lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi prawniczymi lub 

ekonomicznymi oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tych urzędach i organach. 

5b. Konkurs przeprowadza komisja powołana przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych. Konkurs przeprowadzany jest w formie egzaminu składającego się z części 

ustnej i pisemnej, w toku którego sprawdzeniu podlega wiedza niezbędna do 

wykonywania zadań na określonych stanowiskach, predyspozycje i zdolności ogólne oraz 

umiejętności kierownicze. 

5c. Do czasu powołania wyłonionego w drodze konkursu dyrektora izby skarbowej lub 

naczelnika urzędu skarbowego, minister właściwy do spraw finansów publicznych 

wyznacza osobę pełniącą odpowiednio obowiązki dyrektora izby skarbowej lub 

naczelnika urzędu skarbowego. 

5d. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia: 

  1)   tryb powołania komisji, o której mowa w ust. 5b, 

  2)   tryb przeprowadzania konkursu, o którym mowa w ust. 5a, 

  3)   sposób dokumentowania spełnienia wymogów określonych w ust. 5a 

- uwzględniając potrzebę sprawnego przeprowadzenia postępowania konkursowego i 

wszechstronnego sprawdzenia kwalifikacji i predyspozycji osób przystępujących do 

konkursu. 

5e. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może nie powołać na stanowisko 

dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego kandydata wyłonionego w 
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drodze konkursu w przypadku, jeżeli żaden z kandydatów nie gwarantuje obiektywnego 

wypełniania obowiązków dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego. 

5f. W przypadku gdy dwa kolejne konkursy nie wyłonią kandydata oraz w przypadku, o 

którym mowa w ust. 5e, minister właściwy do spraw finansów publicznych może powołać 

osobę na stanowiska wymienione w ust. 4 bez konkursu. 

6. Do zakresu działania naczelników urzędów skarbowych należy: 

  1)   ustalanie lub określanie i pobór podatków oraz niepodatkowych należności 

budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów, z 

wyjątkiem podatków i należności budżetowych, których ustalanie lub określanie i 

pobór należy do innych organów; 

  2)   rejestrowanie podatników oraz przyjmowanie deklaracji podatkowych; 

  3)   wykonywanie kontroli podatkowej; 

  4)   podział i przekazywanie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 

dochodów budżetowych między budżetem państwa i budżetami gmin; 

  5)   (uchylony); 

  6)   (uchylony); 

  7)   wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych; 

7a)  współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie 

niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych; 

  8)   wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. 

6a. Do zakresu działania urzędów skarbowych należy: 

  1)   prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia 

skarbowe; 

  2)   wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa 

skarbowe i wykroczenia skarbowe; 

  3)   wykonywanie kar majątkowych, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu 

karnego wykonawczego oraz Kodeksu karnego skarbowego. 

7. Do zakresu działania dyrektorów izb skarbowych należy: 

  1)   nadzór nad urzędami skarbowymi; 

  2)   rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach należących w pierwszej instancji do 

urzędów skarbowych; 

  3)   ustalanie i udzielanie oraz analizowanie prawidłowości wykorzystywania dotacji 

przedmiotowych dla przedsiębiorców w zakresie określonym przez Ministra 

Finansów
(3)

; 

  4)   wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. 

8. Izba skarbowa jest organem wyższego stopnia w stosunku do urzędu skarbowego. 

9. Właściwość miejscową naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych 

określa się według terytorialnego zasięgu działania odpowiednio urzędu skarbowego i 

izby skarbowej, z uwzględnieniem ust. 9a, a także z uwzględnieniem zadań i 

terytorialnego zasięgu działania tych organów określonych w programach pilotażowych, o 

których mowa w ust. 1a i 1b. 

9a. Terytorialny zasięg działania określonego urzędu skarbowego wyłącznie w zakresie: 
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  1)   niektórych kategorii podatników, 

  2)   wykonywania niektórych zadań określonych w ust. 6 

- może obejmować terytorialny zasięg działania innych urzędów skarbowych. 

