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LEX  
dla sądów

Podręczny przewodnik 
dla pracowników sądownictwa

Pierwsze kroki z LEX-em  
w nowym interfejsie
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Szukaj słów, pojęć, sygnatur... 2019-01-23 PL Szukaj Zaawansowane

Najnowsze akty prawne: Dz.U.2019.146 M.P.2019.80Indeks

Mój LEX

Zasoby

Roczniki

Kalendarium

Ważne terminy

Aktówka

Historia

Alerty

Terminarz

Mapa

Zegar legislacyjny

Zobacz wszystko Zobacz wszystko 

Pulpit sądowy

 Indeks cywilny

 Najnowsze orzeczenia 

 Linie orzecznicze 

 Praktyczne publikacje 

 Wzory uzasadnień wyroków

 Szkolenia online - nagrania 

Wydział cywilny

 Indeks karny 

 Najnowsze orzeczenia 

 Linie orzecznicze

 Praktyczne publikacje 

 Wzory uzasadnień wyroków 

 Szkolenia online - nagrania

Wydział karny

 Indeks pracy i ubezpieczeń społecznych 

 Najnowsze orzeczenia

 Linie orzecznicze

 Praktyczne publikacje 

 Wzory uzasadnień wyroków 

 Szkolenia online - nagrania

Wydział pracy i ubezpieczeń społecznych

 Nowa ustawa o komornikach sądowych w praktyce....

 LEX Aktualności Sędzia i Prokurator

 Wiadomości z Prawo.pl - wymiar sprawiedliwości 

 Regulacje organizacyjne 

 Zmiany w prawie 

 Wchodzi w życie w tym tygodniu

Bądź na bieżąco 

 Sposoby wyszukiwania informacji 

 Praca z orzecznictwem 

 Praca z aktem prawnym 

 Podstawowe ustawienia produktu 

 Szkolenia online

 Alerty, notatki i LEX Cloud

LEX w 6 krokach

 Rodzic nie kontroluje programu, ale ma wpływ na.... 

 Ustawa budżetowa - na sądy trochę więcej niż rok ... 

 Pracownicy socjalni wzmagają protest, wysunęli nowe...

 Dla podatków usługi księgowe to nie doradztwo

 Ostrzeżenia o szkodliwości alkoholu dla kobiet w ciąży...

 Podwyżki dla budżetówki realne, Senat za budżetem

Wiarygodne treści autorskie
LEX to nie tylko kompletny i  nieustannie aktualizowany zbiór prawa 
i orzecznictwa. To także treści autorskie tworzone z myślą o sędziach, tj.: 
linie orzecznicze, komentarze, systemy prawa czy monografie.

Sędzia dobrze poinformowany
Bezpośrednie linki do najważniejszych informacji dla sędziów. Ponadto:
 » Wiadomości branżowe z serwisu informacyjnego Prawo.pl;
 » Cotygodniowy newsletter LEX Aktualności Sędzia i Prokurator;
 » System alertów wysyłający powiadomienia na skrzynkę mailową.

LEX – najwyższy standard wiedzy prawnej
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Najnowsze akty prawne: Dz.U.2019.146 M.P.2019.80Indeks

Mój LEX

Zasoby

Roczniki

Kalendarium

Ważne terminy

Aktówka

Historia

Alerty

Terminarz

Mapa

Zegar legislacyjny

Zobacz wszystko Zobacz wszystko 

Pulpit sądowy

 Indeks cywilny

 Najnowsze orzeczenia 

 Linie orzecznicze 

 Praktyczne publikacje 

 Wzory uzasadnień wyroków

 Szkolenia online - nagrania 

Wydział cywilny

 Indeks karny 

 Najnowsze orzeczenia 

 Linie orzecznicze

 Praktyczne publikacje 

 Wzory uzasadnień wyroków 

 Szkolenia online - nagrania

Wydział karny

 Indeks pracy i ubezpieczeń społecznych 

 Najnowsze orzeczenia

 Linie orzecznicze

 Praktyczne publikacje 

 Wzory uzasadnień wyroków 

 Szkolenia online - nagrania

Wydział pracy i ubezpieczeń społecznych

 Nowa ustawa o komornikach sądowych w praktyce....

 LEX Aktualności Sędzia i Prokurator

 Wiadomości z Prawo.pl - wymiar sprawiedliwości 

 Regulacje organizacyjne 

 Zmiany w prawie 

 Wchodzi w życie w tym tygodniu

Bądź na bieżąco 

 Sposoby wyszukiwania informacji 

 Praca z orzecznictwem 

 Praca z aktem prawnym 

 Podstawowe ustawienia produktu 

 Szkolenia online

 Alerty, notatki i LEX Cloud

LEX w 6 krokach

 Rodzic nie kontroluje programu, ale ma wpływ na.... 

 Ustawa budżetowa - na sądy trochę więcej niż rok ... 

 Pracownicy socjalni wzmagają protest, wysunęli nowe...

 Dla podatków usługi księgowe to nie doradztwo

 Ostrzeżenia o szkodliwości alkoholu dla kobiet w ciąży...

 Podwyżki dla budżetówki realne, Senat za budżetem

Pulpit sądowy
To najważniejsze informacje dla sędziów już na ekranie startowym LEX-a. 
Pulpit zawiera m.in. treści dostosowane do potrzeb sędziów orzekających 
w wydziałach cywilnych, karnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych.

Eksperckie szkolenia online
Integralną częścią LEX-a jest dedykowany 
sędziom program szkoleń online. Dzięki nim 
otrzymują porcję specjalistycznej wiedzy  
w przyjaznej formie.

LEX w 6 krokach
Zawsze pod ręką praktyczny prze-
wodnik po programie zawierający 
m.in. filmy instruktażowe z obsługi 
LEX-a i harmonogram szkoleń  
merytorycznych.

LEX – najwyższy standard wiedzy prawnej
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Jak zalogować się do LEX-a  
w nowym interfejsie? 

(str. 5)

Jak szybko znaleźć  
potrzebny akt prawny?  

(str. 6)

Praca z aktem prawnym  
(str. 8)

Praca z orzecznictwem  
(str. 10)

Dopasowanie ustawień systemu  
do własnych potrzeb  

(str. 11)

Przydatne funkcjonalności LEX-a,  
tj. Alerty, LEX Cloud i Kalendarium  

(str. 12)

LEX Edytor, czyli integracja LEX-a 
z edytorem MS Word   

(str. 14)

Podręczny przewodnik dla sędziów
Pierwsze kroki z LEX-em 

w nowym interfejsie
omawia następujące zagadnienia:

Szanowni Państwo,

już wkrótce po zalogowaniu do LEX-a  będą  
mogli Państwo domyślnie skorzystać z najnow-
szych, ale i  dotychczasowych funkcji systemu 
w  nowym kształcie graficznym (interfejsie). 
Chcemy Państwu ułatwić zapoznanie się z tymi 
nowościami w  tegorocznej odsłonie serwisu 
LEX dla Sądów, dlatego zapraszam do lektury 
Podręcznego przewodnika dla sędziów.

W  możliwie przejrzysty i  konkretny sposób 
przedstawiamy w nim niezbędne podpowiedzi, 
jak korzystać z  systemu LEX. Dotyczą one 
między innymi pracy z  nową wyszukiwarką 
LEX Search, dedykowanym Pulpitem sądowym 
czy narzędziem LEX Edytor. Dodatkowo 
zintegrowanie LEX-a  i portalu Prawo.pl ułatwi 
Państwu dotarcie do wiadomości newsowych 
przeznaczonych dla sędziów. Nowy interfejs 
zapewni także szybszy dostęp do usług 
eksperckich oraz szkoleń merytorycznych. 

W  imieniu Wolters Kluwer Polska dziękuję 
za dotychczasowe zaufanie i  liczę, że nasza 
instrukcja krok po kroku zachęci Państwa do 
poznawania LEX-a  niejako od nowa. W  tym 
procesie jesteśmy gotowi do wspierania 
wszystkich naszych użytkowników – podczas 
spotkań w siedzibach sądów, w ramach szkoleń 
online oraz poprzez dedykowaną sędziom 
infolinię.

Alicja Pollesch
Dyrektor Strategiczny

Członek Zarządu 
Wolters Kluwer Polska
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Jak zalogować się do LEX-a w nowym interfejsie?

Logowanie do LEX-a w nowym interfejsie nie różni się od dotychczasowej ścieżki 
logowania, a wejście do systemu możliwe jest na 2 sposoby:

Logowanie imienne na stronie: logowanie.lex.pl

Zaloguj się

Nic prostszego – zaraz Ci go udzielimy

Zadaj pytanie Pomoc

Zapamiętaj mnie Przypomnij hasło

ZalogujZałóż konto

•••••••

jan.x@miasto.sr.go.pl

Serwis logowania

Nie masz jeszcze
dostępu do LEX?

Zamów dostęp testowy

 Należy wpisać  
indywidualny 
login i hasło*, 
następnie kliknąć 
ikonę: Zaloguj

*Jeśli użytkownik nie posiada indywidualnego loginu i hasła, powinien skontaktować się 
z Administratorem IT w sądzie lub z dedykowaną infolinią techniczną Wolters Kluwer pod  
nr. 801 04 45 45 (wybierając tonowo: Informacja dla sądów powszechnych).

Logowanie anonimowe (tzw. dostęp po IP) na stronie: ip.lex.pl

Kliknij, aby się zalogowaćDodatkowe korzyści po zalogowaniu! 

Serwis logowania - Dostęp IP

LEX
Czasopisma

Informator Prawno-Gospodarczy

i 30 pakietów więcej

 Po zalogowaniu  
w obu przypadkach 
należy wybrać ikonę:

Aktówka Premium

Czasopisma

i 31 pakietów więcejLEX

 Po kliknięciu następuje automatyczne przekierowanie do systemu.

A

B
 Na tej stronie 

istnieje także 
możliwość imiennego 
logowania; aby z niej  
skorzystać, należy 
rozwinąć wskazaną 
sekcję.

Zaloguj się

Zapamiętaj mnie Nie pamiętasz hasła?

Zaloguj

Załóż konto

•••••••jan.nowak@novigrad.so.gov.pl

Dodatkowe korzyści po zalogowaniu! 
Zaloguj się na swoje konto w Serwisie Logowania Wolters Kluwer, 
aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcjonalności takich jak 
Aktówka, Historia otwieranych dokumentów, itp. Nie posiadasz 
jeszcze konta? Załóż konto. Zwiń  

Dostęp anonimowy

Rozwiń  

Twój adres IP to 111.111.111.111

A

1

UWAGA: Zachęcamy do imiennego logowania, gdyż tylko ten wariant  
gwarantuje dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu.
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 W pasek wyszukiwarki LEX Search należy wpisać tytuł poszukiwanego aktu prawnego, 
a następnie nacisnąć Enter lub przycisk Szukaj. Można też skorzystać z wyświetlonej 
podpowiedzi kontekstowej. 

