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ROZWIĄZANIE I OMÓWIENIE KAZUSU  

Z PRZEDMIOTU „POSTĘPOWANIE CYWILNE” 

SSR DR MARIUSZ ŚLADKOWSKI 

19.11.20r. – grupa A, B, C 

 

Kazus 

Przed Sądem Rejonowym w Zabrzu toczy się sprawa z powództwa Janiny Nowak  przeciwko 

Leszkowi Nowakowi o zapłatę kwoty 10.000 złotych. Wnosząc pozew pełnomocnik powódki 

r. pr. Zenon Zajadły uiścił opłatę sądową w kwocie 500 złotych. W toku sprawy pełnomocnik 

powódki rozszerzył żądanie pozwu do kwoty 35.000 złotych. Czy powinien uiścić opłatę 

sądową od rozszerzonego powództwa, jeżeli tak, to w jakiej wysokości, wreszcie jakie 

działania procesowe powinien podjąć sąd w braku tej opłaty? 

 

Rozwiązanie 

W dotychczasowym stanie prawnym oświadczenie o rozszerzeniu lub innej zmianie 

powództwa podlegało opłacie, jednak sankcją tego obowiązku było tylko orzeczenie o 

obowiązku poniesienia opłaty w orzeczeniu kończącym postępowanie, a sąd był obowiązany 

prowadzić postępowanie niezależnie od uiszczenia opłaty na wezwanie (art. 1303 § 2). 

Sankcja ta była nieskuteczna, ponieważ na porządku dziennym było lekceważenie wezwań do 

opłacenia rozszerzonego powództwa. Prowadziło to de facto do kredytowania przez Skarb 

Państwa strony rozszerzającej powództwo - co jest nie do przyjęcia. Rozwiązaniem jest 

wprowadzenie sankcji w postaci zwrotu pisma procesowego zawierającego oświadczenie o 

rozszerzeniu powództwa lub o jego zmianie w sposób powodujący wzrost wartości 

przedmiotu sporu. Ponieważ sankcja dotychczas przewidziana w art. 1303 §2 jest wyjątkiem 

od ogólnej sankcji z art. 130 § 1, dla osiągnięcia tego celu wystarczyło wykreślić z art. 1303 § 

2 wzmiankę ustanawiającą ten wyjątek. Wraz ze zmianą art. 1303 § 2 należało uzupełnić 

katalog pism podlegających opłacie, zawarty w art. 3 w ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w 

sprawach cywilnych, o oświadczenie o rozszerzeniu powództwa lub o jego zmianie w sposób 

powodujący wzrost wartości przedmiotu sporu. Co prawda katalog ten jest przykładowy, 

jednak jego uzupełnienie jest celowe, bo wyraźnie wskaże cel zmiany. Do ustawy o kosztach 

sądowych w sprawach cywilnych należało również wprowadzić normę określającą sposób 

ustalania opłaty od pisma rozszerzającego lub zmieniającego powództwo - jako różnicy 

między opłatą należną od powództwa w rozszerzonej lub zmienionej postaci a opłatą od 

powództwa w postaci pierwotnej. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do tej ustawy opłata 
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ta nie może jednak być niższa od 30 złotych. Odpowiednią zmianę wprowadza art. 25a 

u.k.s.c. 

 

Omówienie 

Na 65 prac z Państwa trzech grup, które do dzisiaj otrzymałem 49 osób wybrało prawidłową 

metodykę działania czyli zwrot pozwu w części „rozszerzonej” z powodu nieuiszczenia 

uzupełniającej opłaty w kwocie 1.250 złotych. Ponieważ jednak osoby z nieprawidłowymi 

rozwiązaniami wykazały się również prawidłowym rozeznaniem tematu wszystkim Państwu 

kazus zaliczam. 

 

Serdecznie pozdrawiam, 

Mariusz Śladkowski   


