
Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Ko-
deks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,
z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 67 po § 2 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. W sprawie o naprawienie szkody wyrzàdzo-
nej przez wydanie ustawy lub rozporzàdze-
nia Rady Ministrów niezgodnych z Konsty-
tucjà, ratyfikowanà umowà mi´dzynarodo-
wà lub ustawà, a tak˝e w sprawie o napra-
wienie szkody wyrzàdzonej przez niewyda-
nie takiego aktu normatywnego, którego
obowiàzek wydania przewiduje przepis pra-
wa, czynnoÊci procesowe za Skarb Paƒstwa
podejmuje minister w∏aÊciwy do spraw
Skarbu Paƒstwa. W sprawie o naprawienie
szkody wyrzàdzonej przez wydanie lub nie-
wydanie rozporzàdzenia przez inny organ
konstytucyjnie do tego powo∏any czynnoÊci
procesowe za Skarb Paƒstwa podejmuje ten
organ.”;

2) w art. 871 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje si´ w post´powaniu
o zwolnienie od kosztów sàdowych oraz
o ustanowienie adwokata lub radcy prawne-
go oraz gdy stronà, jej organem, jej przedsta-
wicielem ustawowym lub pe∏nomocnikiem
jest s´dzia, prokurator, notariusz albo profe-
sor lub doktor habilitowany nauk prawnych,
a tak˝e gdy stronà, jej organem lub jej przed-
stawicielem ustawowym jest adwokat lub
radca prawny.”;

3) w art. 328 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uzasadnienie wyroku sporzàdza si´ na ˝àda-
nie strony, zg∏oszone w terminie tygodnio-
wym od dnia og∏oszenia sentencji wyroku,
a w wypadku, o którym mowa w art. 327 § 2
— od dnia dor´czenia sentencji wyroku. ˚à-
danie spóênione sàd odrzuci na posiedzeniu
niejawnym. Sàd sporzàdza uzasadnienie wy-
roku równie˝ wówczas, gdy wyrok zosta∏ za-
skar˝ony w ustawowym terminie oraz gdy
wniesiono skarg´ o stwierdzenie niezgodno-
Êci z prawem prawomocnego orzeczenia.”;

4) art. 329 otrzymuje brzmienie:

„Art. 329. Uzasadnienie wyroku sporzàdza si´
w terminie dwutygodniowym od dnia
z∏o˝enia wniosku o sporzàdzenie uza-
sadnienia, a gdy wniosek taki nie by∏
zg∏oszony — od dnia zaskar˝enia wyro-
ku lub wniesienia skargi o stwierdzenie
niezgodnoÊci z prawem prawomocnego
orzeczenia. W sprawie zawi∏ej, w razie
niemo˝noÊci sporzàdzenia uzasadnienia
w terminie, prezes sàdu mo˝e przed∏u-
˝yç ten termin na czas oznaczony, nie
d∏u˝szy ni˝ trzydzieÊci dni.”;

5) art. 3531 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 3531. § 1. Je˝eli przepis szczególny tak sta-
nowi, sàd rozstrzyga spraw´, wy-
dajàc nakaz zap∏aty. 

§ 2. W post´powaniu upominawczym
nakaz zap∏aty mo˝e wydaç tak˝e
referendarz sàdowy.”;

6) w art. 359 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
§ 1 i dodaje si´ § 2 w brzmieniu:
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USTAWA

z dnia 22 grudnia 2004 r.

o zmianie ustawy — Kodeks post´powania cywilnego 
oraz ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45,
poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21
i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198,
Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r.
Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r.
Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83,
poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73,
poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54,
poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117,
poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139,
poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52,
poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552
i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037,
Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322,
z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635,
Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126,
poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271,
Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41,
poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109,
poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139,
poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255 oraz
z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623,
Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162,
poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204,
poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237,
poz. 2384.



„§ 2. Postanowienia, o których mowa w § 1, mogà
byç zmieniane lub uchylane tak˝e wówczas,
gdy zosta∏y wydane na podstawie aktu nor-
matywnego uznanego przez Trybuna∏ Kon-
stytucyjny za niezgodny z Konstytucjà, ratyfi-
kowanà umowà mi´dzynarodowà lub z usta-
wà.”;

7) w art. 387 dodaje si´ § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Je˝eli uzasadnienie nie zosta∏o sporzàdzone,
a w sprawie zosta∏a wniesiona skarga kasa-
cyjna lub skarga o stwierdzenie niezgodno-
Êci z prawem prawomocnego orzeczenia,
sàd drugiej instancji sporzàdza uzasadnienie
zaskar˝onego orzeczenia w terminie dwóch
tygodni od dnia wniesienia skargi.”;

8) po art. 387 dodaje si´ art. 3871 w brzmieniu:

„Art. 3871. W razie wydania przez sàd drugiej in-
stancji orzeczenia, od którego przys∏u-
guje skarga kasacyjna, strony i ich
przedstawiciele majà obowiàzek, do
czasu up∏ywu terminu do wniesienia
skargi kasacyjnej, zawiadamiaç sàd
drugiej instancji o ka˝dej zmianie miej-
sca zamieszkania.”;

9) art. 388 otrzymuje brzmienie:

„Art. 388. § 1. W razie wniesienia skargi kasacyj-
nej, gdyby na skutek wykonania
orzeczenia stronie mog∏a byç wy-
rzàdzona niepowetowana szkoda,
sàd drugiej instancji mo˝e wstrzy-
maç wykonanie zaskar˝onego orze-
czenia do czasu ukoƒczenia post´-
powania kasacyjnego lub uzale˝niç
wykonanie tego orzeczenia —
a w razie oddalenia apelacji tak˝e
orzeczenia sàdu pierwszej instancji
— od z∏o˝enia przez powoda sto-
sownego zabezpieczenia. Postano-
wienie mo˝e byç wydane na posie-
dzeniu niejawnym.

§ 2. Zabezpieczenie mo˝e równie˝ pole-
gaç na wstrzymaniu wydania po-
wodowi sum pieni´˝nych po ich
wyegzekwowaniu od pozwanego
lub na wstrzymaniu sprzeda˝y zaj´-
tego majàtku.

