
  Załącznik Nr 2  
  do zarządzenia Nr 105/18  
 
                              

Zestawienie przewidywanych niezbędnych kosztów dochodzenia należności przez 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach z tytułu opłat za usługi edukacyjne. 

 
Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tj. Dz. U.            
z 2019r  poz.785 z późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1000 
z późn. zm.), 

3. Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 
2363),  

4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. z 
2019r. poz.1460 z późn. zm.), 

5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018r w sprawie określenia 
wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów 
ustanowionych dla strony w sprawach cywilnych (Dz. U.  z 2018 r. poz.536). 
 

Koszty dochodzenia  i egzekucji należności: 
1. opłata sądowa                                                            30,00 zł  

(kwota wierzytelności nieprzekraczająca 500,00 zł), 
2. pełnomocnictwo Radcy Prawnego do reprezentowania                                  17,00 zł 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  i prowadzenia sprawy, 
3. koszty wysłania pozwu do sądu,                                          wg. stawek operatora   

                                                                                                                    pocztowego 
4. zaliczka na czynności komornicze1,                                                        min. 100,00 zł 
5. koszty wysłania wniosku do komornika o wszczęcie postępowania 

egzekucyjnego                                                                             wg. stawek operatora     
                                                                                                                    pocztowego            

 
RAZEM (kwota minimalna2):                                                                               164,00 zł 
 

Koszty  egzekucyjne: 
1. zaliczka na czynności komornicze1,                                                         min. 100,00 zł 
2. koszty wysłania wniosku do komornika o wszczęcie postępowania 
     egzekucyjnego                                          wg. stawek operatora  

pocztowego  
                                                                                             

 RAZEM (kwota minimalna2):                                                                              109,00 zł 
 
 
  

 

 

                                                           
1 Kwota ta może ulec zmianie w zależności od stopnia utrudnienia czynności komorniczych -  należności biegłych, koszty ogłoszeń  
w pismach, koszty transportu specjalistycznego, koszty przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika, przechowywanie 
 i ubezpieczanie zajętych ruchomości, należności osób powołanych, na podstawie odrębnych przepisów, do udziału w czynnościach, koszty 
działania komornika poza terenem rewiru komorniczego, koszty doręczania środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym, 
koszty uzyskania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego 
2 Kwota minimalna po zaokrągleniu do pełnych złotych 