9b. Wyznaczenie terytorialnego zasięgu działania określonego urzędu skarbowego zgodnie z 

ust. 9a następuje w przepisach określonych na podstawie ust. 9c i może dotyczyć w 

szczególności: 

  1)   podatkowych grup kapitałowych; 

  2)   banków; 

  3)   zakładów ubezpieczeń; 

  4)   
(4)

 jednostek działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) oraz przepisów o 

funduszach inwestycyjnych; 

  5)   jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych; 

  6)   oddziałów lub przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych; 

  7)   osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej, które: 

a)  w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto, w rozumieniu przepisów o 

rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co 

najmniej 5 mln euro według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank 

Polski na koniec roku podatkowego albo 

b)  jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, biorą udział 

bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za 

granicą lub w ich kontroli, albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw 

albo 

c)  są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu 

przepisów prawa dewizowego lub nierezydent dysponuje co najmniej 5 % głosów 

na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo 

d)  jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego jednocześnie 

bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i 

podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo 

posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów. 

9c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw administracji publicznej określa, w drodze rozporządzenia, 

terytorialny zasięg działania oraz siedziby naczelników urzędów i dyrektorów izb 

skarbowych, uwzględniając zasady określone w ust. 9a i 9b oraz potrzeby właściwego 

zorganizowania wykonywania zadań, zwłaszcza z zakresu poboru podatków oraz 

sprawnej obsługi podatnika. 

10. Minister Finansów
(5)

 określa, w drodze zarządzenia, organizację urzędów i izb 

skarbowych oraz nadaje im statuty. 

11. (uchylony). 
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<12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi w systemie 

teleinformatycznym listę naczelników urzędów skarbowych, osób pełniących 

obowiązki naczelnika urzędu skarbowego oraz zastępców naczelników urzędów 

skarbowych, która zawiera imię i nazwisko, właściwy urząd skarbowy, datę 

powołania na stanowisko, datę odwołania ze stanowiska oraz informacje o 

zawieszeniu stosunku pracy.  

13. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zapewnia sądom prowadzącym 

księgi wieczyste dostęp do listy, o której mowa w ust. 12, za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego w celu automatycznej weryfikacji naczelników urzędów 

skarbowych, osób pełniących obowiązki naczelnika urzędu skarbowego oraz 

zastępców naczelników urzędów skarbowych. 

14. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, minimalną funkcjonalność 

oraz warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 12, uwzględniając zgodność z 

minimalnymi wymaganiami i sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, 

określonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) 

oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych, w tym ochronę przed nieuprawnionym 

ujawnieniem i dostępem.> 

 

 

 

U S T A WA   z dnia 27 sierpnia 1997 r. o REHABILITACJI ZAWODOWEJ I 

SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Dz. U. z 2011 

r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 

Art. 6c. 

1. Pełnomocnik sprawuje nadzór nad orzekaniem o niepełnosprawności i o stopniu 

niepełnosprawności. 

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, polega na: 

1)   kontroli orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi dokumentami lub z przepisami 

dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności; 

2)   kontroli prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur 

postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu 

niepełnosprawności; 

3)   szkoleniu członków wojewódzkich zespołów; 

4)   udzielaniu wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów regulujących postępowanie w 

sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności. 

3. Jeżeli w ramach nadzoru Pełnomocnik stwierdzi, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do 

zgodności orzeczenia ze stanem faktycznym lub że orzeczenie zostało wydane w sposób 
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sprzeczny z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności, może zwrócić się do właściwego organu o: 

1)   stwierdzenie nieważności orzeczenia; 

2)   wznowienie postępowania. 

4. Pełnomocnik, w wyniku stwierdzonych w ramach nadzoru nieprawidłowości, może: 

1)   zobowiązać organ, który powołał zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, do 

odwołania członków zespołu odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości; 

2)   wyrazić zgodę na cofnięcie przez wojewodę zgody na powołanie powiatowego 

zespołu; 

3)   zobowiązać organ, który powołał zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, do 

odwołania zespołu; 

4)   czasowo zawiesić działalność powiatowego zespołu określając warunki ponownego 

podjęcia działalności zespołu i wyznaczając zespół, który będzie realizował zadania 

zespołu zawieszonego. 