§ 3. Do czasu up∏ywu terminu do wnie-
sienia skargi kasacyjnej wstrzymuje
si´ z urz´du sprzeda˝ nieruchomo-
Êci.

§ 4. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio
do wstrzymania skutecznoÊci za-
skar˝onego orzeczenia niepodlega-
jàcego wykonaniu.”;

10) w art. 390 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Je˝eli przy rozpoznawaniu apelacji powsta-
nie zagadnienie prawne budzàce powa˝ne
wàtpliwoÊci, sàd mo˝e przedstawiç to zagad-
nienie do rozstrzygni´cia Sàdowi Najwy˝sze-
mu, odraczajàc rozpoznanie sprawy. Sàd
Najwy˝szy w∏adny jest przejàç spraw´ do
rozpoznania albo przekazaç zagadnienie do
rozstrzygni´cia powi´kszonemu sk∏adowi te-
go Sàdu.”;

11) uchyla si´ rozdzia∏ 11 w dziale V tytu∏u VI ksi´gi
pierwszej cz´Êci pierwszej;

12) po art. 394 dodaje si´ art. 3941 w brzmieniu:

„Art. 3941. § 1. Za˝alenie do Sàdu Najwy˝szego
przys∏uguje na postanowienie sà-
du drugiej instancji odrzucajàce
skarg´ kasacyjnà oraz skarg´
o stwierdzenie niezgodnoÊci z pra-
wem prawomocnego orzeczenia.

§ 2. W sprawach, w których przys∏ugu-
je skarga kasacyjna, za˝alenie przy-
s∏uguje tak˝e na postanowienie sà-
du drugiej instancji koƒczàce po-
st´powanie w sprawie, z wyjàt-
kiem postanowieƒ, o których mo-
wa w art. 3981, a tak˝e postano-
wieƒ wydanych w wyniku rozpo-
znania za˝alenia na postanowienie
sàdu pierwszej instancji.

§ 3. Do post´powania przed Sàdem
Najwy˝szym toczàcego si´ na sku-
tek za˝alenia stosuje si´ odpowied-
nio art. 394 § 2 i 3, art. 395 i art. 397
§ 1, art. 39810, art. 39814, art. 39815

§ 1 zdanie pierwsze, art. 39816,
art. 39817, art. 39821.”;

13) w tytule VI ksi´gi pierwszej cz´Êci pierwszej doda-
je si´ dzia∏ Va w brzmieniu:

„Dzia∏ Va

Skarga kasacyjna

Art. 3981. § 1. Od wydanego przez sàd drugiej in-
stancji prawomocnego wyroku lub
postanowienia w przedmiocie od-
rzucenia pozwu albo umorzenia po-
st´powania koƒczàcych post´powa-
nie w sprawie strona, Prokurator
Generalny lub Rzecznik Praw Oby-
watelskich mo˝e wnieÊç skarg´ ka-
sacyjnà do Sàdu Najwy˝szego, chy-
ba ˝e przepis szczególny stanowi
inaczej.

§ 2. Wniesienie skargi kasacyjnej przez
stron´ wy∏àcza — w zaskar˝onym
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zakresie — wniesienie skargi kasa-
cyjnej przez Prokuratora Generalne-
go lub Rzecznika Praw Obywatel-
skich.

Art. 3982. § 1. Skarga kasacyjna jest niedopusz-
czalna w sprawach o prawa majàt-
kowe, w których wartoÊç przedmio-
tu zaskar˝enia jest ni˝sza ni˝ pi´ç-
dziesiàt tysi´cy z∏otych, w sprawach
gospodarczych — ni˝sza ni˝ sie-
demdziesiàt pi´ç tysi´cy z∏otych,
a w sprawach z zakresu prawa pra-
cy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych — ni˝-
sza ni˝ dziesi´ç tysi´cy z∏otych. Jed-
nak˝e w sprawach z zakresu ubez-
pieczeƒ spo∏ecznych skarga kasa-
cyjna przys∏uguje niezale˝nie od
wartoÊci przedmiotu zaskar˝enia
w sprawach o przyznanie i o wstrzy-
manie emerytury lub renty oraz
o obj´cie obowiàzkiem ubezpiecze-
nia spo∏ecznego.

§ 2. Skarga kasacyjna jest niedopusz-
czalna tak˝e w sprawach:

1) o rozwód, o separacj´, o alimen-
ty, o czynsz najmu lub dzier˝awy
oraz o naruszenie posiadania,

2) dotyczàcych kar porzàdkowych,
Êwiadectwa pracy i roszczeƒ
z tym zwiàzanych oraz o deputaty
lub ich ekwiwalent,

3) rozpoznanych w post´powaniu
uproszczonym.

§ 3. Niedopuszczalna jest skarga kasa-
cyjna od wyroku ustalajàcego nieist-
nienie ma∏˝eƒstwa lub orzekajàcego
uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa, je˝eli
choçby jedna ze stron po uprawo-
mocnieniu si´ wyroku zawar∏a zwià-
zek ma∏˝eƒski.

Art. 3983. § 1. Skarg´ kasacyjnà strona mo˝e
oprzeç na nast´pujàcych podsta-
wach:

1) naruszeniu prawa materialnego
przez b∏´dnà jego wyk∏adni´ lub
niew∏aÊciwe zastosowanie,

2) naruszeniu przepisów post´po-
wania, je˝eli uchybienie to mog∏o
mieç istotny wp∏yw na wynik
sprawy.

§ 2. Prokurator Generalny mo˝e oprzeç
skarg´ kasacyjnà na podstawach
okreÊlonych w § 1, je˝eli przez wy-
danie orzeczenia dosz∏o do narusze-
nia podstawowych zasad porzàdku

prawnego, a Rzecznik Praw Obywa-
telskich — je˝eli przez wydanie orze-
czenia dosz∏o do naruszenia konsty-
tucyjnych wolnoÊci albo praw cz∏o-
wieka i obywatela.

