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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 8 lutego 2013 r. 
 

o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 
 

(druk nr 296) 

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

Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)  

 
Art. 485. 

§ 1. Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo 
świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone 
żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu: 

1) dokumentem urzędowym, 
2) zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem, 
3) wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu 

długu, 
4) zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie 

zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym. 
§ 2. Sąd wydaje również nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku, 

warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie 
nasuwają wątpliwości. W razie przejścia na powoda praw z weksla, z czeku, z warrantu 
lub z rewersu, do wydania nakazu niezbędne jest przedstawienie dokumentów do 
uzasadnienia roszczenia, o ile przejście tych praw na powoda nie wynika bezpośrednio 
z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu. 

[§ 2a. Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu 
spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodu doręczenia dłużnikowi 
faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia 
pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie z dnia 12 
czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 
1323).] 

<§ 2a. Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu 
spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, dowodu doręczenia dłużnikowi 
faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia 
pieniężnego, odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie z dnia 8 
lutego 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. poz. ...) lub 
kwoty, o której mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy, oraz na podstawie dokumentów 
potwierdzających poniesienie kosztów odzyskiwania należności, jeżeli powód 
dochodzi również zwrotu kosztów, o których mowa w art. 10 ust. 2 tej ustawy.> 
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§ 3. Sąd może wydać nakaz zapłaty, jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu 
z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w 
zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz 
dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty. 

§ 4. Jeżeli nie dołączono oryginału weksla, czeku, warrantu lub rewersu albo dokumentów 
określonych w § 3, przewodniczący wzywa powoda do ich złożenia pod rygorem 
zwrotu pozwu na podstawie art. 130. 