5. Nadzór, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, w imieniu Pełnomocnika realizują upoważnione 

przez niego osoby, posiadające wiedzę niezbędną do przeprowadzania kontroli. Pisemne 

upoważnienie jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 2 lata. 

6. 
(
Wojewoda pełni bezpośredni nadzór nad powiatowymi zespołami. Przepisy ust. 2, 3, 4 pkt 

1 i 4 i ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

7. Wojewoda przedstawia Pełnomocnikowi informacje o realizacji zadań: 

1)   powiatowych zespołów, sporządzane na podstawie informacji otrzymanych od 

starostów; 

2)   wojewódzkiego zespołu. 

[8. Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń 

społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się za 

pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który orzeczenie wydał. Jeżeli wojewódzki zespół 

uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym 

uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.] 

<8. Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu przysługuje odwołanie do sądu pracy 

i ubezpieczeń społecznych.> 

9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe zasady wydawania orzeczeń, o których mowa w art. 5a, orzekania o 

niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, uwzględniając tryb postępowania 

przy orzekaniu oraz skład i sposób powoływania i odwoływania członków zespołów 

orzekających, a także sposób działania tych zespołów; 

2)   rodzaj i zakres wymaganych kwalifikacji członków zespołów orzekających oraz tryb 

postępowania przy wydawaniu zaświadczeń uprawniających do orzekania o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, uwzględniając konieczność 

zapewnienia specjalistycznych kwalifikacji, odpowiednich do zakresu orzekania; 

3)   warunki organizacyjne i techniczne, jakie powinny spełniać pomieszczenia zespołów 

orzekających, mając na względzie zapewnienie dostępu do tych pomieszczeń osobom 

niepełnosprawnym; 
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4)   tryb przeprowadzania szkoleń i minima programowe szkoleń dla specjalistów 

powoływanych do zespołów orzekających oraz sposób wyboru ośrodków 

szkoleniowych upoważnionych do prowadzenia szkoleń, kierując się koniecznością 

zapewnienia właściwego poziomu kształcenia, w tym odpowiedniego poziomu wiedzy 

specjalistycznej; 

5)   standardy w zakresie kwalifikowania oraz postępowania dotyczącego orzekania o 

niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, uwzględniając schorzenia 

naruszające sprawność organizmu i przewidywany okres trwania naruszenia tej 

sprawności, powodujące zaliczenie do odpowiedniego stopnia niepełnosprawności, a 

także oznaczenie symboli przyczyn niepełnosprawności; 

6)   wzory i terminy składania informacji, o których mowa w ust. 7 i art. 6a ust. 1, 

uwzględniając elementy informacji o realizacji zadań, przyjętych wnioskach, 

wydanych orzeczeniach i wydanych legitymacjach, wydatkach oraz elementy 

zestawień zbiorczych; 

7)   wzory legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień 

niepełnosprawności oraz organy uprawnione do ich wystawiania, mając na względzie 

zachowanie jednolitości dokumentu potwierdzającego podstawę do korzystania z ulg i 

uprawnień. 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 sierpnia 1997 r. o KOMORNIKACH SĄDOWYCH I 

EGZEKUCJI (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.) 

<Art. 40a. 

1. Komornik pobiera od wierzyciela opłatę sądową od składanego w postępowaniu 

egzekucyjnym wniosku o wpis w księdze wieczystej i wskazuje w tym wniosku 

wysokość pobranej opłaty sądowej. Komornik uzależnia złożenie wniosku o wpis w 

księdze wieczystej od uprzedniego uiszczenia przez wierzyciela należnej opłaty 

sądowej. Pobraną opłatę sądową komornik przekazuje właściwemu sądowi 

rejonowemu. 