§ 3. Podstawà skargi kasacyjnej nie mo-
gà byç zarzuty dotyczàce ustalenia
faktów lub oceny dowodów.

Art. 3984. § 1. Skarga kasacyjna powinna zawie-
raç:

1) oznaczenie orzeczenia, od które-
go jest wniesiona, ze wskaza-
niem, czy jest ono zaskar˝one
w ca∏oÊci czy w cz´Êci,

2) przytoczenie podstaw kasacyj-
nych i ich uzasadnienie,

3) wniosek o przyj´cie skargi kasa-
cyjnej do rozpoznania i jego uza-
sadnienie oraz 

4) wniosek o uchylenie lub uchyle-
nie i zmian´ orzeczenia z ozna-
czeniem zakresu ˝àdanego uchy-
lenia i zmiany.

§ 2. Ponadto skarga kasacyjna powinna
czyniç zadoÊç wymaganiom przewi-
dzianym dla pisma procesowego,
a w sprawach o prawa majàtkowe
powinna zawieraç równie˝ oznacze-
nie wartoÊci przedmiotu zaskar˝e-
nia. Do skargi kasacyjnej do∏àcza si´
tak˝e dwa jej odpisy przeznaczone
do akt Sàdu Najwy˝szego oraz dla
Prokuratora Generalnego, chyba ˝e
sam wniós∏ skarg´.

Art. 3985. § 1. Skarg´ kasacyjnà wnosi si´ do sà-
du, który wyda∏ zaskar˝one orzecze-
nie, w terminie dwóch miesi´cy od
dnia dor´czenia orzeczenia z uza-
sadnieniem stronie skar˝àcej.

§ 2. Termin do wniesienia skargi kasa-
cyjnej przez Prokuratora Generalne-
go i Rzecznika Praw Obywatelskich
wynosi szeÊç miesi´cy od dnia upra-
womocnienia si´ orzeczenia, a je˝eli
strona za˝àda∏a dor´czenia orzecze-
nia z uzasadnieniem — od chwili do-
r´czenia orzeczenia stronie.

Art. 3986. § 1. Je˝eli skarga kasacyjna nie spe∏-
nia wymagaƒ przewidzianych
w art. 3984 § 2, przewodniczàcy
w sàdzie drugiej instancji wzywa
skar˝àcego do usuni´cia braków
w terminie tygodniowym pod rygo-
rem odrzucenia skargi.

§ 2. Sàd drugiej instancji odrzuca na po-
siedzeniu niejawnym skarg´ kasa-
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cyjnà wniesionà po up∏ywie termi-
nu, skarg´ niespe∏niajàcà wymagaƒ
okreÊlonych w art. 3984 § 1 oraz
skarg´, której braków nie usuni´to
w terminie lub z innych przyczyn
niedopuszczalnà.

§ 3. Sàd Najwy˝szy odrzuca skarg´ kasa-
cyjnà, która podlega∏a odrzuceniu
przez sàd drugiej instancji, albo
zwraca jà temu sàdowi w celu usu-
ni´cia dostrze˝onych braków.

§ 4. O odrzuceniu skargi kasacyjnej nie-
spe∏niajàcej wymagaƒ okreÊlonych
w art. 3984 § 1 Sàd Najwy˝szy zawia-
damia w∏aÊciwy organ samorzàdu
zawodowego, do którego nale˝y
pe∏nomocnik.

Art. 3987. § 1. Strona przeciwna mo˝e wnieÊç do
sàdu drugiej instancji odpowiedê na
skarg´ kasacyjnà w terminie dwuty-
godniowym od dor´czenia jej skar-
gi. W razie wniesienia skargi kasa-
cyjnej przez Prokuratora Generalne-
go lub Rzecznika Praw Obywatel-
skich odpowiedê na skarg´ mogà
wnieÊç obydwie strony.

§ 2. Po up∏ywie terminu do wniesienia
odpowiedzi lub po zarzàdzeniu do-
r´czenia odpowiedzi skar˝àcemu,
sàd drugiej instancji niezw∏ocznie
przedstawia skarg´ kasacyjnà i od-
powiedê wraz z aktami sprawy Sà-
dowi Najwy˝szemu. Do akt sprawy
do∏àcza si´ dwa odpisy zaskar˝one-
go orzeczenia z uzasadnieniem.

Art. 3988. § 1. W ka˝dej sprawie Sàd Najwy˝szy
mo˝e zwróciç si´ do Prokuratora
Generalnego o zaj´cie na piÊmie
stanowiska co do skargi kasacyjnej
wniesionej przez stron´ i odpowie-
dzi na skarg´. Prokurator Generalny
lub wyznaczony przez niego proku-
rator przedstawia stanowisko w ter-
minie trzydziestu dni, a je˝eli uzna,
˝e wymaga tego ochrona prawo-
rzàdnoÊci, praw obywatelskich lub
interesu publicznego, bierze udzia∏
w post´powaniu kasacyjnym.

§ 2. Odpis pisma, o którym mowa w § 1,
dor´cza si´ stronom, które mogà si´
do niego ustosunkowaç w terminie
czternastu dni, nie póêniej jednak
ni˝ na rozprawie kasacyjnej.

Art. 3989. § 1. Sàd Najwy˝szy przyjmuje skarg´ ka-
sacyjnà do rozpoznania, je˝eli:

1) w sprawie wyst´puje istotne za-
gadnienie prawne, 

2) istnieje potrzeba wyk∏adni przepi-
sów prawnych budzàcych powa˝-
ne wàtpliwoÊci lub wywo∏ujà-
cych rozbie˝noÊci w orzecznic-
twie sàdów,

3) zachodzi niewa˝noÊç post´powa-
nia lub

4) skarga kasacyjna jest oczywiÊcie
uzasadniona.

§ 2. O przyj´ciu lub odmowie przyj´cia
skargi kasacyjnej do rozpoznania
Sàd Najwy˝szy orzeka na posiedze-
niu niejawnym. Postanowienie nie
wymaga pisemnego uzasadnienia.

