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w trybie przepisów szczególnych, które pozwalają m.in. na uwzględnienie żądania pozwu bez 

wcześniejszego poinformowania pozwanego o toczącym się postępowaniu, a tym samym bez 

dania mu możliwości zgłoszenia odpowiedniego zarzutu zanim sąd wyda tytuł egzekucyjny. 

Opiniowana ustawa wprowadza również nowe rozwiązania w ramach postępowania 

egzekucyjnego, które mają przyczynić się do zwiększenia ochrony dłużników. Na organ 

egzekucyjny (komornika) nałożony zostanie szereg obowiązków związanych z dokonaniem 

pierwszej czynności egzekucyjnej. Na szczególną uwagę w tym kontekście zasługują 

obowiązki o charakterze informacyjnym, jak chociażby np. obowiązek pouczenia dłużnika 

o środkach zaskarżenia przysługujących od orzeczeń zapadłych w jego nieobecności. Ponadto 

w razie wszczęcia egzekucji w oparciu o takie orzeczenia, tj. wyrok zaoczny, nakaz zapłaty 

wydany w postępowaniu nakazowym, nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym 

czy też wreszcie nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym, 

przewidziana będzie dodatkowa podstawa zawieszenia postępowania. Ze stosownym 

wnioskiem będzie mógł w tym wypadku wystąpić dłużnik, który będzie musiał wykazać, iż 

dane orzeczenie zostało doręczone na inny adres aniżeli miejsce jego zamieszkania ustalone 

w postępowaniu egzekucyjnym. Przedmiotowa regulacja ma więc w założeniu zapobiegać 

ewentualnym nieprawidłowościom związanym ze stosowaniem fikcji prawnej polegającej na 

uznaniu za skutecznie doręczoną przesyłki skierowanej na adres wskazany w aktach sprawy 

(zob. art. 139 § 1 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego). 

Wobec postanowienia przepisu przejściowego powyższe zmiany znajdą zastosowanie 

w postępowaniach wszczętych po wejściu w życie ustawy. Aczkolwiek nie dotyczy to 

wspomnianej instytucji zawieszenia, która ma być objęta zasadą bezpośredniego działania 

nowego prawa. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego została uchwalona na 36. 

posiedzeniu Sejmu w dniu 22 marca 2013 r. 

Projekt ustawy stanowił przedłożenie poselskie (druk sejmowy nr 988) i zakładał dalej 

idąca nowelizację procedury cywilnej, w tym wprowadzenie w odniesieniu do powództw 

wytaczanych drogą elektroniczną tzw. właściwości odmiejscowionej, czyli w istocie rzeczy 

właściwości ustalanej ad hoc, zgodnie z zasadami określonymi w akcie wykonawczym. 

Propozycja ta – jako wywołująca wątpliwości natury konstytucyjnej – spotkała się jednak 
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z negatywną oceną Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Prokuratora 

Generalnego. Dlatego też podczas prac toczących się w Podkomisji Stałej do spraw nowelizacji 

prawa cywilnego zrezygnowano z tego rozwiązania. 

Na etapie prac podkomisji wprowadzono za to – i to w odniesieniu do wszystkich rodzajów 

postępowań, a nie tylko postępowania prowadzonego przez e-sąd – obowiązek oznaczenia 

w pozwie danych identyfikujących strony postępowania, a możliwość wymierzenia grzywny 

rozszerzono na zawinione przypadki wskazania nieprawdziwych informacji co do numeru 

PESEL drugiej strony, jej NIP-u bądź numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym albo innym 

rejestrze lub ewidencji. Według projektu sankcjonowane miały być wyłączenie te sytuacje, 

w których strona w złej wierze lub lekkomyślnie podała nieprawidłowy adres miejsca 

zamieszkania (względnie nieprawidłowo oznaczyła siedzibę) swego przeciwnika procesowego, 

jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. 

Zmieniona została także cezura czasowa determinująca możliwość dochodzenia roszczeń 

w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Proponowany przez projektodawców 5-letni 

okres wymagalności roszczenia skrócono do lat 3. Ponadto dodany został przepis przesądzający 

o konieczności wykazania umocowania lub dołączenia pełnomocnictwa oraz uiszczenia 

uzupełniającej opłaty od pozwu w wypadku, gdy sprawa zostaje przekazana do rozpoznania 

w postępowaniu zwykłym. Podkomisja zastąpiła poza tym regulację nakładającą na organ 

egzekucyjny obowiązek wstrzymania się z czynnościami egzekucyjnymi w razie nieprawidłowo 

dokonanego doręczenia zastępczego uregulowaniem przewidującym zawieszenie postępowania 

na wniosek dłużnika. 

