
SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

Druk nr 2340 

SPRAWO ZDANIE 
KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk 
nr 2160) 

Marszałek Sejmu - zgodnie z art. 3 7 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu - po 
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 9 stycznia 2018 r. powyższy projekt 
ustawy do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka - do pierwszego czytania. 

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 

rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach: 6 lutego oraz 19 marca 2018 r. 

wnosi: 

Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

Warszawa, dnia 19 marca 2018 r. 

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

/-/ Waldemar Buda /-/Stanisław Piotrowicz 
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VIII kadencja/druk 2160 i autopoprawka 

Projekt 

USTAWA 

z dnia ... 2018 r. 

o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 

Art. 1. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300 i 398) w art. 95 po ust. la dodaje się ust. lb-ld 

w brzmieniu: 

„ 1 b. 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. 

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

zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennej lub 

zbrodni agresji. 

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

Rzeczypospolitej Polskiej lub Narodu Polskiego, o którym mowa w art. 530 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).". 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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