Art. 39810. Sàd Najwy˝szy rozpoznaje skarg´ kasa-
cyjnà w sk∏adzie trzech s´dziów. W po-
zosta∏ych wypadkach Sàd Najwy˝szy
orzeka w sk∏adzie jednego s´dziego.

Art. 39811. § 1. Sàd Najwy˝szy rozpoznaje skarg´
kasacyjnà na posiedzeniu niejaw-
nym, chyba ˝e w sprawie wyst´pu-
je istotne zagadnienie prawne,
a skar˝àcy z∏o˝y∏ w skardze kasa-
cyjnej wniosek o jej rozpoznanie na
rozprawie. Sàd Najwy˝szy mo˝e
tak˝e rozpoznaç skarg´ kasacyjnà
na rozprawie, je˝eli przemawiajà za
tym inne wzgl´dy.

§ 2. S´dzia sprawozdawca przedstawia
na rozprawie zwi´êle stan sprawy,
ze szczególnym uwzgl´dnieniem
podstaw i wniosków kasacyjnych.

§ 3. Udzielajàc g∏osu stronom, prze-
wodniczàcy mo˝e ograniczyç czas
wystàpienia, stosownie do wagi
i zawi∏oÊci sprawy. 

§ 4. Je˝eli w rozprawie bierze udzia∏
Prokurator Generalny lub upowa˝-
niony przez niego prokurator, prze-
wodniczàcy udziela mu g∏osu po
wys∏uchaniu stron.

Art. 39812. Z wyjàtkiem wypadków okreÊlonych
w art. 173—1751, post´powanie przed
Sàdem Najwy˝szym ulega zawieszeniu
jedynie na zgodny wniosek stron.

Art. 39813. § 1. Sàd Najwy˝szy rozpoznaje skarg´
kasacyjnà w granicach zaskar˝enia
oraz w granicach podstaw; w gra-
nicach zaskar˝enia bierze jednak
z urz´du pod rozwag´ niewa˝noÊç
post´powania.

§ 2. W post´powaniu kasacyjnym nie
jest dopuszczalne powo∏anie no-
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wych faktów i dowodów, a Sàd
Najwy˝szy jest zwiàzany ustalenia-
mi faktycznymi stanowiàcymi pod-
staw´ zaskar˝onego orzeczenia.

§ 3. Skar˝àcy mo˝e przytoczyç nowe
uzasadnienie podstaw kasacyj-
nych.

Art. 39814. Sàd Najwy˝szy oddala skarg´ kasacyj-
nà, je˝eli nie ma uzasadnionych pod-
staw albo je˝eli zaskar˝one orzeczenie
mimo b∏´dnego uzasadnienia odpo-
wiada prawu.

Art. 39815. § 1. Sàd Najwy˝szy w razie uwzgl´dnie-
nia skargi kasacyjnej uchyla za-
skar˝one orzeczenie w ca∏oÊci lub
w cz´Êci i przekazuje spraw´ do po-
nownego rozpoznania sàdowi, któ-
ry wyda∏ orzeczenie, lub innemu
sàdowi równorz´dnemu; Sàd Naj-
wy˝szy mo˝e uchyliç tak˝e w ca∏o-
Êci lub w cz´Êci orzeczenie sàdu
pierwszej instancji i przekazaç
spraw´ do ponownego rozpozna-
nia sàdowi temu samemu lub rów-
norz´dnemu. Przy ponownym roz-
poznaniu sprawy przepis art. 415
stosuje si´ odpowiednio.

§ 2. W razie przekazania sprawy do po-
nownego rozpoznania, sàd rozpo-
znaje jà w innym sk∏adzie.

Art. 39816. Je˝eli podstawa naruszenia prawa ma-
terialnego jest oczywiÊcie uzasadniona,
a skargi kasacyjnej nie oparto tak˝e na
podstawie naruszenia przepisów post´-
powania lub podstawa ta okaza∏a si´
nieuzasadniona, Sàd Najwy˝szy mo˝e
na wniosek skar˝àcego uchyliç zaskar-
˝ony wyrok i orzec co do istoty sprawy.
Przepis art. 415 stosuje si´ odpowied-
nio.

Art. 39817. § 1. Je˝eli przy rozpoznawaniu skargi
kasacyjnej wy∏oni si´ zagadnienie
prawne budzàce powa˝ne wàtpli-
woÊci, Sàd Najwy˝szy mo˝e odro-
czyç wydanie orzeczenia i przeka-
zaç to zagadnienie do rozstrzygni´-
cia powi´kszonemu sk∏adowi tego
Sàdu.

§ 2. Uchwa∏a powi´kszonego sk∏adu
Sàdu Najwy˝szego jest w danej
sprawie wià˝àca.

§ 3. Sàd Najwy˝szy w powi´kszonym
sk∏adzie mo˝e przejàç spraw´ do
swego rozpoznania.

Art. 39818. W razie wniesienia skargi kasacyjnej
przez Prokuratora Generalnego lub

Rzecznika Praw Obywatelskich koszty
procesu w post´powaniu kasacyjnym
podlegajà wzajemnemu zniesieniu.

Art. 39819. Je˝eli pozew ulega∏ odrzuceniu albo
istnia∏a podstawa do umorzenia post´-
powania, Sàd Najwy˝szy uchyla wyda-
ne w sprawie wyroki oraz odrzuca po-
zew lub umarza post´powanie. Przepis
art. 415 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 39820. Sàd, któremu sprawa zosta∏a przekaza-
na, zwiàzany jest wyk∏adnià prawa do-
konanà w tej sprawie przez Sàd Naj-
wy˝szy. Nie mo˝na oprzeç skargi kasa-
cyjnej od orzeczenia wydanego po po-
nownym rozpoznaniu sprawy na pod-
stawach sprzecznych z wyk∏adnià pra-
wa dokonanà w tej sprawie przez Sàd
Najwy˝szy.

