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(druk nr 318) 

 
 
USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U. 

Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) 

Art. 126. 
§ 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać: 

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich 
przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 

2) oznaczenie rodzaju pisma; 
3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych 

okoliczności; 
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 
5) wymienienie załączników. 

[§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać 
oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i 
pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt.] 

<§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto 
zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:  

1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich 
przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, 

2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) 
lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) strony będącej osobą fizyczną, 
jeżeli jest ona obowiązana do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego 
obowiązku lub 

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku numer w 
innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP strony niebędącej osobą 
fizyczną, która nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, 
jeżeli jest ona obowiązana do jego posiadania.> 

<§ 21. Dalsze pisma procesowe, poza elementami określonymi w § 1, powinny zawierać 
sygnaturę akt. 

§ 22. Sąd skaże na grzywnę stronę, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, 
który w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności oznaczył 
nieprawidłowo dane, o których mowa w § 2.> 
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§ 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który 
przedtem nie złożył pełnomocnictwa. 

§ 31. Przepisu § 3 nie stosuje się do pism wnoszonych w elektronicznym postępowaniu 
upominawczym. 

§ 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z 
wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała. 

§ 5. Pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną powinno być opatrzone podpisem 
elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.). 

§ 6. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące 
trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym służącym do prowadzenia 
elektronicznego postępowania upominawczego oraz sposobu posługiwania się 
podpisem elektronicznym w tym postępowaniu, mając na względzie sprawność 
postępowania, dostępność drogi elektronicznej dla stron postępowania oraz ochronę 
praw stron postępowania, przy uwzględnieniu możliwości składania jednorazowo wielu 
pozwów. 

 
Art. 139. 

§ 1. W razie niemożności doręczenia w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, 
pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe należy złożyć w placówce pocztowej tego 
operatora, a doręczane w inny sposób - w urzędzie właściwej gminy, umieszczając 
zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce 
pocztowej ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, że 
należy je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W 
przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, czynność zawiadomienia należy 
powtórzyć. 

§ 11. Pismo złożone w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 
- Prawo pocztowe może zostać odebrane także przez osobę upoważnioną na podstawie 
pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych, w rozumieniu tej 
ustawy. 

§ 2. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma, doręczenie uważa się za dokonane. W takim 
przypadku doręczający zwraca pismo do sądu z adnotacją o odmowie jego przyjęcia. 

§ 3. Pisma dla osób prawnych, organizacji, osób fizycznych podlegających wpisowi do 
rejestru albo ewidencji na podstawie odrębnych przepisów - w razie niemożności 
doręczenia w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających z uwagi na 
nieujawnienie w rejestrze albo w ewidencji zmiany adresu, a w przypadku osób 
fizycznych miejsca zamieszkania i adresu - pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem 
doręczenia, chyba że nowe miejsce zamieszkania i adres są sądowi znane. 

§ 4. Sąd rejestrowy przy ogłoszeniu lub doręczeniu postanowienia o pierwszym wpisie 
poucza wnioskodawcę o skutkach zaniedbania ujawnienia w rejestrze zmian 
określonych w § 3. 
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<§ 5. Na wniosek strony sąd albo referendarz sądowy na posiedzeniu niejawnym 
wydaje zaświadczenie, w którym stwierdza, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty 
został uznany za doręczony na oznaczony adres w trybie określonym w § 1.> 

 
Art. 50529. 

W elektronicznym postępowaniu upominawczym nie stosuje się przepisów o innych niż 
wymienione w art. 50528 postępowaniach odrębnych. 
 

<Art. 50529a. 
W elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone roszczenia, 
które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu.> 

 
Art. 50532. 

§ 1. W pozwie powód powinien wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Dowodów 
nie dołącza się do pozwu. 

[§ 2. Pozew powinien zawierać również: 
1) numer PESEL powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli powód jest obowiązany do 

jego posiadania, 
2) numer NIP powoda innego niż osoba fizyczna, jeżeli powód jest obowiązany do 

jego posiadania, oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego 
braku numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji.] 

<§ 2. Pozew powinien zawierać również datę wymagalności roszczenia.> 
 

Art. 50537. 
[§ 1. Po przekazaniu sprawy w przypadkach wskazanych w art. 50533, 50534 oraz 50536 

przewodniczący wzywa powoda do usunięcia braków formalnych pozwu oraz 
uzupełnienia pozwu, w sposób odpowiedni dla postępowania, w którym sprawa będzie 
rozpoznana - w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania. W przypadku 
nieusunięcia braków formalnych pozwu sąd umarza postępowanie.] 