 Aby znaleźć akty prawne regulujące dane zagadnienie, można też użyć opcji Indeks

 i skorzystać 
z opracowanych  
merytorycznie haseł 

Jak szybko znaleźć potrzebny akt prawny?2
A

B
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2019-01-29 Szukaj Zaawansowane

Indeks

Mój LEX

Zasoby

Roczniki

Kalendarium

Aktówka

Historia

Alerty

Zobacz wszystko Zobacz wszystko 

Pulpit sądowy

 Indeks cywilny

 Najnowsze orzeczenia 

 Linie orzecznicze 

 Praktyczne publikacje 

 Wzory uzasadnień wyroków

 Szkolenia online - nagrania 

Wydział cywilny

 Indeks karny 

 Najnowsze orzeczenia 

 Linie orzecznicze

 Praktyczne publikacje 

 Wzory uzasadnień wyroków 

 Szkolenia online - nagrania

Wydział karny

 Indeks pracy i ubezpieczeń społecznych 

 Najnowsze orzeczenia

 Linie orzecznicze

 Praktyczne publikacje 

 Wzory uzasadnień wyroków 

 Szkolenia online - nagrania

Wydział pracy i ubezpieczeń społecznych

 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

 LEX Aktualności Sędzia i Prokurator

 Wiadomości z Prawo.pl - wymiar sprawiedliwości

 Regulacje organizacyjne

 Zmiany w prawie

 Wchodzi w życie w tym tygodniu

Bądź na bieżąco 

 Sposoby wyszukiwania informacji 

 Praca z orzecznictwem 

 Praca z aktem prawnym 

 Podstawowe ustawienia produktu 

 Szkolenia online

 Alerty, notatki i LEX Cloud

LEX w 6 krokach

 Współpraca ze skarbówką z przywilejami i... problemami?

 Odprawa to nie to samo co odszkodowanie i zadośćuczynienie

 Pełnomocnik przeciwko dyskryminacji osób LGBT w szkołach

 NSA: Budowa parkingu nie uzasadnia zniesienia indywidualnej f..

 Firmy telemarketingowe nie radzą sobie z RODO

 Myślistwo od przedszkola? Rodzice protestują

cywilne|
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2019-01-29 Szukaj Zaawansowane

Indeks

Mój LEX

Zasoby

Roczniki

Kalendarium

Aktówka

Historia

Alerty

Zobacz wszystko Zobacz wszystko 

Pulpit sądowy

 Indeks cywilny

 Najnowsze orzeczenia 

 Linie orzecznicze 

 Praktyczne publikacje 

 Wzory uzasadnień wyroków

 Szkolenia online - nagrania 

Wydział cywilny

 Indeks karny 

 Najnowsze orzeczenia 

 Linie orzecznicze

 Praktyczne publikacje 

 Wzory uzasadnień wyroków 

 Szkolenia online - nagrania

Wydział karny

 Indeks pracy i ubezpieczeń społecznych 

 Najnowsze orzeczenia

 Linie orzecznicze

 Praktyczne publikacje 

 Wzory uzasadnień wyroków 

 Szkolenia online - nagrania

Wydział pracy i ubezpieczeń społecznych

 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

 LEX Aktualności Sędzia i Prokurator

 Wiadomości z Prawo.pl - wymiar sprawiedliwości

 Regulacje organizacyjne

 Zmiany w prawie

 Wchodzi w życie w tym tygodniu

Bądź na bieżąco 

 Sposoby wyszukiwania informacji 

 Praca z orzecznictwem 

 Praca z aktem prawnym 

 Podstawowe ustawienia produktu 

 Szkolenia online

 Alerty, notatki i LEX Cloud

LEX w 6 krokach

 Współpraca ze skarbówką z przywilejami i... problemami?

 Odprawa to nie to samo co odszkodowanie i zadośćuczynienie

 Pełnomocnik przeciwko dyskryminacji osób LGBT w szkołach

 NSA: Budowa parkingu nie uzasadnia zniesienia indywidualnej f..

 Firmy telemarketingowe nie radzą sobie z RODO

 Myślistwo od przedszkola? Rodzice protestują

cywilne|
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Najnowsze akty prawne: Dz.U. 2018.2222 MP 2018.1164Indeks

Mój LEX

Zasoby

Roczniki

Kalendarium

Wiadomości

Ważne treminy

Aktówka

Historia

Alerty

NOWOŚĆ

Zobacz wszystko Zobacz wszystko Zobacz wszystko 

Pulpit sędziwoski

 Komentarz aktualizowany do PZP 
 Prawo do sądu w zamówieniach publicznych 
 Nowy komentarz do Prawa zamówień publicznych 
 Koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych
 Wzory SIWZ 
 Wiadomości z zamówień publicznych  

POLECAMY
 Elektroniczne zamówienia na start! 
 Nagranie ze szkolenia o elektronizacji 
 Podstawa prawna elektronizacji zamówień 
 Odpowiedzi na pytania o elektronizację
 Komentarze o elektronicznych zamówieniach 
 JEDZ w wersji do edycji

Elektronizacja zamówień publicznych
 Nowelizacja ustawy o PPP 
 Elektronizacja zamówień publicznych o waności równej lub ... 
 RODO w zamówieniach publicznych 
 RODO w samorządzie 
 Elektronizacja zamówień publicznych 2018 
 Składanie aktualnych dokumentów w postępowaniu o udzi ... 

Szkolenia online

 Jakie znaczenie w szacowaniu war.ości zamówienia odgryw ... 
 W jaki sposób dostarczyć materiał fi lmowy, będący próbką, ..
 Kto w procedurze odwróconej składa dokumenty wymagan .. . 
 Od jakiej daty zamawiający będę obowiązani stosować usta .. . 
 W jaki sposób weryfi kować proporcjonalność warunków pr .. .   
 Czy zamawiający może w SIWZ wymagać złożenia przez wy .. .

Pytania i odpowiedzi 

 Wnoszenie niepieniężnego wadium w formie elektronicznej 
 Koncesja na roboty budowlane lub usługi - nowe czyny nar ... 
 Archiwizacja dokumentacji elektronicznej w zamówieniach .. 
 Kwalifi kowany podpis elektroniczny w zamówieniach public. ..

 Kary umowne w Prawie zamówień publicznych

 Jednolity europejski dokument zamówienia - czy ułatwił biu ...

Najnowsze komentarze praktyczne

 Orzeczenia sądów 
 Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej 
 Orzeczenia Zespołu Arbitrów UZP 
 Opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych

Orzeczenia i pisma urzędowe

   Otwórz hasło: Koszty postępowania cywilnego

   Wyszukaj w treści

  Skarga do sądu na orzeczenie KIO

Kodeks postępowania cywilnego

Cywilne postępowanie

Cywilne prawo

Koszty postępowania cywilnego

Międzynarodowe postępowanie cywilne

Postępowanie nakazowe w sprawie cywilnej

Postępowanie zabezpieczające w sprawie cywilnej

Indeks sędziego - wydział cywilny

 Biegli sądowi 
 Cudzoziemcy 
 Cywilne postępowanie 
 Cywilne prawo 

 Dokumenty 
 Handel międzynarodowy 
 Handlowe prawo 

 Hipoteka 
 Informacje niejawne 
 Komornicy 
 Konsumenci 
 Koszty i opłaty sądowe 
 Księgi wieczyste 

 Kuratorzy sądowi 
 Lekarz sądowy 
 Międzynarodowe prawo prywatne 
 Nazwiska i imiona 
 Nieletni 
 Nieruchomości 
 Ochrona danych osobowych 

 Ochrona osób i mienia 
 Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 Odsetki 
 Rodzinne prawo
 Sądowoadministracyjne postępowanie
 Sądy i trybunały

przeszukaj hasła

Więcej
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cywilne 2019-01-29 Szukaj Zaawansowane

Kategorie
Analizy 57

Pytania i odpowiedzi 852

Akty prawne 28596

Orzeczenia i pisma urzędowe 135382

Komentarze i publikacje 37187

Wzory i narzędzia 8845

Filtrowanie

Nowość
Wczoraj 8

Ostatni tydzień 106

Ostatnie 2 tygodnie 200

Indeks
Indeks główny 

Indeks sędziego - wydział cywilny  

Indeks sędziego - wydział karny

Indeks sędziego - wydział pracy i ubezpieczeń społecznych

Indeks zamówień publicznych
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UWAGA – wyszukiwarka LEX Search precyzyjnie odnajduje:

zagadnienia i instytucje prawne;

powszechnie stosowane skróty dla kodeksów i aktów prawnych (np. kpc, kpk, kpa, ppsa);

potocznie używane nazwy np. dyrektywa DODO, e-privacy, FDS;

synonimy (np. adopcja–przysposobienie,  Iudex inhabilis - wyłączenie sędziego z mocy prawa);

miejsca publikacji aktów i sygnatury orzeczeń (np. Dz.U.2018.1025, I UK 233/09);

oraz zapewnia szybkie dotarcie do autorskich treści LEX-a 
(np. komentarze, monografie, procedury czy wzory dokumentów).

PRAKTYCZNA WSKAZÓWKA: 
Wyróżnienia oznaczone żółtym tłem można wyłączyć, klikając Ukryj wyróżnienia. 

System wyświetli szukany akt prawny: 

Więcej kodeks cywilny 2017-01-23 PL Szukaj Zaawansowane

Kodeks cywilny

USTAWA 
z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny (1)

Dz.U.2016.380 t.j. z dnia 201 6.03.22 Wersja od: 1 stycznia 2017 r.  do 1 marca 2017 r.Status: Akt obowiązujący

S
ug

es
tie

P
om

oc

Przejdź
do:

Widok Wersje językoweDokument NarzędziaEksport

art/§ Spis treści Szukaj 
w treści

WyciągWersje Pokaż
zmiany

obowiązuje

 Bezpośrednio ...

C

 ... albo jako 
pozycję na 
liście wyników 
wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania dla frazy: koszty sądowe w sprawach cywilnych
Wyniki: 52598 Wyszukaj w wynikach

Sortuj

Koszty sądowe w sprawach cywilnych
Dz.U.2016.623 t.j. I ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. I Akt obowiązujący
 Art. 1. (Przedmiot regulacji) Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych 
w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych.

 Jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na przepisy ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych albo odsyłają ogólnie do tych przepisów, stosuje 
się odpowiednie przepisy niniejszej ustawy. 

 Traci moc ustawa z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.

Sposób prowadzenia egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także kosztów sądowych w sprawach cywilnych, 
przysługujących Skarbowi Państwa.
Dz.U.2016.1227 I rozporządzenie z dnia 29 lipca 2016 r. I Akt obowiązujący
 Dz.U.16.1227 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien i kar 
pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także kosztów sądowych w sprawach cywilnych, przysługujących Skarbowi Państwa Na podstawie 
Art. 1064 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 Sąd wzywa dłużnika do dobrowolnego uiszczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, grzywny, kary pieniężnej orzeczonej w postępowaniu 
cywilnym albo kosztów sądowych w sprawach cywilnych przysługujących Skarbowi Państwa, zwanych dalej “należnościami”.

Gapska Edyta, Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Komentarz
LEX 2012 - komentarz, stan prawny: 1 września 2012 r. 
zarządza odroczenie lub rozkładanie na raty należności sądowych (art. 125 u.k.s.c.), jak również cofa przyznane odroczenie terminu lub rozłożenie na raty 
(art. 120 ust. 2 u.k.s.c .).

Feliga Przemysław (red.), Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz
LEX 2015 - komentarz, stan prawny: 1 lipca 2015 r. 
uwagi do art. 85 u.k.s.c.). Przed wejściem w życie tej noweli zagadnienie kosztów podróży biegłego lub tłumacza do sądu było unormowane w art. 89 ust. 2 u.k.s.c.

Gonera Katarzyna, Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz, wyd. IV
LexisNexis 2011 - komentarz. stan prawny: 7 października 2011 r., inne wydania (3) 
102) w zakresie odnoszącym się do kosztów sądowych w sprawach cywilnych .