Sprawozdanie podkomisji obejmujące wyżej przedstawione zmiany zostało następnie 

zaakceptowane przez Komisję Nadzwyczajną do spraw zmian w kodyfikacjach (sprawozdanie 

z dnia 7 marca 2013 r., druk sejmowy nr 1164). 

W trakcie drugiego czytania nie wniesiono dodatkowych poprawek. Sejm uchwalił 

ustawę w brzmieniu zaproponowanym przez komisję. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. W myśl art. 50532 § 2 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (dalej jako k.p.c.) 

pozew powinien zawierać również numer PESEL powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli 

powód jest obowiązany do jego posiadania, a w przypadku powoda innego niż osoba fizyczna 

– NIP (jeśli oczywiście powód jest obowiązany do jego posiadania) oraz numer w Krajowym 
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Rejestrze Sądowym lub w razie jego braku – numer w innym właściwym rejestrze lub 

ewidencji. Jak wynika z powyższego, obecnie istnieje już w k.p.c. obowiązek wskazania 

w pozwie (czyli pierwszym piśmie procesowym) niepowtarzalnych danych pozwalających na 

identyfikację strony postępowania, tyle że obowiązek ten dotyczy jedynie powoda (to on jest 

zobligowany do podania identyfikujących go numerów) i występuje tylko w elektronicznym 

postępowaniu upominawczym. 

Opiniowana ustawa znacznie rozszerza zakres omawianego wymogu. Stosownie do 

zmiany zawartej w art. 1 pkt 1 lit. a obowiązek oznaczenia numeru PESEL, alternatywnie 

NIP-u albo numeru w odpowiednim rejestrze lub ewidencji ma zostać „rozciągnięty” na 

wszystkie rodzaje postępowań, a zarazem ma obejmować dane zarówno osoby wnoszącej 

pierwsze pismo w sprawie, jak i drugiej strony, tzn. pozwanego, względnie uczestnika 

postępowania. W środowisku prawniczym, w tym zwłaszcza wśród adwokatów i radców 

prawnych działających w charakterze pełnomocników procesowych, największe zastrzeżenia 

budzi przy tym obowiązek wskazania numeru PESEL przeciwnika procesowego. O ile 

bowiem uzyskanie informacji o pozostałych numerach identyfikujących pozwanego nie 

nastręcza trudności (przykładowo NIP przedsiębiorcy ujawniony jest w ogólnodostępnej 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a co się z tym wiąże tego 

typu dane można uzyskać nieodpłatnie w drodze elektronicznej), o tyle dostęp do bazy 

numerów PESEL jest ograniczony. 

Zgodnie z art. 44h ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności 

i dowodach osobistych, dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji 

wydanych i unieważnionych dowodów osobistych są udostępniane osobom i jednostkom 

organizacyjnym, pod warunkiem wszakże, iż wykażą w tym interes prawny. Według art. 44i 

ust. 3 powołanej ustawy, dane ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i 

unieważnionych dowodów osobistych udostępnia minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

Przedstawiciele wspomnianych już zawodów prawniczych argumentują w szczególności, iż 

przy realizacji wprowadzanego obowiązku problemem może okazać się kategoria owego 

„interesu prawnego” jako przesłanki udostępnienia danych m.in. właśnie ze zbioru PESEL. 

Odwołują się przy tym do dotychczasowej linii orzeczniczej sądów administracyjnych, które 

dość rygorystycznie interpretowały pojęcie „interesu prawnego” w sprawach dotyczących 

wniosków o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych. W jednym z wyroków 

Naczelny Sąd Administracyjny podniósł na przykład, że „[d]ążenie do ochrony dóbr osobistych 
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przez zamiar wytoczenia powództwa cywilnego przeciwko dziennikarzom, podniesiony we 

wniosku, nie dowodzi istnienia interesu prawnego po stronie skarżącego. Interes prawny musi 

mieć charakter realny, a więc musi rzeczywiście istnieć w dacie stosowania danych norm 

prawa administracyjnego. Nie można uznać legitymacji prawnej podmiotu, który uzasadnia 

swój interes prawny zdarzeniami i okolicznościami mającymi nastąpić w przyszłości, 

do których dąży lub zamierza podjąć w przyszłości (…). Zdaniem NSA, wnioskodawca 

ubiegający się o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych ma interes prawny 

w uzyskaniu danych ze zbiorów meldunkowych (adres zameldowania) osoby przeciwko 

której wytoczył powództwo przed sądem powszechnym w sytuacji, gdy sąd powszechny 

zobowiązał powoda do podania aktualnego adresu zamieszkania pozwanego. Od spełnienia 

tego wymogu zależy dalsze postępowanie cywilne (…)” (orzeczenie z dnia 29 maja 2012 r., 

sygn. akt II OSK 417/11). 