2. Jeżeli wierzyciel został zwolniony od kosztów sądowych od wniosku o wpis w księdze 

wieczystej, komornik jest obowiązany wskazać w tym wniosku, że opłata sądowa nie 

została pobrana i przesłać do sądu prowadzącego księgę wieczystą z dokumentami, 

stanowiącymi podstawę wpisu, prawomocne postanowienie sądu w przedmiocie 

zwolnienia od kosztów sądowych. 

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób pobierania 

i uiszczania oraz sposób i termin przekazywania sądom należności, o których mowa 

w ust. 1, a także ich zwrotu oraz sposób prowadzenia ich ewidencji przez komornika 

i czas jej przechowywania, uwzględniając łatwość uiszczania opłat i przekazywania 

ich sądom, szczegółowość ewidencji oraz konieczność zapewnienia jej trwałości.> 

Art. 85. 

1. Do zakresu działania Krajowej Rady Komorniczej należy w szczególności: 
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1)   wyrażanie opinii w przedmiocie odwoływania komorników i asesorów komorniczych; 

2)   wyrażanie opinii w sprawach dotyczących biurowości i rachunkowości 

obowiązujących w kancelariach i w innych sprawach dotyczących przepisów, 

organizacji i funkcjonowania komornika i kancelarii; 

3)   wyrażanie opinii w sprawach zmian przepisów dotyczących egzekucji, wykonywania 

postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia i funkcjonowania komorników; 

4)   wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Ministra Sprawiedliwości lub 

organy samorządu komorniczego; 

5)   wyrażanie opinii w sprawach zasad etyki zawodowej; 

6)   współdziałanie w organizowaniu egzaminu komorniczego; 

7)   ustalanie wysokości składek miesięcznych na potrzeby samorządu komorniczego oraz 

zasad ich wydatkowania; 

8)   wyznaczanie komorników-wizytatorów dla poszczególnych izb komorniczych; 

9)   zwoływanie Krajowego Zjazdu Komorników oraz jego organizacja; 

10)  uchwalanie regulaminu działania Krajowej Rady Komorniczej oraz rad izb 

komorniczych, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podejmowania uchwał 

oraz kwestii reprezentowania tych organów; 

11)  uchwalanie ramowego regulaminu obrad walnego zgromadzenia komorników izby 

komorniczej; 

12)  współpraca z organizacjami komorników innych krajów; 

13)  wydawanie czasopisma zawodowego; 

14)  prowadzenie działalności gospodarczej; 

15)  budowanie, wynajmowanie i utrzymywanie wspólnych pomieszczeń magazynowych 

i hal aukcyjnych oraz utrzymywanie ciężkiego sprzętu transportowego; 

16)  przechowywanie akt spraw, w których postępowanie zostało zakończone, oraz 

zbędnych urządzeń ewidencyjnych; 

17)  prowadzenie stron internetowych Krajowej Rady Komorniczej celem zamieszczania 

wymaganych przez przepisy prawa ogłoszeń i informacji; 

18)  wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa; 

[19)  współpraca z sądem prowadzącym elektroniczne postępowanie upominawcze w 

zakresie prowadzenia i aktualizowania listy komorników, zasad potwierdzania danych 

do weryfikacji podpisu elektronicznego dla komorników, umożliwiających dostęp do 

elektronicznych tytułów wykonawczych i ich weryfikację.] 

<19) współpraca z sądem prowadzącym elektroniczne postępowanie upominawcze 

w zakresie prowadzenia i aktualizowania listy komorników, zasad potwierdzania 

danych do weryfikacji podpisu elektronicznego dla komorników, umożliwiających 

dostęp do elektronicznych tytułów wykonawczych i ich weryfikację oraz z sądami 

prowadzącymi postępowania wieczystoksięgowe w zakresie identyfikacji 

komorników.> 

2. W zakresie prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 14, oświadczenia woli w 

imieniu Krajowej Rady Komorniczej składa prezes lub wiceprezes oraz jeden z jej 

członków. 



- 37 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3. Krajowa Rada Komornicza może przekazać radzie izby komorniczej zadanie, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 15. 

