
 

 
 
Przewodnik po nowelizacji 
przepisów: 
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 

  
 
 

 

Wstęp 

 

W dniu 6 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszony został tekst ustawy z dnia 4 lipca 

2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. 

Co do zasady, nowe przepisy wejdą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji, 

jednakże dla niektórych zmian przewidziano krótszy okres vacatio legis. Dotyczy to m.in. 

zmian w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, które 

wejdą w życie w terminie zaledwie 14 dni od wskazanej wyżej daty ogłoszenia ustawy.  

Dla Państwa wygody i bezpieczeństwa, zespół Kancelarii Bird & Bird opracował zwięzły 

przewodnik po najważniejszych zmianach w przepisach dotyczących opłat w sprawach 

cywilnych, który prezentujemy poniżej. 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.  

 

Najważniejsze zmiany w zakresie opłat sądowych 

 

Opłata Dotychczasowa regulacja Po nowelizacji 

Opłata od pozwu w sprawach 
o prawa majątkowe. 

5% wartości przedmiotu sporu lub 
przedmiotu zaskarżenia, jednak 
nie mniej niż 30 PLN i nie więcej 
niż 100.000 PLN. 

W zależności od wartości 
przedmiotu sporu: 

1. do 500 PLN – 30 PLN; 

2. ponad 500 PLN do 1.500 PLN 

– 100 PLN; 

3. ponad 1.500 PLN do 4.000 

PLN –  200 PLN; 

4. ponad 4.000 PLN do 7.500 

PLN –  400 PLN; 



5. ponad 7.500 PLN do 10.000 

PLN –  500 PLN; 

6. ponad 10.000 PLN do 15.000 

PLN –  750 PLN; 

7. ponad 15.000 PLN do 20.000 

PLN –  1.000 PLN. 

Przy wartości przedmiotu sporu 
(zaskarżenia) ponad  
20.000 PLN pobiera się opłatę 
stosunkową wynoszącą 5% tej 
wartości, nie więcej jednak 
niż 200.000 PLN. 

Opłaty od pozwu w 
postępowaniu uproszczonym 

Od 30 PLN do 300 PLN, 
w zależności od wartości 
przedmiotu sportu, wartości 
przedmiotu umowy lub wartości 
przedmiotu zaskarżenia 

Brak regulacji szczególnej – 
stosuje się zasady ogólne 

Opłata od wniosku 
o zawezwanie do próby 
ugodowej 

40 PLN przy wartości przedmiotu 
sporu  do 10.000 PLN/300 PLN 
przy wartości przedmiotu sporu  
powyżej 10.000 PLN 

1/5 opłaty od pozwu 

Opłata od wniosku 
o zabezpieczenie roszczenia 

40 PLN w przypadku roszczenia 
niemajątkowego i 100 PLN 
w przypadku roszczenia 
majątkowego 

100 PLN – opłata od wniosku 
wniosek o udzielenie, zmianę lub 
uchylenie zabezpieczenia 
roszczenia  

1/4 opłaty od pozwu – opłata 
od wniosku o udzielenie 
zabezpieczenia roszczenia 
pieniężnego przed wniesieniem 
pozwu  

*opłatę zalicza się na poczet opłaty 
od pozwu (również w przypadku 
oddalenia wniosku o 
zabezpieczenie) 

Opłata od wniosku 
o doręczenie orzeczenia albo 
zarządzenia z uzasadnieniem  

Brak opłaty 100 PLN  

* (w przypadku wniesienia środka 
zaskarżenia opłatę zalicza się na 
poczet opłaty od wniesionego 
środka zaskarżenia) 

 

 

 

 

 



Zmiany w zakresie opłat kancelaryjnych 

 

Opłata Dotychczasowa  regulacja Po nowelizacji 

Opłata od wniosku o wydanie 
poświadczonego odpisu, 
wypisu lub wyciągu, odpisu 
orzeczenia ze stwierdzeniem 
prawomocności, odpisu 
orzeczenia ze stwierdzeniem 
wykonalności lub 
zaświadczenia. 

6 PLN za każdą rozpoczętą 
stronicę wydanego dokumentu. 

20 PLN za każde rozpoczęte 10 
stron wydanego dokumentu. 

Opłata od wniosku o wydanie 
zapisu dźwięku albo obrazu 
i dźwięku z przebiegu 
posiedzenia. 

15 PLN za zapis. 20 PLN za każdy wydany 
informatyczny nośnik danych. 

Opłata od wniosku o wydanie 
kopii dokumentu. 

1 PLN za każdą rozpoczętą 
stronicę wydanego dokumentu. 

20 PLN za każde rozpoczęte 20 
stron wydanej kopii. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zmiany w postępowaniach odrębnych 

 

Opłata Dotychczasowa  regulacja Po nowelizacji 

Opłata od pozwu w sprawach 
gospodarczych (rozwiązanie 
spółki, wyłączenie wspólnika 
ze spółki, uchylenie, 
stwierdzenie nieważności lub 
ustalenie 
istnienia/nieistnienia 
uchwały wspólników lub 
uchwały walnego 
zgromadzenia spółki, 
uchylenie lub stwierdzenie 
nieważności uchwały 
zgromadzenia 
obligatariuszy). 

2.000 PLN  5.000 PLN  

Opłata stała 
w postępowaniach przed 
organami centralnymi 
administracji rządowej 

1.000 PLN - odwołanie od decyzji 
Prezesa UOKiK, a także od 
apelacji, skargi kasacyjnej i skargi 
o stwierdzenie niezgodności 
z prawem prawomocnego 
orzeczenia w takiej sprawie. 

 

500 PLN - zażalenie na 
postanowienie Prezesa UOKiK 

1.000 PLN – odwołanie od 
decyzji Prezesa UOKiK, Prezesa 
URE, Prezesa UKE oraz Prezesa 
UTK, a także od apelacji, skargi 
kasacyjnej i skargi o stwierdzenie 
niezgodności z prawem 
prawomocnego orzeczenia w takiej 
sprawie. 

500 PLN – zażalenie na 
postanowienie Prezesa UOKiK, 
Prezesa URE, Prezesa UKE oraz 
Prezesa UTK. 

Opłata od pozwu w sprawach 
o ochronę praw autorskich 
i praw pokrewnych, 
dotyczących wynalazków, wz. 
użytkowych, wz. 
przemysłowych, znaków tow., 
europejskich praw własności 
intelektualnej oraz 
w sprawach o zapobieganie 
i zwalczanie nieuczciwej 
konkurencji. 

600 PLN  Opłata stała lub stosunkowa 
w kwocie określonej w art. 
13–13d od każdego roszczenia 
pieniężnego, a od każdego 
innego roszczenia – opłata stała 
w kwocie 300 PLN. 
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