Górski Antoni, Walentynowicz Lech, Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Ustawa i orzekanie. Komentarz, wyd. lI
Ofi cyna 2008 - komentarz , stan prawny: 31 października 2007 r. inne wydania (1) 
Pogląd cen potwierdzil SN w uchwale z dnia 21 listopada 2006 r., IlI CZP 58/06 (LEX nr 197673), w której sctwierdzil, że wniosek o wykreślenie hipoteki złożony 
po wejściu w życie ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych podlega opłacie sądowej w wysokości stanowiącej połowę opłaty 
należnej od wniosku o wpis tego prawa określonej w powołanej uscawie.

Krzemiński Zdzisław, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, [w:] Rozwód. Komentarz, wyd. IlI
Zakamycze 2001 - komentarz, stan prawny: 1 lutego 2001 r.
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Wyniki wyszukiwania dla frazy: koszty sądowe w sprawach cywilnych
Wyniki: 52598 Wyszukaj w wynikach

Sortuj

Koszty sądowe w sprawach cywilnych
Dz.U.2016.623 t.j. I ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. I Akt obowiązujący
 Art. 1. (Przedmiot regulacji) Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych 
w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych.

 Jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na przepisy ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych albo odsyłają ogólnie do tych przepisów, stosuje 
się odpowiednie przepisy niniejszej ustawy. 

 Traci moc ustawa z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.

Sposób prowadzenia egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także kosztów sądowych w sprawach cywilnych, 
przysługujących Skarbowi Państwa.
Dz.U.2016.1227 I rozporządzenie z dnia 29 lipca 2016 r. I Akt obowiązujący
 Dz.U.16.1227 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien i kar 
pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także kosztów sądowych w sprawach cywilnych, przysługujących Skarbowi Państwa Na podstawie 
Art. 1064 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 Sąd wzywa dłużnika do dobrowolnego uiszczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, grzywny, kary pieniężnej orzeczonej w postępowaniu 
cywilnym albo kosztów sądowych w sprawach cywilnych przysługujących Skarbowi Państwa, zwanych dalej “należnościami”.

Gapska Edyta, Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Komentarz
LEX 2012 - komentarz, stan prawny: 1 września 2012 r. 
zarządza odroczenie lub rozkładanie na raty należności sądowych (art. 125 u.k.s.c.), jak również cofa przyznane odroczenie terminu lub rozłożenie na raty 
(art. 120 ust. 2 u.k.s.c .).

Feliga Przemysław (red.), Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz
LEX 2015 - komentarz, stan prawny: 1 lipca 2015 r. 
uwagi do art. 85 u.k.s.c.). Przed wejściem w życie tej noweli zagadnienie kosztów podróży biegłego lub tłumacza do sądu było unormowane w art. 89 ust. 2 u.k.s.c.

Gonera Katarzyna, Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz, wyd. IV
LexisNexis 2011 - komentarz. stan prawny: 7 października 2011 r., inne wydania (3) 
102) w zakresie odnoszącym się do kosztów sądowych w sprawach cywilnych .

Górski Antoni, Walentynowicz Lech, Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Ustawa i orzekanie. Komentarz, wyd. lI
Ofi cyna 2008 - komentarz , stan prawny: 31 października 2007 r. inne wydania (1) 
Pogląd cen potwierdzil SN w uchwale z dnia 21 listopada 2006 r., IlI CZP 58/06 (LEX nr 197673), w której sctwierdzil, że wniosek o wykreślenie hipoteki złożony 
po wejściu w życie ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych podlega opłacie sądowej w wysokości stanowiącej połowę opłaty 
należnej od wniosku o wpis tego prawa określonej w powołanej uscawie.

Krzemiński Zdzisław, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, [w:] Rozwód. Komentarz, wyd. IlI
Zakamycze 2001 - komentarz, stan prawny: 1 lutego 2001 r.

Drukuj Ukryj
wyróżnienia

 

Więcej

S
ug

es
tie

P
om

oc

koszty sądowe w sprawach cywilnych 2017-01-23 PL Szukaj Zaawansowane

Kategorie
Analizy 38

Pytania i odpowiedzi 204

Procedury 310

Akty prawne 1166 

Orzeczenia i pisma urzędowe 47349

Komentarze i publikacje 2792

Wzory i narzędzia 739 

Filtrowanie

Nowość
Dziś 21

Wczoraj 2

Ostatni tydzień 174

Ostatnie 2 tygodnie 255

Dziedziny
Cywilne prawo i postępowanie 11843

Wymiar sprawiedliwości 
i zawody prawnicze 5425 

Administracyjne prawo 
i postępowanie 1763 

Finanse 1424 

Gospodarcze i handlowe prawo 1170 

 + więcej



www.temida.wolterskluwer.pl8

Więcej kodeks postępowania cywilnego 2017-01-23 PL Szukaj Zaawansowane

Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U.2016.1822 t.j. z dnia 2016.11.09 Wersja od: 18 stycznia 2017 r.  do 14 lutego 2017 r.Status: Akt obowiązujący
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 Art.  131.  [Tryb doręczania]

 §  1.  Sąd dokonuje doręczeń przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 
oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 650), osoby zatrudnione w sądzie, komornika lub sądową służbę doręczeniową.

 §  2.  Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i sposób 
doręczania pism sądowych przez podmioty, o których mowa w § 1, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego toku postępowania, a 
także realizacji gwarancji procesowych jego uczestników, ochronę praw osób, którym pisma są doręczane, oraz ochronę ich danych osobowych.

 §  3.  Minister Sprawiedliwości, na uzasadniony wniosek prezesa sądu, w drodze zarządzenia, tworzy i znosi w tym sądzie sądową służbę doręczeniową.

 §  4.  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, warunki organizacji oraz strukturę sądowej służby doręczeniowej, mając na względzie 
wielkość sądu, koszty oraz zapewnienie skuteczności doręczeń i zachowanie wymogów postępowania sądowego.

 Art.  1311.  [Doręczenie elektroniczne]

 §  1.  Sąd dokonuje doręczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (doręczenie elektroniczne), jeżeli adresat wniósł pismo za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego albo dokonał wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 §  2.  W przypadku doręczenia elektronicznego pismo uznaje się za doręczone w chwili wskazanej w elektronicznym potwierdzeniu odbioru koresponden-
cji. Przepisu art. 134 § 1 nie stosuje się. W przypadku braku takiego potwierdzenia doręczenie elektroniczne uznaje się za skuteczne po upływie 14 
dni od daty umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym.

 §  21.  Adresat, który dokonał wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, może zrezygnować z doręczenia elektronicznego.

 §  3.  Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób dokonywa-
nia doręczeń elektronicznych, mając na względzie zapewnienie skuteczności doręczeń oraz ochronę praw osób, którym pisma są doręczane.

 Art.  132.  [Doręczenia między pełnomocnikami profesjonalnymi]

 §  1.  W toku sprawy adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej doręczają sobie nawzajem 
bezpośrednio odpisy pism procesowych z załącznikami. W treści pisma procesowego wniesionego do sądu zamieszcza się oświadczenie o dorę-
czeniu odpisu pisma drugiej stronie albo o jego nadaniu przesyłką poleconą. Pisma, niezawierające powyższego oświadczenia, podlegają zwrotowi 
bez wzywania do usunięcia tego braku.

 §  11.  Przepis § 1 nie dotyczy wniesienia pozwu wzajemnego, apelacji, skargi kasacyjnej, zażalenia, sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu od 
nakazu zapłaty, zarzutów od nakazu zapłaty, wniosku o zabezpieczenie powództwa, skargi o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie nie-
zgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i skargi na orzeczenia referendarza sądowego, które należy złożyć w sądzie z odpisami dla strony 
przeciwnej.

 §  12.  Przepis § 1 nie dotyczy pism wnoszonych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, podlegających doręczeniu adwokatowi, radcy prawne-
mu, rzecznikowi patentowemu lub radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, którzy dokonali wyboru wnoszenia pism za pośrednic-
twem systemu teleinformatycznego.
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Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U.2018.1360 t.j. z dnia 2018.07.16 Wersja od: 11 stycznia 2019 r.  do 3 marca 2019 r.Status: Akt obowiązujący
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 Art.  233.  [Zasada swobodnej oceny dowodów]

 § 1.  Sąd ocenia wiarogodność i moc dowodów według w łasnego przekonania. na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.

 § 2. Sąd oceni na t e same podstawie, jaki e znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez 
nią w jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniu sądu

 Art.  334.  [Domniemania prawne]
Domniemania ustanowione przez prawo (domniemania prawne) wiążą sąd; mogą być jednak obalone, ilekroć ustawa tego nie wyłącza. 

Rozdział 2 
Postępowanie dowodowe

Oddział 1 
Przepisy ogólne

 Art. 235. [Zasada bezpośredniości. Przeprowadzenie dowodu na odległość]

      Pytania i odpowiedzi

  Pełna lista (1) 

         Orzeczenia i pisma urzędowe

  Orzeczenia sądów (46655)

      Komentarze i publikacje

 Komentarze (9) 

 Monografi e (57) 

 Systemy prawa (4) 

 Artykuły (39)

 Glosy (18) 

 Linie orzecznicze (7)

 Omowienia (17)

 Pozostałe (1)

         Wzory i narzędzia

  Wzory (2)

Dokumenty powiązane

Daty jednostki

Dodaj do aktówki

Notatki

Dodaj alert

Pliki

Dodaj do wyciągu

1

152

46655

2

Dokumenty powiązane

       Analizy

  Pełna lista (439)

      Pytania i odpowiedzi

  Pełna lista (1373)

      Procedury

  Pełna lista (1122)

   Akty prawne

  Akty wykonawcze (209)

  Akty zmieniające (273)

  Akty wprowadzające (1)

  Akty interpretujące (88)

  Projekty ustaw (9)

 Orzeczenia i pisma urzędowe

  Orzeczenia sądów (245472)

  Orzeczenia administracji (201)

  Pisma urzędowe (40)

     Komentarze i publikacje

  Komentar ze praktyezne (540) 

  Komentarze (67) 

  Monografi e (1106) 

  Systemy prawa (12) 

  Artykuły (5028) 

  Glosy (1717)

  Linie orzecznicze (396) 

  Omówienia (446) 

Adnotacje

?

 Dodatkowo możliwe jest wyświetlenie wszystkich aktów wykonawczych  
dostępnych w prawym panelu.

Jak znaleźć dokumenty wykładni powiązane z danym przepisem? 
 Aby dotrzeć do dokumentów powiązanych z danym przepisem, np. orzeczeń,  

komentarzy lub linii orzeczniczych, należy kliknąć ikonę  znajdującą się przy wybranej 
jednostce redakcyjnej aktu. System wyświetli listę dokumentów powiązanych.

Praca z aktem prawnym3
Jak znaleźć daną jednostkę redakcyjną aktu? 

 W akcie prawnym w polu Przejdź do należy wpisać numer artykułu/paragrafu i nacisnąć Enter. 

A

B
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Kodeks cywilny
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 Art.  131.  [Tryb doręczania]

 §  1.  Sąd dokonuje doręczeń przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 650), osoby zatrudnione w sądzie, komorni-
ka lub sądową służbę doręczeniową.

 §  2.  Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności określi, w drodze rozpo-
rządzenia, szczegółowy tryb i sposób doręczania pism sądowych przez podmioty, o których mowa w § 1, mając 
na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego toku postępowania, a także realizacji gwarancji procesowych 
jego uczestników, ochronę praw osób, którym pisma są doręczane, oraz ochronę ich danych osobowych.

 §  3.  Minister Sprawiedliwości, na uzasadniony wniosek prezesa sądu, w drodze zarządzenia, tworzy i znosi w tym 
sądzie sądową służbę doręczeniową.

 §  4.  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, warunki organizacji oraz strukturę sądowej służby 
doręczeniowej, mając na względzie wielkość sądu, koszty oraz zapewnienie skuteczności doręczeń i zachowa-
nie wymogów postępowania sądowego.