4. Krajowa Rada Komornicza składa Ministrowi Sprawiedliwości raz w roku, w terminie do 

31 marca, informację o stanie egzekucji. 

<Art. 85a. 

Rada izby komorniczej przekazuje niezwłocznie Krajowej Radzie Komorniczej aktualne 

informacje o komornikach, zastępcach komorników oraz asesorach komorniczych. 

Informacja obejmuje imię i nazwisko komornika, zastępcy komornika lub asesora 

komorniczego, właściwą izbę komorniczą, datę i numer decyzji o powołaniu komornika 

lub asesora komorniczego, datę i numer decyzji o odwołaniu komornika lub asesora 

komorniczego, datę wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa, 

datę i numer zarządzenia o wyznaczeniu zastępcy komornika, oraz informacje o 

zawieszeniu w czynnościach zawodowych.> 

<Art. 94a. 

1. Krajowa Rada Komornicza na podstawie informacji przekazywanych przez rady izb 

komorniczych prowadzi w systemie teleinformatycznym listę komorników, zastępców 

komorników oraz asesorów komorniczych, która zawiera imię i nazwisko, właściwą 

izbę komorniczą, datę i numer decyzji o powołaniu komornika lub asesora 

komorniczego, datę i numer decyzji o odwołaniu komornika lub asesora 

komorniczego, datę wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa, 

datę i numer zarządzenia o wyznaczeniu zastępcy komornika, oraz informacje o 

zawieszeniu w czynnościach zawodowych. 

2. Krajowa Rada Komornicza zapewnia sądom prowadzącym księgi wieczyste dostęp do 

listy, o której mowa w ust. 1, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w celu 

automatycznej weryfikacji komorników, zastępców komorników oraz asesorów 

komorniczych. 

3. Krajowa Rada Komornicza zapewnia Ministrowi Sprawiedliwości dostęp do listy, o 

której mowa w ust. 1, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 14 lutego 2003 r. o PRZENOSZENIU TREŚCI KSIĘGI WIECZYSTEJ 

DO STRUKTURY KSIĘGI WIECZYSTEJ PROWADZONEJ W SYSTEMIE 

INFORMATYCZNYM (Dz. U. z 2003 r. Nr 42, poz. 363) 

Art. 1. 

 Ustawa reguluje: 

  1)   zasady i tryb dokonywania migracji księgi wieczystej; 

 [ 2)   organizację ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych;] 

  [3)   zadania sądów rejonowych i ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych podczas 

migracji.] 

<3) zadania sądów rejonowych.> 
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Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

  1)   "dotychczasowa księga wieczysta" - księgę wieczystą prowadzoną według dotychczas 

ustalonych wzorów, mającą podlegać migracji; 

  2)   "migracja księgi wieczystej" - ogół czynności służących przeniesieniu treści 

dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie 

informatycznym; 

  [3)   "ośrodek migracyjny ksiąg wieczystych" - oddział sądu okręgowego, działający na rzecz 

sądu rejonowego, który prowadzi dotychczasowe księgi wieczyste.] 

[Art. 3. 

1. Przeniesienia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej 

prowadzonej w systemie informatycznym dokonuje ośrodek migracyjny ksiąg wieczystych 

przy użyciu systemu informatycznego, o którym mowa w art. 25
1
 ustawy z dnia 6 lipca 

1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 i Nr 125, 

poz. 1368 oraz z 2002 r. Nr 169, poz. 1387). 

2. Minister Sprawiedliwości, w drodze zarządzenia, tworzy i znosi ośrodki migracyjne ksiąg 

wieczystych, określa ich liczbę i siedzibę, a także wskazuje sądy rejonowe, których księgi 

mają podlegać migracji w wyznaczonym ośrodku. 

3. Nadzór nad działalnością ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych sprawuje prezes sądu 

okręgowego. 

Art. 4. 

Minister Sprawiedliwości, w drodze zarządzenia, ustala harmonogram wykonywania zadań 

poszczególnych ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych. 

Art. 5. 