Art. 39821. Je˝eli nie ma szczególnych przepisów
o post´powaniu przed Sàdem Najwy˝-
szym, do post´powania tego stosuje
si´ odpowiednio przepisy o apelacji,
z tym ˝e skarg´ kasacyjnà cofnàç mo˝e
równie˝ sama strona, a termin na spo-
rzàdzenie uzasadnienia orzeczenia
przez Sàd Najwy˝szy wynosi miesiàc.”;

14) w art. 399 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
§ 1 i dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Na podstawie okreÊlonej w art. 4011 post´-
powanie mo˝e byç wznowione równie˝ w ra-
zie zakoƒczenia go postanowieniem.”;

15) art. 4011 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4011. Mo˝na ˝àdaç wznowienia post´powa-
nia równie˝ w wypadku, gdy Trybuna∏
Konstytucyjny orzek∏ o niezgodnoÊci
aktu normatywnego z Konstytucjà, ra-
tyfikowanà umowà mi´dzynarodowà
lub z ustawà, na podstawie którego zo-
sta∏o wydane orzeczenie.”;

16) w art. 403 dodaje si´ § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Mo˝na ˝àdaç wznowienia, je˝eli na treÊç wy-
roku mia∏o wp∏yw postanowienie niekoƒczà-
ce post´powania w sprawie, wydane na pod-
stawie aktu normatywnego uznanego przez
Trybuna∏ Konstytucyjny za niezgodny z Kon-
stytucjà, ratyfikowanà umowà mi´dzynaro-
dowà lub z ustawà, uchylone lub zmienione
zgodnie z art. 4161.”;

17) art. 405 otrzymuje brzmienie:

„Art. 405. Do wznowienia post´powania z przy-
czyn niewa˝noÊci oraz na podstawie
przewidzianej w art. 4011 w∏aÊciwy jest
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sàd, który wyda∏ zaskar˝one orzeczenie,
a je˝eli zaskar˝ono orzeczenia sàdów
ró˝nych instancji, w∏aÊciwy jest sàd in-
stancji wy˝szej. Do wznowienia post´-
powania na innej podstawie w∏aÊciwy
jest sàd, który ostatnio orzeka∏ co do
istoty sprawy.”;

18) w art. 407 dotychczasowa treÊç otrzymuje ozna-
czenie § 1 i dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. W sytuacji okreÊlonej w art. 4011 skarg´
o wznowienie wnosi si´ w terminie trzech
miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie orzeczenia
Trybuna∏u Konstytucyjnego. Je˝eli w chwili
wydania orzeczenia Trybuna∏u Konstytucyj-
nego orzeczenie, o którym mowa w art. 4011,
nie by∏o jeszcze prawomocne na skutek
wniesienia Êrodka odwo∏awczego, który zo-
sta∏ nast´pnie odrzucony, termin biegnie od
dnia dor´czenia postanowienia o odrzuce-
niu, a w wypadku wydania go na posiedze-
niu jawnym — od dnia og∏oszenia tego po-
stanowienia.”;

19) art. 409 otrzymuje brzmienie:

„Art. 409. Skarga o wznowienie powinna czyniç
zadoÊç warunkom pozwu oraz zawieraç
oznaczenie zaskar˝onego orzeczenia,
podstaw´ wznowienia i jej uzasadnie-
nie, okolicznoÊci stwierdzajàce zacho-
wanie terminu do wniesienia skargi
oraz wniosek o uchylenie lub zmian´ za-
skar˝onego orzeczenia.”;

20) w art. 410 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Sàd odrzuca skarg´ wniesionà po up∏ywie
przepisanego terminu, niedopuszczalnà lub
nieopartà na ustawowej podstawie. Postano-
wienie mo˝e byç wydane na posiedzeniu
niejawnym.”;

21) uchyla si´ art. 411;

22) w art. 412:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Po ponownym rozpoznaniu sprawy sàd
stosownie do okolicznoÊci bàdê oddala
skarg´ o wznowienie, bàdê uwzgl´dniajàc
jà zmienia zaskar˝one orzeczenie albo je
uchyla i w razie potrzeby pozew odrzuca
lub post´powanie umarza.”,

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Je˝eli do rozstrzygni´cia o wznowieniu
post´powania zakoƒczonego wyrokiem
w∏aÊciwy jest Sàd Najwy˝szy, sàd ten
orzeka tylko o dopuszczalnoÊci wznowie-
nia, a rozpoznanie sprawy przekazuje sà-
dowi drugiej instancji.”;

23) art. 415 otrzymuje brzmienie:

„Art. 415. Uchylajàc lub zmieniajàc wyrok, sàd na
wniosek skar˝àcego w orzeczeniu koƒ-
czàcym post´powanie w sprawie orzeka
o zwrocie spe∏nionego lub wyegzekwo-
wanego Êwiadczenia lub o przywróce-
niu stanu poprzedniego. Nie wy∏àcza to
mo˝liwoÊci dochodzenia w osobnym
procesie, tak˝e od Skarbu Paƒstwa, na-
prawienia szkody poniesionej wskutek
wydania lub wykonania wyroku.”;

24) dodaje si´ art. 4161 w brzmieniu:

„Art. 4161. W sprawie zakoƒczonej prawomocnym
wyrokiem mogà byç uchylone posta-
nowienia niekoƒczàce post´powania
w sprawie, je˝eli zosta∏y wydane na
podstawie aktu normatywnego uzna-
nego przez Trybuna∏ Konstytucyjny za
niezgodny z Konstytucjà, ratyfikowanà
umowà mi´dzynarodowà lub z ustawà.
Przepisy o wznowieniu post´powania
stosuje si´ odpowiednio.”;

25) w tytule VI ksi´gi pierwszej cz´Êci pierwszej doda-
je si´ dzia∏ VIII w brzmieniu:

„Dzia∏ VIII

Skarga o stwierdzenie niezgodnoÊci z prawem
prawomocnego orzeczenia

Art. 4241. § 1. Skarga o stwierdzenie niezgodnoÊci
z prawem prawomocnego orzecze-
nia przys∏uguje od prawomocnego
orzeczenia sàdu drugiej instancji
koƒczàcego post´powanie w spra-
wie, gdy przez jego wydanie stronie
zosta∏a wyrzàdzona szkoda, a zmia-
na lub uchylenie tego orzeczenia
w drodze przys∏ugujàcych stronie
Êrodków prawnych nie by∏o i nie
jest mo˝liwe. 