 Art.  1311.  [Doręczenie elektroniczne]

 §  1.  Sąd dokonuje doręczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (doręczenie elektroniczne), jeżeli ad-
resat wniósł pismo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo dokonał wyboru wnoszenia pism za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 §  2.  W przypadku doręczenia elektronicznego pismo uznaje się za doręczone w chwili wskazanej w elektronicznym 
potwierdzeniu odbioru korespondencji. Przepisu art. 134 § 1 nie stosuje się. W przypadku braku takiego po-
twierdzenia doręczenie elektroniczne uznaje się za skuteczne po upływie 14 dni od daty umieszczenia pisma w 
systemie teleinformatycznym.

 §  21.  Adresat, który dokonał wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, może zre-
zygnować z doręczenia elektronicznego.

 §  3.  Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze roz-
porządzenia, tryb i sposób dokonywania doręczeń elektronicznych, mając na względzie zapewnienie skutecz-

PRAKTYCZNA WSKAZÓWKA: 
Dla indeksów górnych należy wpisać liczbę z indeksu w nawiasie okrągłym  
bezpośrednio po numerze artykułu. 
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 Art.  233.  [Zasada swobodnej oceny dowodów]

 § 1.  Sąd ocenia wiarogodność i moc dowodów według w łasnego przekonania. na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.

 § 2. Sąd oceni na t e same podstawie, jaki e znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez 
nią w jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniu sądu

 Art.  334.  [Domniemania prawne]
Domniemania ustanowione przez prawo (domniemania prawne) wiążą sąd; mogą być jednak obalone, ilekroć ustawa tego nie wyłącza. 

Rozdział 2 
Postępowanie dowodowe

Oddział 1 
Przepisy ogólne

 Art. 235. [Zasada bezpośredniości. Przeprowadzenie dowodu na odległość]

      Pytania i odpowiedzi

  Pełna lista (1) 

         Orzeczenia i pisma urzędowe

  Orzeczenia sądów (46655)

      Komentarze i publikacje

 Komentarze (9) 

 Monografi e (57) 

 Systemy prawa (4) 

 Artykuły (39)

 Glosy (18) 

 Linie orzecznicze (7)

 Omowienia (17)

 Pozostałe (1)

         Wzory i narzędzia

  Wzory (2)

Dokumenty powiązane

Daty jednostki

Dodaj do aktówki

Notatki

Dodaj alert

Pliki

Dodaj do wyciągu

1

152

46655

2

Dokumenty powiązane

       Analizy

  Pełna lista (439)

      Pytania i odpowiedzi

  Pełna lista (1373)

      Procedury

  Pełna lista (1122)

   Akty prawne

  Akty wykonawcze (209)

  Akty zmieniające (273)

  Akty wprowadzające (1)

  Akty interpretujące (88)

  Projekty ustaw (9)

 Orzeczenia i pisma urzędowe

  Orzeczenia sądów (245472)

  Orzeczenia administracji (201)

  Pisma urzędowe (40)

     Komentarze i publikacje

  Komentar ze praktyezne (540) 

  Komentarze (67) 

  Monografi e (1106) 

  Systemy prawa (12) 

  Artykuły (5028) 

  Glosy (1717)

  Linie orzecznicze (396) 

  Omówienia (446) 

Adnotacje

?
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 Art.  233.  [Zasada swobodnej oceny dowodów]

 § 1.  Sąd ocenia wiarogodność i moc dowodów według w łasnego przekonania. na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.

 § 2. Sąd oceni na t e same podstawie, jaki e znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez 
nią w jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniu sądu

 Art.  334.  [Domniemania prawne]
Domniemania ustanowione przez prawo (domniemania prawne) wiążą sąd; mogą być jednak obalone, ilekroć ustawa tego nie wyłącza. 

Rozdział 2 
Postępowanie dowodowe

Oddział 1 
Przepisy ogólne

 Art. 235. [Zasada bezpośredniości. Przeprowadzenie dowodu na odległość]

      Pytania i odpowiedzi

  Pełna lista (1) 

         Orzeczenia i pisma urzędowe

  Orzeczenia sądów (46655)

      Komentarze i publikacje

 Komentarze (9) 

 Monografi e (57) 

 Systemy prawa (4) 

 Artykuły (39)

 Glosy (18) 

 Linie orzecznicze (7)

 Omowienia (17)

 Pozostałe (1)

         Wzory i narzędzia

  Wzory (2)

Dokumenty powiązane

Daty jednostki

Dodaj do aktówki

Notatki

Dodaj alert

Pliki

Dodaj do wyciągu

1

152

46655

2

Dokumenty powiązane

       Analizy

  Pełna lista (439)

      Pytania i odpowiedzi

  Pełna lista (1373)

      Procedury

  Pełna lista (1122)

   Akty prawne

  Akty wykonawcze (209)

  Akty zmieniające (273)

  Akty wprowadzające (1)

  Akty interpretujące (88)

  Projekty ustaw (9)

 Orzeczenia i pisma urzędowe

  Orzeczenia sądów (245472)

  Orzeczenia administracji (201)

  Pisma urzędowe (40)

     Komentarze i publikacje

  Komentar ze praktyezne (540) 

  Komentarze (67) 

  Monografi e (1106) 

  Systemy prawa (12) 

  Artykuły (5028) 

  Glosy (1717)

  Linie orzecznicze (396) 

  Omówienia (446) 

Adnotacje

?

Art. 50520 .  [Uchylenie europejskiego nakazu zapłaty]
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Kodeks cywilny (1)

Dz.U.2016.380 t.j. z dnia 201 6.03.22 Wersja od: 1 stycznia 2017 r.  do 1 marca 2017 r.Status: Akt obowiązujący
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Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U.2018.1360 t.j. z dnia 2018.07.16 Wersja od: 11 stycznia 2019 r.  do 13 marca 2019 r.Status: Akt obowiązujący
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1Ukryj
zmiany z 5

2019.01.01                                                                    zmiana                                                            Dz.U.2018.771  art. 261

2018.07.16                                                                 tekst jednolity                                                           Dz.U.2018.1360 t.j.

2016.11.09                                                                 tekst jednolity                                                           Dz.U.2016.1822 t.j.

2018.01.19                                                                 tekst jednolity                                                           Dz.U.2018.155 t.j.

2014.01.21                                                                 tekst jednolity                                                           Dz.U.2014.101 t.j.

1964.12.01                                                                 tekst jednolity                                                           Dz.U.1964.43.296

Art.  346.  [Zawieszenie lub uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności]
§ 1.  Na wniosek pozwanego sąd zawiesi rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi zaocznemu, jeżeli wyrok ten został wydany z naruszeniem 

przepisów o dopuszczalności jego wydania albo jeżeli pozwany uprawdopodobni, że jego niestawiennictwo było niezawinione, a przedstawione w 
sprzeciwie okoliczności wywołują wątpliwości co do zasadności wyroku zaocznego. Zawieszając wykonalność wyroku, sąd może zarządzić środki 
zabezpieczenia w myśl oddziału poprzedzającego.

§ 11.(14) Sąd może uchylić rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi zaocznemu, jeżeli pozwany wykaże, że odpis pozwu doręczono w 
trybie przewidzianym w art. 139 § 1 na inny adres aniżeli aktualne w dacie doręczenia miejsce zamieszkania pozwanego.

§ 2. (15) Wniosek o zawieszenie natychmiastowej wykonalności sąd może rozstrzygnąć na posiedzeniu niejawnym.
Postanowienie w przedmiocie zawieszenia lub uchylenia rygoru natychmiastowej wykonalności sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym.

Zadaj pytanie

Rozwiń 
wszystko

 Pracując z jednostką podstawową  
aktu, należy kliknąć znajdujący  
się przy niej znak , a następnie  
opcję Historia jednostki. 

Jak sprawdzić, kiedy konkretny artykuł aktu był zmieniany?

 System wyświetli informację  
o wszystkich zmianach  
jednostki od tekstu pierwotnego 
lub dodania jej do aktu.
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 Art.  346.  [Zawieszenie lub uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności]

 1.  Na wniosek pozwanego sąd zawiesi rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi zaocznemu, jeżeli wyrok ten został wydany z naruszeniem przepisów o dopuszczalności jego 
wydania albo jeżeli pozwany uprawdopodobni, że jego niestawiennictwo było niezawinione, a przedstawione w sprzeciwie okoliczności wywołują wątpliwości co do zasadności wyroku za-
ocznego. Zawieszając wykonalność wyroku, sąd może zarządzić środki zabezpieczenia w myśl oddziału poprzedzającego.

 11.14 Sąd może uchylić rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi zaocznemu, jeżeli pozwany wykaże, że odpis pozwu doręczono w trybie przewidzianym w art. 139 § 1 na inny 
adres aniżeli aktualne w dacie doręczenia miejsce zamieszkania pozwanego.

 2. 15 Postanowienie w przedmiocie zawieszenia lub uchylenia rygoru natychmiastowej wykonalności sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym.

 Art.  347.  [Ponowne rozpoznanie sprawy]
Po ponownym rozpoznaniu sprawy sąd wydaje wyrok, którym wyrok zaoczny w całości lub części utrzymuje w mocy albo uchyla go i orzeka o żądaniu pozwu, bądź też pozew odrzuca lub po-
stępowanie umarza. Przepis art. 332 § 2 stosuje się odpowiednio.

 Art.  348.  [Koszty]
Koszty rozprawy zaocznej i sprzeciwu ponosi pozwany, choćby następnie wyrok zaoczny został uchylony, chyba że niestawiennictwo pozwanego było niezawinione lub że nie dołączono do akt 
nadesłanych do sądu przed rozprawą wyjaśnień pozwanego.

 Art.  349.  [Cofnięcie sprzeciwu]
§  1.  W razie cofnięcia sprzeciwu sąd, jeżeli uzna, że cofnięcie jest dopuszczalne, umarza postępowanie wywołane wniesieniem sprzeciwu i orzeka o kosztach jak przy cofnięciu pozwu. Wyrok 
zaoczny staje się wówczas prawomocny.

§  2.  Przepis art. 203 § 4 stosuje się odpowiednio.

       Analizy

  Pełna lista (3) 

         Orzeczenia i pisma urzędowe

  Orzeczenia sądów (85)

       Komentarze i publikacje

 Komentarze praktyczne (2) 

 Komentarze (8) 

 Monografi e (10) 

 Systemuy prawa (2)

 Artykuły (2) 

 Omówienia ( 1) 

         Wzory i narzędzia

  Wzory (8)

Dokumenty powiązane

Historia jednostki

Daty jednostki

Dodaj do aktówki

Notatki

Dodaj alert

Pliki

Dodaj do wyciągu

3

26

85

8

 Brak opcji Historia jednostki 
oznacza, że dany przepis nie był 
zmieniany od tekstu pierwotnego.

 Widok zmian legislacyjnych  
na wybranym artykule.

 Należy zaznaczyć interesujący fragment tekstu, kliknąć prawym przyciskiem myszy,  
a następnie wybrać opcję Kopiuj lub Drukuj.

Jak szybko skopiować lub wydrukować wybrany fragment 
aktu prawnego?
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Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona prawo-
rządności, praw obywateli lub interesu społecznego. W sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego prokurator może wytaczać powództwa tylko w wypadkach wskazanych w ustawie.

 Art.  8.  [Udział organizacji pozarządowej]
Organizacje pozarządowe, których zadanie statutowe nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą dla ochrony praw obywateli, w wypadkach przewidzianych w ustawie, wsz-
cząć postępowanie oraz wziąć udział w toczącym się postępowaniu.