Migracja ksiąg wieczystych prowadzonych przez wydział sądu rejonowego rozpoczyna się z 

chwilą wprowadzenia do niego systemu informatycznego, o którym mowa w art. 25
1
 

ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. 

Art. 6. 

1. O rozpoczęciu i zakończeniu migracji ksiąg wieczystych prowadzonych przez wydział sądu 

rejonowego ogłasza, w drodze obwieszczenia, prezes sądu okręgowego właściwy dla 

ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych. 

2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze zarządzenia, sposób dokonywania obwieszczeń 

o rozpoczęciu i zakończeniu migracji ksiąg wieczystych. 

Art. 7. 

1. Po rozpoczęciu migracji ksiąg wieczystych sąd rejonowy sukcesywnie przekazuje 

dotychczasowe księgi wieczyste właściwemu ośrodkowi migracyjnemu ksiąg wieczystych. 

Przepisu art. 36
1
 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece nie 

stosuje się. 

2. Dotychczasową księgę wieczystą wydaje się ośrodkowi migracyjnemu ksiąg wieczystych na 

okres do 10 dni. 

3. W pierwszej kolejności do ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych przekazuje się 

dotychczasową księgę wieczystą, do której złożony wniosek o wpis nie został rozpoznany.] 
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[Art. 8. 

1. Po rozpoczęciu migracji ksiąg wieczystych prowadzonych przez wydział sądu rejonowego 

nie dokonuje się wpisów w dotychczasowych księgach wieczystych, z zastrzeżeniem ust. 3. 

Nie stanowi to przeszkody do złożenia wniosku o wpis. 

2. Dotychczasową księgę wieczystą można przeglądać i wydawać jej odpisy do czasu 

przekazania do ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych. 

3. W przypadku wystąpienia w prowadzeniu migracji ksiąg wieczystych danego wydziału sądu 

rejonowego długotrwałej przeszkody, której nie można przezwyciężyć, Minister 

Sprawiedliwości, w drodze zarządzenia, może zezwolić na dokonywanie w oznaczonym 

czasie wpisów w dotychczasowych księgach wieczystych.] 

<Art. 8. 

1. Nie dokonuje się wpisów w dotychczasowej księdze wieczystej. Nie stanowi to 

przeszkody do złożenia wniosku o wpis. 

2. Dotychczasową księgę wieczystą można przeglądać i wydawać jej odpisy do czasu 

zakończenia jej migracji.> 

Art. 9. 

1. Migracji podlega treść dotychczasowych ksiąg wieczystych założonych lub urządzonych 

po dniu 1 stycznia 1947 r. 

2. Migracji podlega także treść ksiąg hipotecznych (gruntowych, wieczystych) założonych 

przed dniem 1 stycznia 1947 r., zwanych dalej "księgami dawnymi", dla których 

urządzono dalszy tom w trybie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 

listopada 1946 r. o prowadzeniu dotychczasowych ksiąg hipotecznych (gruntowych, 

wieczystych) po dniu 31 grudnia 1946 r. (Dz. U. Nr 66, poz. 367, z 1947 r. Nr 38, poz. 

192 i Nr 48, poz. 251, z 1954 r. Nr 26, poz. 105, z 1961 r. Nr 26, poz. 126 oraz z 1965 r. 

Nr 50, poz. 311). 

[3. Urządzony dalszy tom staje się z dniem wejścia w życie ustawy dotychczasową księgą 

wieczystą, do której przed przekazaniem do ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych sąd z 

urzędu przenosi wpisy z księgi dawnej, stosując przepisy rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1986 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych 

założonych przed dniem 1 stycznia 1947 r. oraz utraty mocy prawnej niektórych takich 

ksiąg (Dz. U. Nr 28, poz. 141), z wyjątkiem § 4 pkt 5.] 

<3. Urządzony dalszy tom staje się dotychczasową księgą wieczystą, do której sąd z 

urzędu przenosi wpisy z księgi dawnej, stosując przepisy rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1986 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych 

założonych przed dniem 1 stycznia 1947 r. oraz utraty mocy prawnej niektórych 

takich ksiąg (Dz. U. Nr 28, poz. 141), z wyjątkiem § 4 pkt 5.> 

Art. 12. 