§ 2. W wyjàtkowych wypadkach, gdy
niezgodnoÊç z prawem wynika z na-
ruszenia podstawowych zasad po-
rzàdku prawnego lub konstytucyj-
nych wolnoÊci albo praw cz∏owieka
i obywatela, skarga przys∏uguje tak-
˝e od prawomocnego orzeczenia
koƒczàcego post´powanie w spra-
wie wydanego przez sàd pierwszej
lub drugiej instancji, je˝eli strony
nie skorzysta∏y z przys∏ugujàcych im
Êrodków prawnych, chyba ˝e jest
mo˝liwa zmiana lub uchylenie orze-
czenia w drodze innych przys∏ugujà-
cych stronie Êrodków prawnych.
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§ 3. Od orzeczeƒ sàdu drugiej instancji,
od których wniesiono skarg´ kasa-
cyjnà, oraz od orzeczeƒ Sàdu Naj-
wy˝szego skarga nie przys∏uguje.
W takich wypadkach orzeczenie Sà-
du Najwy˝szego traktuje si´ jak
orzeczenie wydane w post´powaniu
wywo∏anym wniesieniem skargi.

Art. 4242. W wypadkach okreÊlonych w art. 4241

§ 1 i 2 skarg´ mo˝e wnieÊç tak˝e Proku-
rator Generalny, je˝eli niezgodnoÊç
orzeczenia z prawem wynika z narusze-
nia podstawowych zasad porzàdku
prawnego, albo Rzecznik Praw Obywa-
telskich, je˝eli niezgodnoÊç orzeczenia
z prawem wynika z naruszenia konstytu-
cyjnych wolnoÊci albo praw cz∏owieka
i obywatela.

Art. 4243. Od tego samego orzeczenia strona mo-
˝e wnieÊç tylko jednà skarg´.

Art. 4244. Skarg´ mo˝na oprzeç na podstawie na-
ruszeƒ prawa materialnego lub przepi-
sów post´powania, które spowodowa∏y
niezgodnoÊç orzeczenia z prawem, gdy
przez jego wydanie stronie zosta∏a wy-
rzàdzona szkoda. Podstawà skargi nie
mogà byç jednak zarzuty dotyczàce
ustalenia faktów lub oceny dowodów.

Art. 4245. § 1. Skarga powinna zawieraç:

1) oznaczenie orzeczenia, od które-
go jest wniesiona, ze wskaza-
niem, czy jest ono zaskar˝one
w ca∏oÊci lub w cz´Êci,

2) przytoczenie jej podstaw oraz ich
uzasadnienie,

3) wskazanie przepisu prawa, z któ-
rym zaskar˝one orzeczenie jest
niezgodne,

4) uprawdopodobnienie wyrzàdze-
nia szkody, spowodowanej przez
wydanie orzeczenia, którego
skarga dotyczy,

5) wykazanie, ˝e wzruszenie zaskar-
˝onego orzeczenia w drodze in-
nych Êrodków prawnych nie by-
∏o i nie jest mo˝liwe, a ponadto
— gdy skarg´ wniesiono stosu-
jàc art. 4241 § 2 — ˝e wyst´puje
wyjàtkowy wypadek uzasadnia-
jàcy wniesienie skargi,

6) wniosek o stwierdzenie niezgod-
noÊci orzeczenia z prawem.

§ 2. Ponadto skarga powinna czyniç za-
doÊç wymaganiom przewidzianym

dla pisma procesowego. Do skargi
— oprócz jej odpisów dla dor´cze-
nia ich uczestniczàcym w sprawie
osobom — do∏àcza si´ dwa odpisy
przeznaczone do akt Sàdu Najwy˝-
szego.

Art. 4246. § 1. Skarg´ wnosi si´ do sàdu, który wy-
da∏ zaskar˝one orzeczenie, w termi-
nie dwóch lat od dnia jego uprawo-
mocnienia si´. 

§ 2. W razie stwierdzenia niezachowania
warunków formalnych okreÊlonych
w art. 4245 § 2, przewodniczàcy wzy-
wa o poprawienie lub uzupe∏nienie
skargi.

§ 3. Skarg´, której braków strona nie
uzupe∏ni∏a w terminie, sàd odrzuca
na posiedzeniu niejawnym.

Art. 4247. Po dor´czeniu skargi stronie przeciwnej,
a gdy skarg´ wniós∏ Prokurator General-
ny lub Rzecznik Praw Obywatelskich —
obydwu stronom, sàd przedstawia nie-
zw∏ocznie akta sprawy Sàdowi Najwy˝-
szemu.

Art. 4248. § 1. Sàd Najwy˝szy odrzuca na posiedze-
niu niejawnym skarg´, je˝eli ulega∏a
ona odrzuceniu przez sàd ni˝szej in-
stancji, skarg´ wniesionà po up∏ywie
terminu, skarg´ niespe∏niajàcà wy-
magaƒ okreÊlonych w art. 4245 § 1,
jak równie˝ skarg´ z innych przyczyn
niedopuszczalnà.

§ 2. Skarga podlega tak˝e odrzuceniu,
je˝eli zmiana zaskar˝onego orzecze-
nia w drodze innych Êrodków praw-
nych by∏a lub jest mo˝liwa albo je˝e-
li nie zachodzi wyjàtek, o którym
mowa w art. 4241 § 2.

Art. 4249. Sàd Najwy˝szy odmawia przyj´cia skar-
gi do rozpoznania, je˝eli jest oczywiÊcie
bezzasadna.

Art. 42410. Sàd Najwy˝szy rozpoznaje skarg´
w granicach zaskar˝enia oraz w grani-
cach podstaw. Skarga podlega rozpo-
znaniu na posiedzeniu niejawnym, chy-
ba ˝e wa˝ne wzgl´dy przemawiajà za
wyznaczeniem rozprawy.