 Art.  9.  [Zasada jawności]
 §  1.  Rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie 

lub wyciągi z tych akt. Treść protokołów i pism może być także udostępniana w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądo-
we (system teleinformatyczny) albo innego systemu teleinformatycznego służącego udostępnianiu tych protokołów lub pism.

 §  2.  Strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku, chyba że protokół został sporządzony wyłącznie pisemnie. Przewodni-
czący wydaje z akt sprawy zapis dźwięku, jeżeli wydaniu zapisu obrazu i dźwięku sprzeciwia się ważny interes publiczny lub prywatny.

 §  3.  Jeżeli posiedzenie odbyło się przy drzwiach zamkniętych strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy jedynie zapisu dźwięku.

 Art.  10.  [Ugodowe załatwianie spraw]
W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd dąży w każdym stanie postępowania do ich ugodowego załatwienia, w szczególności przez nakłanianie stron do mediacji.

 Art.  11.  [Wiążąca moc wyroku skazującego]
Ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Jednakże osoba, która nie była oskar-
żona, może powoływać się w postępowaniu cywilnym na wszelkie okoliczności wyłączające lub ograniczające jej odpowiedzialność cywilną.

 Art.  12.  [Roszczenie adhezyjne]
Roszczenia majątkowe wynikające z przestępstwa mogą być dochodzone w postępowaniu cywilnym albo w wypadkach w ustawie przewidzianych w postępowaniu karnym.

 Art.  13.  [Tryby i rodzaje postępowania]
 §  1.  Sąd rozpoznaje sprawy w procesie, chyba że ustawa stanowi inaczej. W wypadkach przewidzianych w ustawie sąd rozpoznaje sprawy według przepisów o postępowaniach odrębnych.

§  2.  Przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowań unormowanych w niniejszym kodeksie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 W akcie prawnym w polu Przejdź do należy wpisać numer artykułu/paragrafu i nacisnąć Enter. 
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Historia jednostki

Kopiuj Ctrl+C
Wyszukaj „Rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że...” w Google
Drukuj... Ctrl+P

Zbadaj Ctrl+Shift+I
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Dokumenty powiązane z daną jednostką 
Wyniki: 2481 Wyszukaj w wynikach

Sortuj

IlI AUa 131/18, Postępowanie odwoławcze w przedmiocie decyzji ZUS jako sprawa cywilna. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie
LEX nr 2574811 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.
TEZA I aktualna 
Od momentu wniesienia odwołania do sądu powszechnego sprawa wszczęcia przez ubezpieczonego staje się sprawą cywilną i podlega rozpoznaniu według 
zasad właściwych dla tej kategorii spraw (art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1778 z późn. zm., w związku z art. 1 k.p.c.). 

I ACa 447/18, Przesłanki dopuszczenia dowodu z opinii innego biegłego -Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
LEX nr 2574867 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.
TEZA I aktualna 
Sprawa o dotacje w trybie art. 80 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256. poz. 2572. z późn. zm.) mają charakter spraw 
cywilnych i mogą być rozstrzygane przez sądy powszechne. 

II SA/Łd 490/18, Zwrot podania w postępowaniu administracyjnym. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
LEX nr 2532567 - wyrok z dnia 2 sierpnia 2018 r.
TEZA I aktualna 
Aby zastosować art. 66 § 3 k.p.a i zwrócić podanie wnoszącemu organ administracji publicznej zobowiązany jest ustalić i stwierdzić. że sprawa objęta podaniem 
jest sprawą w rozumieniu art. 1 k.p.c. 

I UK 55/17, Dopuszczalność drogi sądowej. Istota sprawy cywilnej. Niedopuszczalność drogi sądowej i jej skutki. - Postanowienie Sądu Najwyższego
LEX nr 2508655 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2018 r. 
TEZA I aktualna 
1. Dopuszczalność drogi sądowej to podstawowa przesłanka możliwości domagania się ochrony prawnej w ramach postępowania przed sądami. Jej brak
uniemożliwia realizację żądania ochrony przez sąd. Niedopuszczalność drogi sądowej wystąpi, gdy sprawa nie ma charakteru sprawy cywilnej w rozumieniu art. 
1 i art. 2 k.p.c. albo też do jej rozpoznania właściwy jest inny organ wskazany w ustawie. 
2. lstota sprawy cywilnej wiąże się z równouprawnieniem stron występujących w procesie. Ustalenie. czy sprawa ma cywilnoprawny charakter, a także czy nal
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Kategorie
Orzeczenia i pisma urzędowe 2481

Filtrowanie
Nowość

Ostatni tydzień 3

Ostatnie 2 tygodnie 8

Aktualność
aktualne 405

nieaktualne 29

nieoceniane 2428

Tezy
Dokumenty z tezami 440

Dokumenty bez tez 2041

Treść
Dokumenty z treścią 2428

Dokumenty bez treści 53

Sąd / organ
Wojewódzkie sądy
administracyjne 1288

Sąd Najwyższy 321

Sądy okręgowe 302

Naczelny Sąd Administracyjny 271

Sądy apelacyjne 185

 + więcej

Możliwość zawężenia 
listy orzeczeń według 
wybranego słowa lub 
frazy.

Możliwość wyboru 
orzeczeń tezowanych  
lub nietezowanych. 

Możliwość zawężenia 
listy orzeczeń wydanych 
przez dany sąd,  
np. Sąd Najwyższy
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 Najwyższe pozycje aktów prawnych w pełni opracowanych przez Redakcję: Dz.U.2019.116 t.j.  M.P.2019.48

NOWOŚĆ

Indeks

Mój LEX

Zasoby

Roczniki

Kalendarium

Ważne treminy

Aktówka

Historia

Alerty

Terminarz

Mapa

Zegar legislacyjny

Zobacz wszystko Zobacz wszystko Zobacz wszystko 

Pulpit sędziwoski

 Indeks cywilny

 Najnowsze orzeczenia 

 linie orzecznicze 

 Praktyczne publikacje 

 Wzory uzasadnień wyroków

 Szkolenia online - nagrania 

Wydział cywilny
 Indeks karny 

 Najnowsze orzeczenia 

 Unie orzecznicze

 Praktyczne publikacje 

 Wzory uzasadnień wyroków 

 Szkolenia online - nagrania

Wydział karny
 Indeks pracy i ubezpieczeń społecznych 

 Najnowsze orzeczenia

 Linie orzecznicze

 Praktyczne pub likacje 

 Wzory uzasadnień wyroków 

 Szkolenia online - nagrania

Wydział pracy i ubezpieczeń społecznych

 Nowa ustawa o komornikach sądowych w praktyce....

 LEX Aktualności Sędzia i Prokurator

 Wiadomości z prawo.pl -wymiar sprawiedliwości 

 Regulacje organizacyjne 

 Zmiany w prawie 

Bądź na bieżąco 

 Sposoby wyszukiwania informacji 

 Praca z orzecznictwem 

 Praca z aktem prawnym 

 Podstawowe ustawienia produktu 

 Szkolenia online

 Alerty, notatki i LEX Cloud

LEX w 6 krokach

 Przetargi: KIO rozstrzygnie też spory w trakcie realizacji

 Sąd Najwyższy niezmiennie z problemami lokalowymi

 Strasburg: Nie można więźniów traktować gorzej niż

 WSA: Organy podatkowe są związane danymi z ewidencji

 Dyrektywa fałszywkowa - apteki i producenci mają z nią 

 Przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców nie nadążają za
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I UK 233/09 - Wyrok Sądu Najwyższego
LEX nr 585720
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Spis treściSzukaj 
w treści Wyciąg

Wyrok
Sądu Najwyższego

z dnia 22 lutego 2010 r.
I UK 233/09

 TEZA aktualna

1. Zarzutu naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. w związku z art. 391 k.p.c. może stanowić usprawiedliwioną podstawę skargi kasacyjnej, gdy uza-
sadnienie zaskarżonego wyroku nie obejmuje wszystkich koniecznych elementów konstrukcyjnych bądź zawiera oczywiste braki, które unie-
możliwiają kontrolę kasacyjną.

2. Jeżeli sąd odwoławczy, oddalając apelację, orzeka na podstawie materiału zgromadzonego w postępowaniu w pierwszej instancji, nie 
musi powtarzać dokonanych ustaleń. Wystarczy jedynie jednoznaczne stwierdzenie, że przyjmuje je za własne.

3. Sąd Najwyższy nie jest uprawniony do samodzielnego dokonywania konkretyzacji zarzutów lub też stawiania hipotez co do tego, jakiego 
aktu prawnego (przepisu) dotyczy podstawa skargi. Nie może także zastąpić skarżącego w wyborze podstawy kasacyjnej, jak również w 
przytoczeniu przepisów, które mogłyby być naruszone przy wydawaniu zaskarżonego orzeczenia. Sąd Najwyższy może zatem skargę kasa-
cyjną rozpoznawać tylko w ramach tej podstawy, na której ją oparto, odnosząc się jedynie do przepisów, których naruszenie zarzucono.

 UZASADNIENIE

Dokumenty powiązane

       Analizy

  Pełna lista (1)

      Procedury

  Pełna lista (6)

   Akty prawne

  Dz.U. i M.P. (1)

 Orzeczenia i pisma urzędowe

  Orzeczenia cytowane (6)

  Orzeczenia cytujące (917)

 Orzeczenia cytowane, 
czyli przytoczone w treści 
przeglądanego orzeczenia.

 Orzeczenia cytujące,  
czyli takie, które  
powołują w swojej treści 
przeglądane orzeczenie.

Praca z orzecznictwem4

Bezpośrednio z treści orzeczenia mamy dostęp do wszystkich dokumentów z nim powiązanych.

Jak dotrzeć do orzeczeń cytowanych i cytujących?

Jak zawężać listę orzeczeń? 

Jak wyszukać orzeczenie według sygnatury?

 Należy wybrać odpowiedni filtr znajdujący się w lewym menu lub wyszukać słowo  
lub frazę w treści orzeczeń.

 Należy wpisać sygnaturę orzeczenia i nacisnąć Enter lub przycisk Szukaj.

A

C

B
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I UK 233/09 - Wyrok Sądu Najwyższego
LEX nr 585720
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WidokDokument NarzędziaEksport

Spis treściSzukaj 
w treści Wyciąg

Wyrok
Sądu Najwyższego

z dnia 22 lutego 2010 r.
I UK 233/09

 TEZA aktualna

1. Zarzutu naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. w związku z art. 391 k.p.c. może stanowić usprawiedliwioną podstawę skargi kasacyjnej, gdy uza-
sadnienie zaskarżonego wyroku nie obejmuje wszystkich koniecznych elementów konstrukcyjnych bądź zawiera oczywiste braki, które unie-
możliwiają kontrolę kasacyjną.

2. Jeżeli sąd odwoławczy, oddalając apelację, orzeka na podstawie materiału zgromadzonego w postępowaniu w pierwszej instancji, nie 
musi powtarzać dokonanych ustaleń. Wystarczy jedynie jednoznaczne stwierdzenie, że przyjmuje je za własne.

3. Sąd Najwyższy nie jest uprawniony do samodzielnego dokonywania konkretyzacji zarzutów lub też stawiania hipotez co do tego, jakiego 
aktu prawnego (przepisu) dotyczy podstawa skargi. Nie może także zastąpić skarżącego w wyborze podstawy kasacyjnej, jak również w 
przytoczeniu przepisów, które mogłyby być naruszone przy wydawaniu zaskarżonego orzeczenia. Sąd Najwyższy może zatem skargę kasa-
cyjną rozpoznawać tylko w ramach tej podstawy, na której ją oparto, odnosząc się jedynie do przepisów, których naruszenie zarzucono.