1. W przypadku stwierdzenia nieczytelności treści księgi wieczystej mającej podlegać 

migracji sędzia lub referendarz sądowy podejmuje czynności wyjaśniające, które mają na 

celu doprowadzenie do określenia podlegającej przeniesieniu treści księgi wieczystej. 
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2. Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ust. 1, sędzia lub referendarz sądowy 

wskazuje sposób umieszczenia odczytanej treści dotychczasowej księgi wieczystej w 

strukturze księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym. 

[3. Jeżeli w wyniku prowadzonych czynności wyjaśniających nie doszło do określenia treści 

księgi wieczystej, dotychczasową księgę wieczystą zwraca się do sądu rejonowego, który 

niezwłocznie z urzędu podejmuje czynności zmierzające do ustalenia jej treści, a w razie 

ich bezskuteczności księgę zamyka. Zamknięcie księgi wieczystej nie jest orzeczeniem i nie 

podlega zaskarżeniu.] 

<3. Jeżeli w wyniku prowadzonych czynności wyjaśniających nie doszło do określenia 

treści księgi wieczystej, sędzia lub referendarz sądowy niezwłocznie z urzędu 

podejmuje czynności zmierzające do ustalenia treści dotychczasowej księgi 

wieczystej, a w razie ich bezskuteczności księgę zamyka. Zamknięcie księgi 

wieczystej nie jest orzeczeniem i nie podlega zaskarżeniu.> 

[Art. 13. 

1. W toku migracji ksiąg wieczystych ośrodek migracyjny ksiąg wieczystych sprawdza 

zgodność oznaczenia nieruchomości w dotychczasowej księdze wieczystej z danymi 

zawartymi w bazie danych katastru nieruchomości, chyba że sprawdzenie jest niemożliwe. 

Wynik sprawdzenia zamieszcza się w księdze wieczystej. 

2. W celu dokonania sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący kataster 

nieruchomości zapewnia nieodpłatnie ośrodkom migracyjnym ksiąg wieczystych 

bezpośredni dostęp do kopii bazy danych katastru nieruchomości bez prawa 

udostępniania ich osobom trzecim.] 

 

Art. 15. 

[1. Z chwilą zapisania treści księgi wieczystej w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych 

dotychczasowa księga wieczysta staje się częścią akt księgi wieczystej. Dotychczasową 

księgę wieczystą ośrodek migracyjny ksiąg wieczystych niezwłocznie zwraca do sądu 

rejonowego, który dołącza ją do akt księgi wieczystej. 

2. Sąd rejonowy przejmuje zapisaną w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych treść księgi 

wieczystej i uzupełnia ją niezwłocznie o wzmianki o wnioskach, o sprawach wszczętych z 

urzędu, o środkach zaskarżenia oraz o skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, 

które wpłynęły w okresie prowadzenia migracji.] 

<1. Z chwilą zapisania treści księgi wieczystej w centralnej bazie danych ksiąg 

wieczystych dotychczasowa księga wieczysta  staje się częścią akt księgi wieczystej. 

2. Sąd rejonowy niezwłocznie uzupełnia treść księgi wieczystej zapisanej w centralnej 

bazie danych ksiąg wieczystych o wzmianki o wnioskach, sprawach wszczętych z 

urzędu, środkach zaskarżenia oraz skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, 

które wpłynęły w okresie prowadzenia migracji.> 

3. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, przeniesiona treść dotychczasowej 

księgi wieczystej staje się treścią księgi wieczystej prowadzonej w systemie 

informatycznym i z tą chwilą podlega udostępnieniu. 
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[Art. 17. 

1. Prezesi sądów rejonowych, każdy w zakresie swojej właściwości, do 15 dnia każdego 

miesiąca ogłaszają wykazy ksiąg wieczystych, których migracja została zakończona w 

miesiącu poprzedzającym. 