Art. 42411. § 1. Sàd Najwy˝szy oddala skarg´ w ra-
zie braku podstawy do stwierdze-
nia, ˝e zaskar˝one orzeczenie jest
niezgodne z prawem.

§ 2. Uwzgl´dniajàc skarg´ Sàd Najwy˝-
szy stwierdza, ˝e orzeczenie jest
w zaskar˝onym zakresie niezgodne
z prawem.

Dziennik Ustaw Nr 13 — 992 — Poz. 98



§ 3. Je˝eli sprawa ze wzgl´du na osob´
lub przedmiot nie podlega∏a
orzecznictwu sàdów w chwili orze-
kania, Sàd Najwy˝szy — stwierdza-
jàc niezgodnoÊç orzeczenia z pra-
wem — uchyla zaskar˝one orzecze-
nie oraz orzeczenie sàdu pierwszej
instancji i odrzuca pozew albo
umarza post´powanie.

Art. 42412. W wypadkach nieuregulowanych prze-
pisami niniejszego dzia∏u do post´po-
wania wywo∏anego wniesieniem skargi
stosuje si´ odpowiednio przepisy
o skardze kasacyjnej.”;

26) u˝yty w art. 4751, art. 4799 § 2, art. 47942 § 2,
art. 62611 § 2 i 3, art. 7674 § 2, art. 7751 § 1
i art. 1148 § 3 w ró˝nych przypadkach wyraz „ka-
sacja” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich
przypadkach wyrazami „skarga kasacyjna”;

27) w art. 47935 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Skarga kasacyjna od orzeczenia sàdu drugiej
instancji przys∏uguje niezale˝nie od wartoÊci
przedmiotu zaskar˝enia.”;

28) w art. 47956 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Skarga kasacyjna od orzeczenia sàdu drugiej
instancji przys∏uguje niezale˝nie od wartoÊci
przedmiotu zaskar˝enia.”;

29) w art. 47967 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Skarga kasacyjna od orzeczenia sàdu drugiej
instancji przys∏uguje niezale˝nie od wartoÊci
przedmiotu zaskar˝enia.”;

30) w art. 47978 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Skarga kasacyjna od orzeczenia sàdu drugiej
instancji przys∏uguje niezale˝nie od wartoÊci
przedmiotu zaskar˝enia.”;

31) w art. 498 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Nakaz zap∏aty wydaje si´, je˝eli powód do-
chodzi roszczenia pieni´˝nego, a w innych
sprawach, je˝eli przepis szczególny tak sta-
nowi.”;

32) w art. 502 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W nakazie zap∏aty nakazuje si´ pozwanemu,
˝eby w ciàgu dwóch tygodni od dor´czenia
tego nakazu zaspokoi∏ roszczenie w ca∏oÊci
wraz z kosztami albo w tym terminie wniós∏
sprzeciw do sàdu.”; 

33) w art. 503 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Pismo zawierajàce sprzeciw wnosi si´ do sà-
du, który wyda∏ nakaz zap∏aty, a w przypadku

nakazu wydanego przez referendarza sàdo-
wego — do sàdu, przed którym wytoczono
powództwo. W piÊmie pozwany powinien
wskazaç, czy zaskar˝a nakaz w ca∏oÊci czy
w cz´Êci, przedstawiç zarzuty, które pod ry-
gorem ich utraty nale˝y zg∏osiç przed wda-
niem si´ w spór, a tak˝e pozosta∏e zarzuty
przeciwko ˝àdaniu pozwu oraz wszystkie
okolicznoÊci faktyczne i dowody na ich po-
twierdzenie.”; 

34) w art. 5059:

a) uchyla si´ § 1,

b) dodaje si´ § 11 w brzmieniu:

„§ 11. Apelacj´ mo˝na oprzeç na zarzutach:

1) naruszenia prawa materialnego przez
b∏´dnà jego wyk∏adni´ lub niew∏aÊci-
we zastosowanie,

2) naruszenia przepisów post´powania,
je˝eli mog∏o ono mieç wp∏yw na wynik
sprawy.”;

35) w art. 50512:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Je˝eli sàd drugiej instancji stwierdzi, ˝e za-
chodzi naruszenie prawa materialnego,
a zgromadzone dowody nie dajà wystar-
czajàcych podstaw do zmiany wyroku,
uchyla zaskar˝ony wyrok i przekazuje
spraw´ do ponownego rozpoznania”;

b) dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Sàd drugiej instancji oddala apelacj´ rów-
nie˝ wtedy, gdy mimo naruszenia prawa
materialnego lub przepisów post´powa-
nia albo b∏´dnego uzasadnienia zaskar˝o-
ny wyrok odpowiada prawu.”;

36) art. 5191 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5191. § 1. Od wydanego przez sàd drugiej in-
stancji postanowienia co do istoty
sprawy oraz od postanowienia
w przedmiocie odrzucenia wniosku
i umorzenia post´powania koƒczà-
cych post´powanie w sprawie —
w sprawach z zakresu prawa oso-
bowego, rzeczowego i spadkowe-
go — przys∏uguje skarga kasacyjna
do Sàdu Najwy˝szego, chyba ˝e
przepis szczególny stanowi inaczej.

§ 2. W sprawach z zakresu prawa ro-
dzinnego, opiekuƒczego i kurateli
skarga kasacyjna przys∏uguje tylko
w sprawach o przysposobienie
oraz o podzia∏ majàtku wspólnego
po ustaniu wspólnoÊci majàtkowej
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mi´dzy ma∏˝onkami, chyba ˝e war-
toÊç przedmiotu zaskar˝enia jest
ni˝sza ni˝ sto pi´çdziesiàt tysi´cy
z∏otych.

§ 3. W post´powaniu rejestrowym
skarga kasacyjna przys∏uguje jedy-
nie od postanowieƒ sàdu drugiej
instancji w przedmiocie wpisu lub
wykreÊlenia z rejestru podmiotu
podlegajàcego rejestracji.