 UZASADNIENIE

Dokumenty powiązane

       Analizy

  Pełna lista (1)

      Procedury

  Pełna lista (6)

   Akty prawne

  Dz.U. i M.P. (1)

 Orzeczenia i pisma urzędowe

  Orzeczenia cytowane (6)

  Orzeczenia cytujące (917)

Dokumenty powiązane z daną jednostką 
Wyniki: 2481 Wyszukaj w wynikach

Sortuj

IlI AUa 131/18, Postępowanie odwoławcze w przedmiocie decyzji ZUS jako sprawa cywilna. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie
LEX nr 2574811 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.
TEZA I aktualna 
Od momentu wniesienia odwołania do sądu powszechnego sprawa wszczęcia przez ubezpieczonego staje się sprawą cywilną i podlega rozpoznaniu według 
zasad właściwych dla tej kategorii spraw (art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1778 z późn. zm., w związku z art. 1 k.p.c.). 

I ACa 447/18, Przesłanki dopuszczenia dowodu z opinii innego biegłego -Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
LEX nr 2574867 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.
TEZA I aktualna 
Sprawa o dotacje w trybie art. 80 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256. poz. 2572. z późn. zm.) mają charakter spraw 
cywilnych i mogą być rozstrzygane przez sądy powszechne. 

II SA/Łd 490/18, Zwrot podania w postępowaniu administracyjnym. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
LEX nr 2532567 - wyrok z dnia 2 sierpnia 2018 r.
TEZA I aktualna 
Aby zastosować art. 66 § 3 k.p.a i zwrócić podanie wnoszącemu organ administracji publicznej zobowiązany jest ustalić i stwierdzić. że sprawa objęta podaniem 
jest sprawą w rozumieniu art. 1 k.p.c. 

I UK 55/17, Dopuszczalność drogi sądowej. Istota sprawy cywilnej. Niedopuszczalność drogi sądowej i jej skutki. - Postanowienie Sądu Najwyższego
LEX nr 2508655 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2018 r. 
TEZA I aktualna 
1. Dopuszczalność drogi sądowej to podstawowa przesłanka możliwości domagania się ochrony prawnej w ramach postępowania przed sądami. Jej brak
uniemożliwia realizację żądania ochrony przez sąd. Niedopuszczalność drogi sądowej wystąpi, gdy sprawa nie ma charakteru sprawy cywilnej w rozumieniu art. 
1 i art. 2 k.p.c. albo też do jej rozpoznania właściwy jest inny organ wskazany w ustawie. 
2. lstota sprawy cywilnej wiąże się z równouprawnieniem stron występujących w procesie. Ustalenie. czy sprawa ma cywilnoprawny charakter, a także czy nal

Drukuj
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Kategorie
Orzeczenia i pisma urzędowe 2481

Filtrowanie
Nowość

Ostatni tydzień 3

Ostatnie 2 tygodnie 8

Aktualność
aktualne 405

nieaktualne 29

nieoceniane 2428

Tezy
Dokumenty z tezami 440

Dokumenty bez tez 2041

Treść
Dokumenty z treścią 2428

Dokumenty bez treści 53

Sąd / organ
Wojewódzkie sądy
administracyjne 1288

Sąd Najwyższy 321

Sądy okręgowe 302

Naczelny Sąd Administracyjny 271

Sądy apelacyjne 185

 + więcej

Dokumenty powiązane z daną jednostką 
Wyniki: 2481 Wyszukaj w wynikach

Sortuj

IlI AUa 131/18, Postępowanie odwoławcze w przedmiocie decyzji ZUS jako sprawa cywilna. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie
LEX nr 2574811 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.
TEZA I aktualna 
Od momentu wniesienia odwołania do sądu powszechnego sprawa wszczęcia przez ubezpieczonego staje się sprawą cywilną i podlega rozpoznaniu według 
zasad właściwych dla tej kategorii spraw (art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1778 z późn. zm., w związku z art. 1 k.p.c.). 

I ACa 447/18, Przesłanki dopuszczenia dowodu z opinii innego biegłego -Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
LEX nr 2574867 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.
TEZA I aktualna 
Sprawa o dotacje w trybie art. 80 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256. poz. 2572. z późn. zm.) mają charakter spraw 
cywilnych i mogą być rozstrzygane przez sądy powszechne. 

II SA/Łd 490/18, Zwrot podania w postępowaniu administracyjnym. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
LEX nr 2532567 - wyrok z dnia 2 sierpnia 2018 r.
TEZA I aktualna 
Aby zastosować art. 66 § 3 k.p.a i zwrócić podanie wnoszącemu organ administracji publicznej zobowiązany jest ustalić i stwierdzić. że sprawa objęta podaniem 
jest sprawą w rozumieniu art. 1 k.p.c. 

I UK 55/17, Dopuszczalność drogi sądowej. Istota sprawy cywilnej. Niedopuszczalność drogi sądowej i jej skutki. - Postanowienie Sądu Najwyższego
LEX nr 2508655 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2018 r. 
TEZA I aktualna 
1. Dopuszczalność drogi sądowej to podstawowa przesłanka możliwości domagania się ochrony prawnej w ramach postępowania przed sądami. Jej brak
uniemożliwia realizację żądania ochrony przez sąd. Niedopuszczalność drogi sądowej wystąpi, gdy sprawa nie ma charakteru sprawy cywilnej w rozumieniu art. 
1 i art. 2 k.p.c. albo też do jej rozpoznania właściwy jest inny organ wskazany w ustawie. 
2. lstota sprawy cywilnej wiąże się z równouprawnieniem stron występujących w procesie. Ustalenie. czy sprawa ma cywilnoprawny charakter, a także czy nal
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Kategorie
Orzeczenia i pisma urzędowe 2481

Filtrowanie
Nowość

Ostatni tydzień 3

Ostatnie 2 tygodnie 8

Aktualność
aktualne 405

nieaktualne 29

nieoceniane 2428

Tezy
Dokumenty z tezami 440

Dokumenty bez tez 2041

Treść
Dokumenty z treścią 2428

Dokumenty bez treści 53

Sąd / organ
Wojewódzkie sądy
administracyjne 1288

Sąd Najwyższy 321

Sądy okręgowe 302

Naczelny Sąd Administracyjny 271

Sądy apelacyjne 185

 + więcej

Dokumenty powiązane z daną jednostką 
Wyniki: 2481 Wyszukaj w wynikach

Sortuj

IlI AUa 131/18, Postępowanie odwoławcze w przedmiocie decyzji ZUS jako sprawa cywilna. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie
LEX nr 2574811 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.
TEZA I aktualna 
Od momentu wniesienia odwołania do sądu powszechnego sprawa wszczęcia przez ubezpieczonego staje się sprawą cywilną i podlega rozpoznaniu według 
zasad właściwych dla tej kategorii spraw (art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1778 z późn. zm., w związku z art. 1 k.p.c.). 

I ACa 447/18, Przesłanki dopuszczenia dowodu z opinii innego biegłego -Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
LEX nr 2574867 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.
TEZA I aktualna 
Sprawa o dotacje w trybie art. 80 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256. poz. 2572. z późn. zm.) mają charakter spraw 
cywilnych i mogą być rozstrzygane przez sądy powszechne. 

II SA/Łd 490/18, Zwrot podania w postępowaniu administracyjnym. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
LEX nr 2532567 - wyrok z dnia 2 sierpnia 2018 r.
TEZA I aktualna 
Aby zastosować art. 66 § 3 k.p.a i zwrócić podanie wnoszącemu organ administracji publicznej zobowiązany jest ustalić i stwierdzić. że sprawa objęta podaniem 
jest sprawą w rozumieniu art. 1 k.p.c. 

I UK 55/17, Dopuszczalność drogi sądowej. Istota sprawy cywilnej. Niedopuszczalność drogi sądowej i jej skutki. - Postanowienie Sądu Najwyższego
LEX nr 2508655 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2018 r. 
TEZA I aktualna 
1. Dopuszczalność drogi sądowej to podstawowa przesłanka możliwości domagania się ochrony prawnej w ramach postępowania przed sądami. Jej brak
uniemożliwia realizację żądania ochrony przez sąd. Niedopuszczalność drogi sądowej wystąpi, gdy sprawa nie ma charakteru sprawy cywilnej w rozumieniu art. 
1 i art. 2 k.p.c. albo też do jej rozpoznania właściwy jest inny organ wskazany w ustawie. 
2. lstota sprawy cywilnej wiąże się z równouprawnieniem stron występujących w procesie. Ustalenie. czy sprawa ma cywilnoprawny charakter, a także czy nal
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Filtrowanie
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Aktualność
aktualne 405

nieaktualne 29

nieoceniane 2428
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Dokumenty z tezami 440

Dokumenty bez tez 2041

Treść
Dokumenty z treścią 2428

Dokumenty bez treści 53
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Wojewódzkie sądy
administracyjne 1288

Sąd Najwyższy 321

Sądy okręgowe 302

Naczelny Sąd Administracyjny 271

Sądy apelacyjne 185

 + więcej
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Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U.2018.1360 t.j. z dnia 2018.07.16 Wersja od:  11 stycznia 2019 r.  do 3 marca 2019 r.Status: Akt obowiązujący
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233 Spis treści Szukaj 
w treści WyciągWersje Pokaż

zmiany

 Art.  233.  [Zasada swobodnej oceny dowodów]

 §  1.  Sąd ocenia wiarogodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.

 §  2.  Sąd oceni na tej samej podstawie, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu wbrew po-
stanowieniu sądu.

 Art.  234.  [Domniemania prawne]
Domniemania ustanowione przez prawo (domniemania prawne) wiążą sąd; mogą być jednak obalone, ilekroć ustawa tego nie wyłącza.

Rozdział  2
Postępowanie dowodowe

Oddział  1
Przepisy ogólne

 Art.  235.  [Zasada bezpośredniości. Przeprowadzenie dowodu na odległość]

 §  1.  Postępowanie dowodowe odbywa się przed sądem orzekającym, chyba że sprzeciwia się temu charakter dowodu albo wzgląd na poważne niedogodności lub niewspółmierność 
kosztów w stosunku do przedmiotu sporu. W takich wypadkach sąd orzekający zleci przeprowadzenie dowodu jednemu ze swych członków (sędzia wyznaczony) albo innemu sądowi 
(sąd wezwany).

 §  2.  Jeżeli charakter dowodu się temu nie sprzeciwia, sąd orzekający może postanowić, że jego przeprowadzenie nastąpi przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających dokona-
nie tej czynności na odległość.

 §  3.  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje urządzeń i środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie dowodu na odległość, sposób korzystania z 
tego rodzaju urządzeń i środków, jak również sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów dokonanych podczas jego przeprowadzenia, mając na względzie konieczność 
właściwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu lub dźwięku przed utratą dowodu, jego zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.

 Art.  236.  [Postanowienie dowodowe]

W postanowieniu o przeprowadzeniu dowodu sąd oznaczy fakty podlegające stwierdzeniu, środek dowodowy i - stosownie do okoliczności - sędziego lub sąd, który ma dowód przepro-
wadzić, a ponadto, jeżeli to jest możliwe, termin i miejsce przeprowadzenia dowodu. Wyznaczając sędziego, sąd może pozostawić mu oznaczenie terminu przeprowadzenia dowodu.

 Art.  237.  [Wpływ niestawiennictwa stron]

Niestawiennictwo stron na termin nie wstrzymuje przeprowadzenia dowodu, chyba że obecność stron lub jednej z nich okaże się konieczna.