2. Wykazy ksiąg wieczystych, o których mowa w ust. 1, są ogłaszane w budynku sądu 

rejonowego objętego migracją oraz w siedzibie organu prowadzącego kataster 

nieruchomości. 

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze zarządzenia, zasady ogłaszania wykazów ksiąg 

wieczystych przekazanych do ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych oraz wykazów 

ksiąg wieczystych, których migracja została zakończona w danym miesiącu.] 

[Art. 19. 

Jeżeli po zakończeniu migracji ksiąg wieczystych prowadzonych przez wydział sądu 

rejonowego okaże się, że znajduje się w nim jeszcze dotychczasowa księga wieczysta, prezes 

sądu rejonowego niezwłocznie przekazuje tę księgę do ośrodka migracyjnego ksiąg 

wieczystych lub zarządza przeniesienie przez ten wydział treści dotychczasowej księgi 

wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.] 

<Art. 19. 

Jeżeli po zakończeniu migracji ksiąg wieczystych okaże się, że w sądzie rejonowym 

znajduje się dotychczasowa księga wieczysta, prezes sądu rejonowego niezwłocznie 

zarządza przeniesienie przez wydział ksiąg wieczystych treści dotychczasowej księgi 

wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.> 

[Rozdział 3 

Organizacja ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych 

Art. 20. 

 1. Ośrodkiem migracyjnym ksiąg wieczystych kieruje kierownik ośrodka. Kierownik ośrodka 

podlega służbowo prezesowi sądu okręgowego. 

2. Kierownik ośrodka organizuje pracę ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych, zapewnia 

przestrzeganie harmonogramu wykonywania zadań, o którym mowa w art. 4, a także 

współpracuje z sądami rejonowymi, których dotychczasowe księgi wieczyste podlegają 

migracji. 

Art. 21. 

1. Sędziowie i referendarze sądowi, którym powierzono pełnienie obowiązków w ośrodku 

migracyjnym ksiąg wieczystych, sprawują merytoryczny nadzór nad migracją ksiąg 

wieczystych, a także udzielają konsultacji pracownikom ośrodka oraz przeprowadzają 

czynności wyjaśniające w przypadku nieczytelności treści księgi wieczystej. 

2. Do delegowania sędziów, którym powierza się pełnienie obowiązków w ośrodku 

migracyjnym ksiąg wieczystych, stosuje się przepisy art. 77 § 1, 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 

27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 

154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052). 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do delegowania referendarzy sądowych, którym 

powierza się pełnienie obowiązków w ośrodku migracyjnym ksiąg wieczystych. 
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4. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do pracowników ośrodka migracyjnego ksiąg 

wieczystych stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i 

prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070). 

Art. 22. 

1. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

  1)   szczegółową organizację i funkcjonowanie ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych, w 

tym szczegółowy zakres zadań jego kierownika, szczegółowy zakres czynności 

wykonywanych przez sędziów i referendarzy sądowych, którym powierzono pełnienie 

obowiązków w ośrodku migracyjnym ksiąg wieczystych, oraz pracowników ośrodka 

migracyjnego ksiąg wieczystych, 

  2)   szczegółowy sposób wykonywania przez sąd rejonowy i ośrodek migracyjny ksiąg 

wieczystych zadań podczas migracji ksiąg wieczystych, w tym w szczególności sposób 

przekazywania ksiąg wieczystych między sądem rejonowym a ośrodkiem migracyjnym 

ksiąg wieczystych oraz ustalania kolejności ich przekazywania 

- mając na uwadze zasady sprawności, racjonalności, a także ekonomicznego i szybkiego 

działania. 

2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze zarządzenia, sposób ewidencjonowania ksiąg 

wieczystych w ośrodku migracyjnym ksiąg wieczystych i dokumentowania przebiegu 

migracji ksiąg wieczystych, wzór protokołu przekazywania ksiąg wieczystych oraz wzory 

okresowych sprawozdań z przebiegu migracji ksiąg wieczystych.] 

 