Jednocześnie przeciwnicy nowego rozwiązania zauważają, że czas oczekiwania na 

pozytywne rozpatrzenie wniosku o udostępnienie numeru PESEL może utrudnić dochowanie 

terminów prawa materialnego. W istocie w tych sprawach, w których biegną już terminy 

przedawnienia, a strony – nie mając świadomości, iż w przyszłości będzie wymagana od nich 

znajomość numerów PESEL ich dłużników – nie zabezpieczyły się odpowiednio przy 

zawieraniu umowy, realne może się stać oddalenie powództwa, jeżeli przed upływem wyżej 

wymienionych terminów zainteresowani nie będą w stanie uzyskać stosownych danych i tym 

samym nie zdołają skutecznie zainicjować postępowania przed sądem (w tym miejscu warto 

zaznaczyć, że zwrot pisma z powodu nieuzupełnienia jego braków formalnych w terminie 

tygodniowym nie wywołuje skutków, jakie prawo wiąże z wniesieniem pisma do sądu, a więc 

nade wszystko nie przerywa biegu przedawnienia – por. art. 130 § 2 k.p.c.). To samo można 

odnieść do spraw ze stosunków innych niż umowne, jak chociażby do roszczeń z deliktów. 

Inną kategorią powództw, których wytoczenie w terminie może okazać się niemożliwe, są 

powództwa przeciwegzekucyjne, jako że art. 841 § 3 i art. 842 § 2 k.p.c. przewidują dość 

krótkie terminy (odpowiednio: miesiąca i 14 dni). Artykułowane są też zarzuty związane 

z niemożnością uzyskania zabezpieczenia w czasie zapewniającym ochronę słusznym 

interesom powoda. 

W świetle powyższego powstają zatem pewne obawy odnośnie do ograniczenia dostępu 

do sądu, a w konsekwencji naruszenia prawa gwarantowanego przez art. 45 ust. 1 Konstytucji. 
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2. W art. 1 pkt 5 ustawy, w nowelizowanym § 1 odsyła się m.in. do art. 68 jako tego 

przepisu, który stanowi o obowiązku wykazania umocowania. Otóż, zgodnie ze zdaniem 

pierwszym powołanej jednostki redakcyjnej, przedstawiciel ustawowy, organy oraz osoby 

wymienione w art. 67, mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy 

pierwszej czynności procesowej. Niemniej zdanie drugie wprowadza w tym zakresie wyjątek. 

Wedle jego brzmienia, zdania pierwszego nie stosuje się w przypadku dokonania czynności 

procesowej w elektronicznym postępowaniu upominawczym, a przedstawiciel ustawowy 

i organy oraz osoby wymienione w art. 67 muszą zaledwie wskazać podstawę swojego 

umocowania. 

W związku z tym należy stwierdzić, iż prawidłowym byłoby odesłanie w § 1 do art. 68 

zdanie pierwsze. Wniosek taki jest tym bardziej uzasadniony, że zamieszczone w tym samym 

przepisie odesłanie do art. 89 § 1 jest już precyzyjne, tj. mowa jest tam o dołączeniu 

pełnomocnictwa „zgodnie z art. 89 § 1 zdanie pierwsze i drugie”. Taki sposób sformułowania 

odesłania sprawia, że nie dotyczy ono w szczególności zdania czwartego, które podobnie jak 

zdanie drugie w art. 68, statuuje wyjątek w elektronicznym postępowaniu upominawczym 

(„Zdania pierwszego nie stosuje się w przypadku dokonania czynności procesowej 

w elektronicznym postępowaniu upominawczym, jednak pełnomocnik powinien powołać się 

na pełnomocnictwo, wskazując jego datę, zakres oraz okoliczności wymienione w art. 87.”). 

 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 5 po wyrazach „art. 68” dodaje się wyrazy „zdanie pierwsze”; 

 

 

Ekspert ds. legislacji 

Katarzyna Konieczko 