 Art.  238.  [Protokół postępowania przed sędzią wyznaczonym lub przed sądem wezwanym]

 §  1.  Protokół sporządzony zgodnie z art. 157 § 11, zawierający przebieg postępowania dowodowego przed sędzią wyznaczonym lub przed sądem wezwanym, podpisują, oprócz sę-
dziego i protokolanta, także osoby przesłuchane oraz strony, jeżeli są obecne.

 §  2.  Odmowę lub niemożność podpisania stwierdza się w protokole.

Słowa
kuczowe

Mój profi l

Ustawienia

Pomoc

Kontakt

Wyloguj się

Jan Kowalski

Ereciński Tadeusz (red.), Kodeks I ACa 260/18, Podważenie ocenyKodeks postępowania cywilnego

Aplikacje

Dopasowanie ustawień systemu do własnych potrzeb5
Jak pracować z kilkoma dokumentami w osobnych 
zakładkach (kartach) przeglądarki?

Jak powiększyć czcionkę w przeglądanych dokumentach?

 Aby mieć łatwy podgląd do kilku dokumentów w osobnych zakładkach, należy wybrać 
ikonę Ustawienia  

 Wielkość czcionki można ustawić w zakładce Widok. Zmiana zostanie zachowana dla 
wszystkich dokumentów.

 Po zaznaczeniu opcji: otwieraj 
linki w nowej zakładce; nowe 
dokumenty będą otwierać się  
w nowych zakładkach.

A

B

PRAKTYCZNA WSKAZÓWKA: 
Aby uzyskać szybki podgląd przywołanych (linkowanych) aktów lub orzeczeń 
w treści przeglądanego dokumentu, należy zaznaczyć opcję: otwieraj linki w treści 
w oknie podglądu.

Więcej kpc 2017-01-23 PL Szukaj Zaawansowane

Kodeks postępowania cywilnego.

USTAWA 
z dnia 17 listopada 1964 r.

Kodeks postępowania cywilnego

TYTUŁ WSTĘPNY
Przepisy ogólne

Dz.U.2018.1360 t.j. z dnia 2018.07.16 Wersja od: 11 stycznia 2019 r.  do  3 marca 2019 r.Status: Akt obowiązujący
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Tryb do
czytania12 ptT

Ustawienia globalneUstawienia globalne

Zapisz

Zegar legislacyjny

Kalendarium
Treść pokazuj adnotacje dotyczące wyroków TK

otwieraj lewy panel tylko przez wskazanie ikony   

pasek wyszukiwania zawsze widoczny

otwieraj linki w nowej zakładce

otwieraj linki w treści w oknie podglądu

polski

Nawigacja

Linki

Język

Zamknij
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Alerty informują o zdarzeniach dotyczących wybranego dokumentu pocztą elektroniczną.  
Dostępne są dla aktów prawa powszechnego, europejskiego i resortowego. 

 Powiadomienia o zmianach aktu prawnego 
oraz o nowych projektach (w przypadku 
ustaw) można ustawić w zakładce Narzędzia 
wybierając opcję: Dodaj alert.

 Powiadomienia o zmianach jednostki 
redakcyjnej oraz o nowych orzeczeniach, 
komentarzach, liniach orzeczniczych można 
ustawić, wybierając ikonę , a następnie 
opcję: Dodaj alert.

 Kalendarium udostępnia informacje 
o zmianach w prawie w wybranej dacie  
lub zakresie dat.

 Możliwość wyboru odpowiedniej kategorii. 

 Możliwość wyboru zakresu czasowego lub dowolnego dnia. 

Przydatne funkcjonalności LEX-a, tj. Alerty, LEX Cloud  i Kalendarium6
A

B

Jak ustawić powiadomienia o zmianach przepisów  
lub o nowych dokumentach wykładni?

Jak szybko znaleźć akty prawne wchodzące w życie  
w wybranym przedziale czasowym?

Więcej kpc 2017-01-23 PL Szukaj Zaawansowane

Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U.2018.1360 t.j. z dnia 2018.07.16 Wersja od: 11 stycznia 2019 r.  do  3 marca 2019 r.Status: Akt obowiązujący
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Widok Wersje językoweDokument NarzędziaEksport

Dodaj do
aktówki

Dodaj alert Dodaj notatkę

 Art.  3.  [Zasada prawdy materialnej]

Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dokonywać czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, dawać wyjaśnienia co do oko-
liczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody.

 Art.  4. 
(uchylony).

 Art.  5.  [Udzielanie pouczeń]
W razie uzasadnionej potrzeby sąd może udzielić stronom i uczestnikom postępowania występującym w sprawie bez adwokata, radcy prawnego, 
rzecznika patentowego lub radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych.

 Art.  6.  [Zasada szybkości]

      Analizy

  Pełna lista (3) 

      Procedury

  Pełna lista (1) 

         Orzeczenia i pisma urzędowe

  Orzeczenia sądów (5887)

         Komentarze i publikacje

 Komentarze praktyczne (2) 

 Komentarze (7) 

 Monografi e (52) 

 Systemy prawa (3)

 Artykuły (33) 

 Glosy (8)

 Linie orzecznicze (6)

 Omówienia (2)  

Dokumenty powiązane

Historia jednostki

Daty jednostki

Dodaj do aktówki

Notatki

Dodaj alert

Dodaj do wyciągu

3

5887 113

1

Zadaj pytanie Instytucje PANIPG Księgarnia Smarteca Serwis logowania LEX Documento
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Szukaj słów, pojęć, sygnatur... 2019-01-23 PL Szukaj Zaawansowane

 Najwyższe pozycje aktów prawnych w pełni opracowanych przez Redakcję: Dz U2019124 M P2019 61Indeks

Mój LEX

Zasoby

Roczniki

Kalendarium

LEX Cloud

Historia

Alerty

Terminarz

Mapa

Zegar legislacyjny

NOWOŚĆ

Zobacz wszystko Zobacz wszystko Zobacz wszystko 

Pulpit sędziwoski

 Indeks cywilny
 Najnowsze orzeczenia 
 Linie orzecznicze 
 Praktyczne publikacje 
 Wzory uzasadnień wyroków
 Szkolenia online - nagrania 

Wydział cywilny
 Indeks karny 
 Najnowsze orzeczenia 
 Unie orzecznicze
 Praktyczne publikacje 
 Wzory uzasadnień wyroków 
 Szkolenia online - nagrania

Wydział karny
 Indeks pracy i ubezpieczeń społecznych 
 Najnowsze orzeczenia
 Linie orzecznicze
 Praktyczne pub likacje 
 Wzory uzasadnień wyroków 
 Szkolenia online - nagrania

Wydział pracy i ubezpieczeń społecznych

 Nowa ustawa o komornikach sądowych w praktyce sędziego 
 LEX Aktualności Sędzia i Prokurator
 Wiadomości z Prawo.pl -wymiar sprawiedliwości 
 Regulacje organizacyjne 
 Zmiany w prawie 

Wchodzi w życie w tym tygodniu

Bądź na bieżąco 

 Sposoby wyszukiwania informacji 
 Praca z orzecznictwem 
 Praca z aktem prawnym 
 Podstawowe ustawienia produktu 
 Szkolenia online
 Alerty, notatki i LEX Cloud

LEX w 6 krokach

 Przetargi: KIO rozstrzygnie też spory w trakcie realizacji umowy
 Sąd Najwyższy niezmiennie z problemami lokalowymi
 Strasburg: Nie można więźniów traktować gorzej niż więźniarki
 WSA: Organy podatkowe są związane danymi z ewidencji gruntów
 Dyrektywa fałszywkowa - apteki i producenci mają z nią problem 
 Przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców nie nadążają za potrzebami 

Kalendarium dzisiaj

NOWOŚĆ   Uchwała Budżetowa Powiatu Płockiego na rok 2019
Mazow.2019.1201 | uchwała z dnia 19 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący
23 stycznia 2019   |  Ogłoszenie

NOWOŚĆ    Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9072 - KKR/Altice/SFR Filiale).
Dz.U.UE.C.2019.28.1 | komunikat z dnia 23 stycznia 2019 r.  | Akt nienormatywny
23 stycznia 2019   |  Ogłoszenie

NOWOŚĆ   Ogłoszenie o naborze Europol/2018/TA/AD 14/350 - Zastępca dyrektora wykonawczego Europolu.
Dz.U.UE.C.2019.28A.1 | ogłoszenie z dnia 23 stycznia 2019 r. | Akt nienormatywny
23 stycznia 2019   |  Ogłoszenie
 

NOWOŚĆ   Sprostowanie do dyrektywy Rady (UE) 2018/1713 z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesie-
niu do stawek podatku od wartości dodanej stosowanego do książek, gazet i czasopism.
Dz.U.UE.L.2019.20.43 | sprostowanie z dnia 23 stycznia 2019 r. | Akt nienormatywny
23 stycznia 2019   |  Ogłoszenie

NOWOŚĆ   Zarządzenie w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci we 
Wschowie w 2019 roku.
bus.2019.215 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2019 r.  | Akt nieoceniany
23 stycznia 2019   |  Ogłoszenie
23 stycznia 2019   |  Wejście w życie

NOWOŚĆ   Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów w zakresie podat-
ku od dochodów z niezrealizowanych zysków
Dz.U.2019.197 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2019 r. | Akt w opracowaniu

NOWOŚĆ   Rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Gołdap
Warmi.2019.703 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2019 r. | Akt w opracowaniu

NOWOŚĆ   Sprawozdanie specjalne nr 03/2019 - „Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych 
- konieczne jest podjęcie działań, by Fundusz osiągnął pełen sukces”.
Dz.U.UE.C.2019.38.19 | informacja z dnia 31 stycznia 2019 r. | Akt nienormatywny

Wyniki: 1070 Wyszukaj w wynikach

SortujDrukuj
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LEX Search - szukaj słow, poj 2019-01-23 Szukaj Zaawansowane

Kategorie
Akty prawne 1070

Dz.U. i M.P. 18

Dzienniki UE 21

Dzienniki resortowe 8

Dzienniki wojewódzkie 1023

Filtrowanie

Nowość
Dziś 525

Wczoraj 5

Ostatni tydzień 530

Ostatnie 2 tygodnie 531

Region
Województwo / powiat / gmina

Wydarzenia
Ogłoszenie 524

Wejście w życie 277

Zmiana 81

Utrata mocy 191 sty 2019 sty 2019

31 3102 0205 0501 0104 0403 0306 06

14 1416 1619 1915 1518 1817 1720 20

28 28

zastosuj

30 3002 0229 2901 0131 3103 03

07 0709 0912 1208 0811 1110 1013 13

pon. śr. sob.wt. pt.czw. niedz. pon. śr. sob.wt. pt.czw. niedz.

21 2123 2326 2622 2225 25

dzisiaj

wczoraj

w tym miesiącu

w zeszłym miesiącu

w tym tygodniu

w zeszłym tygodniu

w tym roku

w zeszłym roku

24 2427 27

04 0406 0609 0905 0508 0807 0710 10
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Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U.2018.1360 t.j. z dnia 2018.07.16 Wersja od: 11 stycznia 2019 r.  do  3 marca 2019 r.Status: Akt obowiązujący
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Dodaj do
aktówki

Dodaj alert Dodaj notatkę

 Art.  3.  [Zasada prawdy materialnej]

Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dokonywać czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, dawać wyjaśnienia co do oko-
liczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody.

 Art.  4. 
(uchylony).

 Art.  5.  [Udzielanie pouczeń]
W razie uzasadnionej potrzeby sąd może udzielić stronom i uczestnikom postępowania występującym w sprawie bez adwokata, radcy prawnego, 
rzecznika patentowego lub radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych.