<§ 1. Po przekazaniu sprawy w przypadkach wskazanych w art. 50533 § 1, art. 50534 § 1 
oraz art. 50536 § 1 przewodniczący wzywa powoda do wykazania umocowania 
zgodnie z art. 68 oraz dołączenia pełnomocnictwa zgodnie z art. 89 § 1 zdanie 
pierwsze i drugie, a po przekazaniu sprawy na podstawie art. 50533 § 1 oraz art. 
50534 § 1 dodatkowo do uiszczenia opłaty uzupełniającej od pozwu – w terminie 
dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania pod rygorem umorzenia 
postępowania. W razie nieusunięcia powyższych braków pozwu sąd umarza 
postępowanie.> 

§ 2. Odpis postanowienia o umorzeniu postępowania doręcza się pozwanemu, tylko jeżeli 
doręczono mu odpis pozwu. 

§ 3. Jeżeli powód uzupełni pozew zgodnie z wymogami § 1, przewodniczący wzywa 
pozwanego do uzupełnienia sprzeciwu w sposób odpowiedni dla postępowania, w 
którym sprawa będzie rozpoznana - w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia 
wezwania. 
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Art. 805. 

[§ 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o 
wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu 
egzekucji.] 

<§ 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o 
wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem 
sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia 
środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także 
sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo 
zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3.> 

<§ 11. Jeżeli podstawę egzekucji stanowi tytuł wykonawczy w postaci zaopatrzonego w 
klauzulę wykonalności wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wydanego w 
postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu 
upominawczym, komornik poucza dłużnika również o treści art. 139 § 1 i 5, art. 
168, art. 172, art. 8203 § 1 i 2 i art. 825 pkt 2, a także stosownie do orzeczenia 
stanowiącego tytuł egzekucyjny o treści art. 344, art. 346, art. 492 § 3, art. 493 i art. 
503 albo art. 50535.> 

§ 2. Na żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale. 
§ 3.  W przypadku prowadzenia egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego, o którym 

mowa w art. 783 § 4, obowiązek okazania oryginału tytułu wykonawczego, o którym 
mowa w § 2, polega na okazaniu dłużnikowi zweryfikowanego przez komornika 
dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3. 

 
Art. 8202. 

§ 1.  W przypadku egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego w postaci 
zaopatrzonego w klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 
11531, art. 11534, art. 11537 lub art. 115310, albo na podstawie tytułu wykonawczego w 
postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności orzeczenia sądu wydanego w 
europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, sąd może na wniosek 
dłużnika zawiesić postępowanie także z innych przyczyn przewidzianych w przepisach 
odrębnych. 

§ 2. Sąd może również ograniczyć egzekucję do środków zabezpieczających lub uzależnić 
wykonanie tytułu od złożenia przez wierzyciela stosownego zabezpieczenia, jeżeli taką 
możliwość przewidują przepisy odrębne. Orzekając o ograniczeniu, sąd określa rodzaj 
środka, stosując odpowiednio art. 747. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. 

 
<Art. 8203 

§ 1. Komornik zawiesza na wniosek dłużnika postępowanie prowadzone na podstawie 
tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku 
zaocznego, nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, 
upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym, jeżeli dłużnik 
przedstawi zaświadczenie określone w art. 139 § 5, z którego wynika, że wyrok 
zaoczny lub nakaz zapłaty został doręczony na inny adres aniżeli miejsce 
zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym. Dłużnik nie ma 
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obowiązku przedstawienia zaświadczenia, określonego w art. 139 § 5, jeżeli 
okoliczności, które mają być nim stwierdzone wynikają z dokumentu, o którym 
mowa w art. 797 § 3.  

§ 2. Komornik podejmie na wniosek wierzyciela postępowanie zawieszone na 
podstawie § 1, jeżeli sąd lub referendarz sądowy, przed którym sprawa się toczyła 
albo się toczy, stwierdzi, że doręczenie wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty było 
prawidłowe, albo – w razie ponownego doręczenia – że upłynął termin do 
wniesienia środka zaskarżenia, chyba że zachodzi inna podstawa zawieszenia 
postępowania albo postępowanie podlega umorzeniu. W tym celu sąd albo 
referendarz sądowy wydaje, na posiedzeniu niejawnym, na wniosek wierzyciela 
odpowiednie zaświadczenie. 

§ 3. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w przypadku, o którym mowa w § 1, nie 
wyłącza możliwości podejmowania przez komornika czynności mających na celu 
wykonanie w przyszłości tytułu wykonawczego, nie wyłączając zajęcia majątku 
dłużnika.> 

 
Art. 825. 

Organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek: 
1) jeżeli tego zażąda wierzyciel; jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto 

z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie 
postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał 
wszczęcia egzekucji; 

[2) jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony 
wykonalności;] 

<2) jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony 
wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności 
zostało uchylone lub utraciło moc;> 

3) jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności 
nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli 
prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z 
treścią tytułu wykonawczego; 

4) jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie 
egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu 
zastawu; 

5)  jeżeli, w wypadku egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego w 
postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego, o którym 
mowa w art. 11531, dłużnik przedstawi przewidziane w przepisach odrębnych 
zaświadczenie o utracie lub ograniczeniu wykonalności, z którego wynika, że tytuł 
nie jest już wykonalny. 

 


