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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 22 marca 2018 r. 

 

o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 

(druk nr 769) 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 300 i 398) 

Art. 95. 

1. Nie pobiera się opłat od wniosku: 

1)   o udzielenie zabezpieczenia, zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym postępowanie; 

2)   o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka, o nadanie dziecku nazwiska, o 

przysposobienie dziecka, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub 

pozostającej pod opieką oraz o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub 

rodzinnym domu dziecka; 

3)   o przesłuchanie świadka testamentu ustnego, o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz 

o zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu; 

4)   będącego podstawą wszczęcia przez sąd postępowania z urzędu, a także od pism 

składanych sądowi opiekuńczemu w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy 

albo nałożonego przez ten sąd; 

5)   o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt; 

6)   o wpis w księdze wieczystej prawa własności uzyskanego na podstawie 

przekształcenia, o którym mowa w art. 1 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 83 oraz z 2015 r. poz. 373 i 524); 

7)   o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji społecznych oraz kościołów i 

związków wyznaniowych ubiegających się o status organizacji pożytku publicznego; 

8)   wynikającego ze zmian w podziale terytorialnym państwa, o wpis w księdze 

wieczystej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego na rzecz jednostek 

samorządu terytorialnego; 

9)   o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na 

podstawie umowy o mediację. 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1a. Nie pobiera się opłat od pozwu o odszkodowanie, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 

22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w 

czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz. U. poz. 1955). 

<1b. Nie pobiera się opłat od pozwu o ochronę dóbr osobistych, gdy sprawa dotyczy 

patriotycznych tradycji zmagań Narodu Polskiego z okupantami, nazizmem i 

komunizmem, wniesionego przez kombatanta w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy 24 

stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276) lub jego zstępnego, a 

także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której 

ustawa przyznaje zdolność prawną, których statutowym celem jest ochrona 

patriotycznych tradycji zmagań Narodu Polskiego z okupantami, nazizmem i 

komunizmem. 

1c. Nie pobiera się opłat od pozwu o roszczenie majątkowe z tytułu zbrodni ludobójstwa, 

zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennej lub zbrodni agresji. 

1d. Nie pobiera się opłat od pozwu o ochronę dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej 

lub Narodu Polskiego, o którym mowa w art. 53o i art. 53p ustawy z dnia 18 grudnia 

1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575 oraz z 2018 r. poz. 5 i 369).> 

2. Nie pobiera się opłat od: 

1)   zażalenia na postanowienie sądu, którego przedmiotem jest odmowa zwolnienia od 

kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia 

adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie; 

2)   zażalenia na postanowienie sądu dotyczące wysokości opłaty albo wysokości 

wydatków; 

3)   skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie zwolnienia od kosztów 

sądowych; 

4)   skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie odmowy ustanowienia 

adwokata lub radcy prawnego. 

3. Nie pobiera się opłat od wniosku, zażalenia i apelacji nieletniego w postępowaniu w 

sprawach nieletnich. 

4. Nie pobiera się opłat od skargi na orzeczenie referendarza sądowego i zażalenia w 

elektronicznym postępowaniu upominawczym. 
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