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Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 

(druk nr 88) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest zawężenie kręgu podmiotów uprawnionych do ponoszenia niższych 

kosztów sądowych w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych.  

Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 13 ust. 1a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2014 r. poz. 1025, z późn. zm.), dalej 

jako u.k.s.s.c, w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo bankowe, pobierana jest opłata stosunkowa, której 

wysokość wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie 

mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych
1)

. Podstawowa wysokość opłaty 

stosunkowej w sprawach o prawa majątkowe wynosi 5% wartości przedmiotu sporu 

(przedmiotu zaskarżenia), jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych 

(art. 13 ust. 1 u.k.s.s.c).  

Czynnościami bankowymi, których dotyczy art. 13 ust. 1a u.k.s.s.c, są: 

1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego 

terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów; 

2) prowadzenie innych rachunków bankowych; 

3) udzielanie kredytów; 

4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie 

akredytyw; 

5) emitowanie bankowych papierów wartościowych; 

                                                 

1)
 Przepis art. 13 ust. 1a został dodany ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1854) i wszedł w życie 27 listopada 2015 r. 
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6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych; 

7) wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych 

ustawach. 

Czynnościami bankowymi są również wymienione poniżej czynności, jeżeli są one 

wykonywane przez banki: 

1) udzielanie pożyczek pieniężnych; 

2) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty; 

3) świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza elektronicznego; 

4) terminowe operacje finansowe; 

5) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych; 

6) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek 

sejfowych; 

7) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych; 

8) udzielanie i potwierdzanie poręczeń; 

9) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych; 

10) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie 

dewizowym. 

Nowelizacja w wersji uchwalonej przez Sejm, ogranicza uprawnienie do poniesienia 

niższej opłaty stosunkowej przyznając je wyłącznie konsumentom oraz osobom fizycznym 

prowadzącym gospodarstwo rodzinne, dochodzącym roszczeń wynikających z czynności 

bankowych. Zdaniem autorów przedłożenia rządowego, nieuzasadnione jest stosowanie 

obniżonej opłaty stosunkowej wobec podmiotów innych niż konsumenci i producenci rolni 

prowadzący gospodarstwa rodzinne ze względu na ich znacznie lepszą sytuację ekonomiczną 

(patrz: uzasadnienie do projektu). Po wejściu w życie nowelizacji podmioty te będą uiszczały 

opłatę stosunkową obliczoną według stawek ogólnych. 

Przedmiotowa ustawa ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że do 

postępowań wszczętych i niezakończonych (w danej instancji) przed dniem wejścia w życie 

tej ustawy, będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 11. posiedzeniu w dniu 11 lutego 2016 r. w efekcie 

rozpatrzenia przedłożenia rządowego (druk sejmowy nr 202). Pierwsze czytanie projektu 
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odbyło się na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 9 lutego br. 

W tym samym dniu zostało przygotowane sprawozdanie komisji (druk sejmowy nr 228), 

które zawierało dwie zmiany w stosunku do projektu rządowego. Po pierwsze – zastąpiono 

pojęcie „producenta rolnego prowadzącego gospodarstwo rodzinne w rozumieniu przepisów 

o kształtowaniu ustroju rolnego” pojęciem „osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo 

rodzinne”; po drugie –w przepisie przejściowym doprecyzowano, do których postępowań 

będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe. 

Drugie czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu w dniu 9 lutego br., podczas którego 

nie zgłoszono wniosków legislacyjnych. Ustawa została uchwalona 11 lutego br. większością 

271 głosów, przy 166 głosach przeciwnych oraz 1 wstrzymującym. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa zawęża krąg podmiotów uprawnionych do ponoszenia niższych kosztów 

sądowych, stanowiąc, iż opłata stosunkowa wynosząca 5% wartości przedmiotu sporu lub 

przedmiotu zaskarżenia (jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych) 

dotyczyć będzie roszczeń wynikających z czynności bankowych dochodzonych przez 

konsumenta albo osobę fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne. Należy zauważyć, iż 

takie brzmienie przepisu oznacza po pierwsze - że z opłaty niższej nie mogą skorzystać 

podmioty inne niż wymienione w przepisie (np. banki), po drugie - możliwość skorzystania 

z niższej opłaty szacunkowej przez konsumenta (osobę fizyczną prowadzącą gospodarstwo 

rodzinne) przy wnoszeniu apelacji (środka zaskarżenia) jest możliwe tylko wtedy, gdy osoby 

te zainicjowały postępowanie w pierwszej instancji, co sugeruje sformułowanie "dochodzone 

przez konsumenta (…)". O ile nie ma wątpliwości, co do adekwatności tego przepisu 

w zakresie uzyskania pierwszego z wymienionych skutków (wyeliminowanie podmiotów 

dysponujących większymi możliwościami ekonomicznymi z przepisu uprawniającego 

do uiszczania preferencyjnej - niższej opłaty stosunkowej)
2)

, o tyle nie jest jasne, czy intencją 

ustawodawcy było zróżnicowanie wysokości ponoszonych opłat sądowych w stosunku do 

samych konsumentów (prowadzących gospodarstwo rodzinne). 

W związku z powyższym należy wyjaśnić, czy przyjęte rozwiązanie odpowiada 

intencjom ustawodawcy. Jeżeli regulacja zawarta w art. 13 ust. 1a u.k.s.s.c. ma być stosowana 

                                                 

2)
 Patrz: uzasadnienie do projektu rządowego (druk sejmowy nr 202). 
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do konsumenta (prowadzącego gospodarstwo rodzinne) bez względu na to, czy jest on 

podmiotem wszczynającym postępowanie sądowe, należy przyjąć poprawkę przykładowo 

o następującej treści.  

Propozycja poprawki 

w art. 1, ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Opłata stosunkowa w sprawach o roszczenia wynikające z czynności 

bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.), uiszczana przez konsumenta 

albo osobę fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne wynosi 5% wartości 

przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie 

więcej niż 1000 złotych.”. 

 

 

 

Renata Bronowska 

Główny legislator 