 Art.  6.  [Zasada szybkości]

      Procedury

  Pełna lista (1) 

         Orzeczenia i pisma urzędowe

  Orzeczenia sądów (5594)

      Komentarze i publikacje

 Komentarze (7) 

 Monografi e (52) 

 Artykuły (33) 

 Glosy (8)

 Linie orzecznicze (6)

 Omówienia (1)  

 

Dokumenty powiązane

Historia jednostki

Daty jednostki

Dodaj do aktówki

Notatki

Dodaj alert

Dodaj do wyciągu

3

108

5594

Więcej kpc 2017-01-23 PL Szukaj Zaawansowane

Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U.2018.1360 t.j. z dnia 2018.07.16 Wersja od: 11 stycznia 2019 r.  do  3 marca 2019 r.Status: Akt obowiązujący
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Widok Wersje językoweDokument NarzędziaEksport

Dodaj do
aktówki

Dodaj alert Dodaj notatkę

 Art.  3.  [Zasada prawdy materialnej]

Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dokonywać czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, dawać wyjaśnienia co do oko-
liczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody.

 Art.  4. 
(uchylony).

 Art.  5.  [Udzielanie pouczeń]
W razie uzasadnionej potrzeby sąd może udzielić stronom i uczestnikom postępowania występującym w sprawie bez adwokata, radcy prawnego, 
rzecznika patentowego lub radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych.

 Art.  6.  [Zasada szybkości]

      Procedury

  Pełna lista (1) 

         Orzeczenia i pisma urzędowe

  Orzeczenia sądów (5594)

      Komentarze i publikacje

 Komentarze (7) 

 Monografi e (52) 

 Artykuły (33) 

 Glosy (8)

 Linie orzecznicze (6)

 Omówienia (1)  

 

Dokumenty powiązane

Historia jednostki

Daty jednostki

Dodaj do aktówki

Notatki

Dodaj alert

Dodaj do wyciągu

3

108

5594

dzisiaj
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LEX Cloud (Aktówka) pozwala zgromadzić własny zbiór dokumentów odnalezionych 
w LEX-ie, np. orzeczenia, komentarze, artykuły z czasopism. 

 Przeglądane 
dokumenty dodajemy 
poprzez wybranie 
zakładki Narzędzia, 
następnie rozwijamy 
menu przy ikonie  
i wybieramy opcję: Dodaj 
do wybranego katalogu.

 W dalszym kroku:
1. Klikamy  

Utwórz nowy katalog.

2. Nazywamy katalog 
i potwierdzamy Enter.

3. Klikamy Wybierz.

 Zgromadzone 
dokumenty  
dostępne są  
w LEX Cloud (Aktówce) 
w utworzonym 
katalogu.

Przydatne funkcjonalności LEX-a, tj. Alerty, LEX Cloud  i Kalendarium

C Jak gromadzić dokumenty z LEX-a istotne dla konkretnej sprawy?

Więcej I ACa 364/17 2017-01-23 PL Szukaj Zaawansowane

I ACa 364/17, Prawo otrzymania kopii akt sprawy. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie
LEX nr 2441533
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WidokDokument NarzędziaEksport

Dodaj do
aktówki

Dodaj notatkę Dodaj plik

Dodaj do katalogu domyślnego
Dodaj do wybranego katalogu

Wyrok
Sądu Apelacyjnego w Krakowie

z dnia 20 września 2017 r.
I ACa 364/17

Prawo otrzymania kopii akt sprawy.

Ustaw katalog jako domyślny

Wybierz katalog

Wybierz

Zamknij

Utwórz nowy katalog

Udostępnione dla mnieMoje katalogi

Moje dokumenty

I C 112/19

Nowy katalog

Sprawa Kowalskiego

Sprawa Nowaka

Zadaj pytanie Instytucje PANIPG Księgarnia Smarteca Serwis logowania LEX Documento
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Szukaj słów, pojęć, sygnatur... 2019-01-23 PL Szukaj Zaawansowane

 Najwyższe pozycje aktów prawnych w pełni opracowanych przez Redakcję: Dz U2019124 M P2019 61Indeks

Mój LEX

Zasoby

Roczniki

Kalendarium

LEX Cloud

Historia

Alerty

Terminarz

Mapa

Zegar legislacyjny

NOWOŚĆ

Zobacz wszystko Zobacz wszystko Zobacz wszystko 

Pulpit sędziwoski

 Indeks cywilny
 Najnowsze orzeczenia 
 Linie orzecznicze 
 Praktyczne publikacje 
 Wzory uzasadnień wyroków
 Szkolenia online - nagrania 

Wydział cywilny
 Indeks karny 
 Najnowsze orzeczenia 
 Unie orzecznicze
 Praktyczne publikacje 
 Wzory uzasadnień wyroków 
 Szkolenia online - nagrania

Wydział karny
 Indeks pracy i ubezpieczeń społecznych 
 Najnowsze orzeczenia
 Linie orzecznicze
 Praktyczne pub likacje 
 Wzory uzasadnień wyroków 
 Szkolenia online - nagrania

Wydział pracy i ubezpieczeń społecznych

 Nowa ustawa o komornikach sądowych w praktyce sędziego 
 LEX Aktualności Sędzia i Prokurator
 Wiadomości z Prawo.pl -wymiar sprawiedliwości 
 Regulacje organizacyjne 
 Zmiany w prawie 

Wchodzi w życie w tym tygodniu

Bądź na bieżąco 

 Sposoby wyszukiwania informacji 
 Praca z orzecznictwem 
 Praca z aktem prawnym 
 Podstawowe ustawienia produktu 
 Szkolenia online
 Alerty, notatki i LEX Cloud

LEX w 6 krokach

 Przetargi: KIO rozstrzygnie też spory w trakcie realizacji umowy
 Sąd Najwyższy niezmiennie z problemami lokalowymi
 Strasburg: Nie można więźniów traktować gorzej niż więźniarki
 WSA: Organy podatkowe są związane danymi z ewidencji gruntów
 Dyrektywa fałszywkowa - apteki i producenci mają z nią problem 
 Przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców nie nadążają za potrzebami 

PRAKTYCZNA WSKAZÓWKA: 
LEX Cloud posiada dodatkowe funkcjonalności takie jak: dodawanie własnych 
plików (word, pdf) oraz udostępnianie swoich katalogów innym użytkownikom. 
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LEX Edytor, czyli integracja LEX-a z edytorem MS Word7

1. W dokumencie MS Word 
należy otworzyć zakładkę 
LEX Edytor.

2. Następnie kliknąć ikonę 
Szukaj powiązań.

3. Po lewej stronie  pojawi 
się okno z listą powiązań.

1. W dokumencie MS Word należy 
zaznaczyć wybraną frazę.

2. Następnie kliknąć ikonę Szukaj w LEX.

3. Lista wynikowa w LEX-ie otworzy się 
automatycznie w nowym oknie.

LEX Edytor to zaawansowane narzędzie do tworzenia i  aktualizacji pism, umów 
oraz innych dokumentów powołujących przepisy lub orzeczenia. Umożliwia pracę 
z dokumentami MS Word tak, jakby były częścią systemu LEX.

A

B

W jaki sposób wyszukać powiązania przepisów i orzeczeń  
w pliku tekstowym MS Word? 

Jak znaleźć w LEX-ie frazę, która występuje w przeglądanym 
dokumencie MS Word?

UWAGA: Praca z LEX Edytor możliwa jest po zainstalowaniu odpowiedniego oprogramowania. 
W przypadku jego braku użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem IT w danym sądzie.

Wyniki wyszukiwania dla frazy: swobodną ocenę dowodów
Wyniki: 143763 Wyszukaj w wynikach

Sortuj

Kodeks postępowania karnego.
Dz.U.2018.1987 t.j. | ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. | Akt obowiązujący
Art.  7.  [Zasada swobodnej oceny dowodów]

Dzwonkowski Henryk, Zasada swobodnej oceny dowodu
ABC - komentarz praktyczny | aktualny
Komentarz stanowi analizę zasady swobodnej oceny dowodów. Autor wskazuje na normy prawa procesowego raz reguły tej oceny, które muszą być zachowane 

by nie miała ona charakteru dowolności i samowoli.

Zasada swobodnej oceny dowodów w postępowaniu podatkowym
Analiza

Prawo o adwokaturze.
Dz.U.2018.1184 t.j. | ustawa z dnia 26 maja 1982 r. |  Akt obowiązujący
Art.  89.  [Samodzielność jurysdykcyjna sądu dyscyplinarnego; zasada swobodnej oceny dowodów]

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych.
Dz.U.2018.1458 t.j. | ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. |  Akt obowiązujący
Swobodna ocena dowodów]

Drukuj Ukryj
wyróżnienia
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swobodną ocenę dowodów 2019-01-23 PL Szukaj Zaawansowane

Kategorie
Analizy 9

Pytania i odpowiedzi 110

Procedury 15

Akty prawne 95

Orzeczenia i pisma urzędowe 141712

Komentarze i publikacje 1778

Wzory i narzędzia 36 

Prawo.pl 8

Filtrowanie

Nowość
Dziś 24

Wczoraj 29

Ostatni tydzień 278

Ostatnie 2 tygodnie 491

Dziedziny
Podatki 14009

 + więcej

Podgląd przepisu lub tezy 
orzeczenia – treść wyświetla 
się w oknie obok.

Przekierowanie do danego 
fragmentu przeglądanego 
dokumentu, gdzie powoływany 
jest ten przepis.

Bezpośrednie 
przejście do przepisu 
w systemie LEX.

LEX Edytor

Szukaj powiązań  
w zaznaczeniu

Szukaj
w LEX



Najwyższy standard 
wiedzy prawnej

Najszybsza na rynku  
aktualizacja
Błyskawiczna aktualizacja dokumentów ma 
ogromne znaczenie przy dużej zmienności 
prawa. Akty prawne trafiają do systemu LEX 
już 2-3 godz. po publikacji urzędowej.

Szkolenia online
Zapraszamy sędziów na szkolenia, podczas 
których uznani eksperci wyjaśniają 
budzące szczególne wątpliwości kwestie.  
W trakcie webinariów można zadawać pytania 
prelegentowi.  Nagrania z  wykładów tworzą 
w LEX-ie bazę szkoleń online, z której można 
skorzystać w dogodnym dla siebie czasie.

Narzędzia ułatwiające pracę
LEX w nowym interfejsie umożliwia sędziom 
korzystanie z innowacyjnych narzędzi, które 
ułatwiają pracę z dokumentami prawnymi  
– m.in. LEX Edytor i LEX Cloud.

Prawo.pl to serwis informacyjny urucho-
miony przez Wolters Kluwer Polska w 2018 r. 
Jest w pełni zintegrowany z  LEX-em i  zawie-
ra codzienne wiadomości prawne w  postaci 
artykułów, wywiadów i  felietonów. Istotną 
częścią serwisu jest sekcja Wymiar sprawie-
dliwości.

Wsparcie 360°
Sędziowie otrzymują pełne wsparcie, jak  
uruchomić i  korzystać z  LEX-a w przyjaznej 
formie:
 » filmów instruktażowych dostępnych na  

Pulpicie sądowym w ramce LEX w 6 krokach,
 » bezpłatnych szkoleń z LEX w wersji online,
 » indywidualnych konsultacji w  ramach 

dedykowanej sędziom infolinii.

LEX



Więcej informacji w zakresie  
obsługi systemu LEX
801 04 45 45
22 535 88 00
należy tonowo wybrać:  
informacja dla sądów powszechnych

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
PL-poczta@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.pl

100% wiedzy 
dla sądownictwa powszechnego

LEX