§ 4. Skarga kasacyjna nie przys∏uguje
w sprawach dotyczàcych:

1) przepadku rzeczy,

2) zarzàdu zwiàzanego ze wspó∏-
w∏asnoÊcià lub u˝ytkowaniem,

3) zabezpieczenia spadku i spisu in-
wentarza, wyjawienia przedmio-
tów spadkowych, zarzàdu spad-
ku nieobj´tego oraz zwolnienia
wykonawcy testamentu,

4) zniesienia wspó∏w∏asnoÊci i dzia-
∏u spadku, je˝eli wartoÊç przed-
miotu zaskar˝enia jest ni˝sza ni˝
sto pi´çdziesiàt tysi´cy z∏otych.”; 

37) w art. 781 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nakazowi zap∏aty nadaje klauzul´ wykonal-
noÊci sàd, który go wyda∏. Nakazowi zap∏aty
wydanemu przez referendarza sàdowego
klauzul´ wykonalnoÊci nadaje sàd, przed któ-
rym wytoczono powództwo.”;

38) art. 782 otrzymuje brzmienie:

„Art. 782. § 1. Klauzul´ wykonalnoÊci nadaje sàd
jednoosobowo na wniosek wierzy-
ciela. Tytu∏owi wydanemu w post´-
powaniu, które zosta∏o lub mog∏o
byç wszcz´te z urz´du, sàd nadaje
klauzul´ wykonalnoÊci z urz´du. 

§ 2. Nakazowi zap∏aty sàd nadaje klau-
zul´ wykonalnoÊci z urz´du nie-
zw∏ocznie po jego uprawomocnie-
niu si´.”.

39) w art. 1151 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Sàd orzeka po przeprowadzeniu rozprawy.
Na postanowienie sàdu okr´gowego
w przedmiocie wykonalnoÊci przys∏uguje za-
˝alenie, a od postanowienia sàdu apelacyj-
nego — skarga kasacyjna; mo˝na tak˝e ˝àdaç
wznowienia post´powania, które zosta∏o za-
koƒczone prawomocnym postanowie-
niem.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98,

poz. 1070, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 2 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Zadania z zakresu ochrony prawnej w sà-
dach wykonujà tak˝e referendarze sàdowi.”;

2) w art. 147 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W sàdach rejonowych i okr´gowych sà za-
trudniani referendarze sàdowi do wykony-
wania okreÊlonych w ustawach czynnoÊci
nale˝àcych do sàdów w zakresie ochrony
prawnej, a w szczególnoÊci post´powania
w sprawach zwiàzanych z prowadzeniem
ksiàg wieczystych i rejestrów sàdowych.”; 

3) w art. 151 § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Za przewinienia mniejszej wagi referendarz
ponosi odpowiedzialnoÊç porzàdkowà. Ka-
rà porzàdkowà wymierzanà przez prezesa
sàdu jest upomnienie.”;

4) w art. 152 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Referendarze sàdowi zatrudnieni na obsza-
rze tego samego sàdu okr´gowego co naj-
mniej raz w roku odbywajà zebranie referen-
darzy sàdowych okr´gu.”;

5) w art. 153 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wraz z mianowaniem prezes sàdu okr´go-
wego przydziela aplikanta referendarskiego
do sàdu, w którym b´dzie odbywaç aplika-
cj´.”.

Art. 3. Sprawy wszcz´te przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy toczà si´ od tego dnia wed∏ug
przepisów tej ustawy, z tym ˝e do z∏o˝enia i rozpozna-
nia kasacji od orzeczenia wydanego przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy, a tak˝e do odmowy
przyj´cia jej do rozpoznania, stosuje si´ przepisy do-
tychczasowe.

Art. 4. 1. W post´powaniach upominawczych
wszcz´tych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, je˝e-
li w tym dniu nakaz zap∏aty nie by∏ jeszcze wydany
przez sàd, nakaz zap∏aty mo˝e wydaç referendarz sà-
dowy.

2. Nadanie klauzuli wykonalnoÊci nakazom zap∏a-
ty wydanym przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy na-
st´puje zgodnie z dotychczas obowiàzujàcymi przepi-
sami.

Dziennik Ustaw Nr 13 — 994 — Poz. 98

———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,
Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188,
poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 304,
Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702
i 2703.
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Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopa-
da 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze
Êrodków pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Europej-
skiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U.

Nr 229, poz. 2273, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki, sposób i tryb
prowadzenia szkoleƒ dla podmiotów, których dotyczà
dzia∏ania obj´te planem rozwoju obszarów wiejskich,
zwanym dalej „Planem”, oraz doradzania w zakresie
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 7 stycznia 2005 r.

w sprawie szkoleƒ dla podmiotów, których dotyczà dzia∏ania obj´te planem rozwoju obszarów wiejskich,
oraz doradzania tym podmiotom

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134,
poz. 1433).

———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162,
poz. 1709 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 64.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 11 stycznia 2005 r.

uchylajàce rozporzàdzenie w sprawie sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci w toku post´powania
w sprawie uznania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania

zawodu funkcjonariusza celnego

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia
2001 r. o zasadach uznawania nabytych w paƒstwach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wyko-
nywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87,
poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190,
poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sta˝u adaptacyj-
nego i testu umiej´tnoÊci w toku post´powania
w sprawie uznania nabytych w paƒstwach cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania
zawodu funkcjonariusza celnego (Dz. U. Nr 101,
poz. 1033).

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. J. Neneman

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

Art. 5. Ilekroç w obowiàzujàcych przepisach jest
mowa o kasacji w rozumieniu Kodeksu post´powania
cywilnego w brzmieniu dotychczasowym, oznacza to
skarg´ kasacyjnà w rozumieniu niniejszej ustawy.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 6 lutego
2005 r., z tym ˝e:

1) przepis art. 67 § 3 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà wchodzi
w ˝ycie z dniem og∏oszenia;

2) przepisy art. 3531, art. 498 § 1, art. 502 § 1, art. 503
§ 1, art. 781 § 3, art. 782 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà
oraz art. 2 i art. 4 wchodzà w ˝ycie po up∏ywie mie-
siàca od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski




