
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 25 czerwca 2015 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego oraz niektórych innych ustaw 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 27 maja 2015 r. 

ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 2 w pkt 2, § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Do czasu rozstrzygnięcia wniosku o wyłączenie sędziego: 

1) sędzia, którego dotyczy wniosek, może podejmować dalsze czynności; 

2) nie może zostać wydane orzeczenie lub zarządzenie kończące postępowanie 

w sprawie.”; 

2)  w art. 2 po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu: 

„20a) w art. 158 § 1 i 1
1
 otrzymują brzmienie: 

„§ 1. Protokół sporządzony pisemnie zawiera oznaczenie sądu, miejsca 

i daty posiedzenia, nazwiska sędziów, protokolanta, prokuratora, stron, 

interwenientów, jak również obecnych na posiedzeniu przedstawicieli 

ustawowych i pełnomocników oraz oznaczenie sprawy i wzmianki co do 

jawności. Ponadto protokół sporządzony pisemnie zawiera wymienienie 

zarządzeń i orzeczeń wydanych na posiedzeniu oraz stwierdzenie, czy zostały 

ogłoszone, streszczenie wyników postępowania dowodowego, a także czynności 

stron wpływające na rozstrzygnięcie sądu (ugoda, zrzeczenie się roszczenia, 

uznanie powództwa, cofnięcie, zmiana, rozszerzenie lub ograniczenie żądania 

pozwu) oraz inne czynności stron, które według szczególnych przepisów ustawy 

powinny być wciągnięte, wpisane, przyjęte, złożone, zgłoszone lub wniesione do 

protokołu. Jeżeli sporządzenie odrębnej sentencji orzeczenia nie jest wymagane, 

wystarcza zamieszczenie w protokole treści samego rozstrzygnięcia. Czynności 

wymagające podpisu strony mogą być zamieszczane w odrębnym dokumencie 
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stanowiącym część protokołu. 

§ 1
1
. Protokół, o którym mowa w § 1, może zawierać wnioski i twierdzenia 

stron oraz inne okoliczności istotne dla przebiegu posiedzenia; zamiast 

wniosków i twierdzeń można w protokole powołać się na pisma 

przygotowawcze.”;”; 

3)  w art. 2 w pkt 47 w lit. a, w § 2 wyrazy „nie może złożyć oświadczenia o rezygnacji 

z wyboru wnoszenia pism procesowych” zastępuje się wyrazami „dalsze pisma 

w sprawie wnosi wyłącznie”; 

4)  w art. 2 w pkt 109: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „w art. 893
1
” dodaje się dwukropek 

i pozostałą treść oznacza się jako lit. a, 

b) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Komornik doręcza niezwłocznie zawiadomienie o zajęciu 

rachunku bankowego, na który wystawiono dowód imienny, 

wierzycielowi.”, 

c) dodaje się lit. b w brzmieniu: 

„b) po § 4 dodaje się § 4
1
 i 4

2
 w brzmieniu:

 

„§ 4
1
. W terminie dwóch tygodni od daty doręczenia zawiadomienia 

o zajęciu rachunku bankowego, na który wystawiono dowód imienny, 

wierzyciel występuje do sądu z wnioskiem o umorzenie książeczki 

oszczędnościowej dłużnika i zawiadamia o tym niezwłocznie właściwy 

oddział banku, doręczając mu odpis złożonego do sądu wniosku 

o umorzenie książeczki oszczędnościowej. W razie niedoręczenia odpisu, 

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w terminie miesiąca od daty 

zajęcia rachunku bankowego, na który wystawiono dowód imienny, 

właściwy oddział banku odwołuje wstrzymanie wypłat z tego rachunku, 

o czym zawiadamia właściciela książeczki oszczędnościowej. 

§ 4
2
. W zawiadomieniu, o którym mowa w § 4, poucza się wierzyciela 

o treści § 4
1
.”;”; 
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5)  w art. 2 w pkt 116 w lit. a, w § 5
1
 po występujących po raz pierwszy wyrazach 

„podmiot prowadzący działalność maklerską” dodaje się wyrazy „, w którym dłużnik 

ma rachunek,” oraz po występujących po raz drugi wyrazach „podmiot prowadzący 

działalność maklerską,” dodaje się wyrazy „w którym dłużnik ma rachunek,”; 

6)  w art. 7 w pkt 4, w art. 95i w § 1 w zdaniu pierwszym wyrazy „tych danych” zastępuje 

się wyrazami „danych zgromadzonych w Rejestrze Spadkowym”; 

7)  w art. 8 w pkt 5, w pkt 20 wyrazy „egzekucję z rachunków bankowych” zastępuje się 

wyrazami „zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego”; 

8)  w art. 19 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „(Dz. U. poz. 218)” dodaje się 

wyrazy „wprowadza się następujące zmiany:”, pozostałą treść oznacza się jako pkt 1 

i dodaje się pkt 2 i 3 w brzmieniu: 

„2)  uchyla się art. 5; 

3) art. 13 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 13. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r., z wyjątkiem 

art. 1 pkt 4–14 i 16 oraz art. 10, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od 

dnia ogłoszenia.”.”; 

9)  w art. 22 wyrazy „do czasu wydania” zastępuje się wyrazami „do dnia wejścia 

w życie”; 

10)  w art. 23: 

a) w pkt 1 wyrazy „18 listopada 2015 r.” zastępuje się wyrazami „1 kwietnia 2016 r.”, 

b) w pkt 3 wyrazy „17 listopada 2015 r.” zastępuje się wyrazem „ogłoszenia”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy – 

Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 

i uchwalił do niej 10 poprawek. 

Senat w poprawce nr 1 postanowił przeredagować przepis art. 50 § 3 Kodeksu 

postępowania cywilnego w celu wyeliminowania zbędnego powtórzenia.  

Izba, przyjmując poprawkę nr 2, uznała za celowe zmodyfikowanie przepisu art. 158 

§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego przesądzając, że streszczenie wyników postępowania 

dowodowego będzie stanowiło obligatoryjny element protokołu pisemnego z posiedzenia 

sądu. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym streszczenie wyników postępowania 

dowodowego jest fakultatywnym elementem protokołu. 

Analizując nowelizowany art. 505
31

 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego Senat zwrócił 

uwagę, że przepis ten został sformułowany w sposób niejednoznaczny. Nie wiadomo bowiem 

czy jego celem jest przesądzenie, że w przypadku jeżeli pozwany w elektronicznym 

postępowaniu upominawczym dokona wyboru wnoszenia pism procesowych 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego to na dalszym etapie nie będzie mógł 

zrezygnować z takiej formy wnoszenia pism, czy też celem przepisu jest wskazanie, 

że pozwany może wprawdzie zrezygnować z dalszego wnoszenia pism za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego, jednak oświadczenie o rezygnacji nie może być złożone 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (innymi słowy pozwany może złożyć 

stosowne oświadczenie w inny sposób np. w formie pisemnej). W poprawce nr 3 Senat 

wyeliminował tę wątpliwość i przesądził jednoznacznie, że pozwany w przypadku dokonania 

wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie zobligowany 

do wnoszenia dalszych pism procesowych w ten sam sposób. 

Przepis art. 893
1
 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego przewiduje, że komornik jest 

obowiązany doręczyć niezwłocznie zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego, na który 

wystawiono dowód imienny, wierzycielowi z pouczeniem, że w terminie dwóch tygodni 

od daty zajęcia rachunku bankowego, na który wystawiono dowód imienny, występuje do 

sądu o umorzenie książeczki oszczędnościowej i zawiadamia o tym właściwy oddział banku, 

przez doręczenie bankowi w tym samym terminie odpisu złożonego do sądu wniosku 
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w sprawie wszczęcia postępowania o umorzenie książeczki oszczędnościowej. Senat 

zauważył, że przepis ten został sformułowany w sposób, który może budzić wątpliwości 

interpretacyjne. Nie wskazuje bowiem jednoznacznie jaki podmiot (komornik czy wierzyciel) 

jest zobligowany do wystąpienia do sądu o umorzenie książeczki oszczędnościowej 

i powiadomienia banku o tym fakcie. W poprawce nr 4 Senat przesądził jednoznacznie, że to 

wierzyciel jest podmiotem obowiązanym do dokonania czynności, o których mowa 

w analizowanym przepisie. Jednocześnie w poprawce wskazano, że wierzyciel będzie 

obowiązany wystąpić do sądu z wnioskiem o umorzenie książeczki oszczędnościowej 

dłużnika w terminie 2 tygodni liczonym od daty doręczenia zawiadomienia o zajęciu 

rachunku, a nie od daty zajęcia rachunku bankowego. Senat wziął pod uwagę, że wierzyciel 

uzyskuje informację o zajęciu rachunku bankowego, na który wystawiono dowód imienny, 

w chwili doręczenia mu zawiadomienia o zajęciu. Wydłużono ponadto z 3 tygodni do 

miesiąca termin na doręczenie bankowi odpisu złożonego do sądu wniosku o umorzenie 

książeczki oszczędnościowej.  

Uchwalając poprawkę nr 5 Senat miał na uwadze § 10 Zasad techniki prawodawczej, 

który przewiduje, że dla oznaczania jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń, 

a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami. Nienowelizowane przepisy 

art. 911
8
 § 1 i 2 Kodeksu postepowania cywilnego posługują się określeniem „podmiot 

prowadzący działalność maklerską, w którym dłużnik ma rachunek”. Takim sformułowaniem 

powinien się posłużyć ustawodawca również w dodawanym art. 911
8
 § 5

1
. 

Senat uznał ponadto za celowe doprecyzowanie przepisu art. 95i § 1 ustawy – Prawo 

o notariacie poprzez wskazanie jakie dane ma obowiązek chronić Krajowa Rada Notarialna. 

W tym celu przyjęta została poprawka nr 6. 

Przepis art. 85 ust. 1 pkt 20 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji przewiduje, 

że do zakresu działania Krajowej Rady Komorniczej należeć będzie również współpraca 

z podmiotem prowadzącym system teleinformatyczny obsługujący egzekucję z rachunków 

bankowych. Senat zauważył jednak, że zgodnie z art. 112c dodawanym do ustawy – Prawo 

bankowe, banki prowadzą system teleinformatyczny obsługujący zajęcie wierzytelności 

z rachunku bankowego. W celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych 

w zakresie tego, czy wymienione przepisy odnoszą się do tego samego systemu 

teleinformatycznego, Senat zdecydował się na wprowadzenie poprawki nr 7 ujednolicającej 

terminologię obu ustaw. Poprawka zapewnia także jednolitość w ramach ustawy 
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o komornikach sądowych i egzekucji. Przepis art. 39 ust. 2 pkt 9 ustawy o komornikach 

sądowych i egzekucji w zakresie nazwy systemu teleinformatycznego posługuje się 

określeniem analogicznym do sformułowanego w art. 112c ustawy – Prawo bankowe. 

Senat w poprawce nr 8 zdecydował o przesunięciu z 18 listopada 2015 r. na 1 kwietnia 

2016 r. daty wejścia w życie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 218), która umożliwi 

składanie wniosków w postępowaniu wieczystoksięgowym za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego. Senat przyjmując tą poprawkę wziął pod uwagę fakt, że aktualnie 

w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad budową systemu teleinformatycznego 

umożliwiającego składanie wniosków w postępowaniu wieczystoksięgowym drogą 

elektroniczną, jednak uczestnicy systemu, w tym Krajowa Rada Notarialna i Krajowa Rada 

Komornicza wystąpiły o zrealizowanie w systemie dodatkowych, istotnych dla nich 

funkcjonalności, umożliwiających jego integrację z innymi systemami wykorzystywanymi 

przez notariuszy i komorników. W związku z tym, że wdrożenie nowych funkcjonalności 

oraz konieczność gruntownego sprawdzenia systemu przez notariuszy, komorników oraz 

sądy, zajmie kilka miesięcy, Senat podzielił pogląd o konieczności zmiany terminu wejścia 

w życie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Jednocześnie Senat zwrócił uwagę na konieczność 

uchylenia art. 5 tej ustawy, który wprowadza zmiany w ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. 

o urzędach i izbach skarbowych. Potrzeba uchylenia tego przepisu wynika z faktu, że ustawa 

o urzędach i izbach skarbowych utraci moc z dniem 1 stycznia 2016 r., na podstawie art. 75 

procedowanej równolegle ustawy o administracji podatkowej. Materia objęta uchylanym 

art. 5 będzie natomiast uregulowana w art. 12 ustawy o administracji podatkowej.  

Konsekwencją wskazanej powyżej poprawki jest modyfikacja daty wejścia ustawy 

w życie (poprawka nr 10). W związku z tym, że zmiana wprowadzana art. 2 pkt 47 lit. b jest 

powiązana ze zmianami wprowadzanymi ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy 

– Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, powinna wejść w życie 

w tym samym terminie tj. 1 kwietnia 2016 r. Senat uznał, ponadto, że zmiany w ustawie 

z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 

niektórych innych ustaw powinny wejść w życie jak najszybciej, przesądził zatem, że art. 19 

wejdzie w życie z dniem ogłoszenia. 
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Senat zwrócił uwagę, że celem art. 22 jest zagwarantowanie istnienia w systemie 

prawnym przepisów wykonawczych określających czynności sądu związane z nadawaniem 

klauzuli wykonalności oraz sposób przechowywania i posługiwania się tytułami 

wykonawczymi, a tym samym przeciwdziałanie potencjalnej luce w prawie będącej 

następstwem tego, że nowe przepisy wykonawcze nie zdążą wejść w życie na czas (tzn. 

z dniem następującym po dniu wygaśnięcia mocy dotychczasowych przepisów 

wykonawczych). W analizowanym przepisie przejściowym ustawodawca posłużył się 

formułą „zachowują moc do dnia wydania nowych przepisów wykonawczych”, która 

uniemożliwi realizację wyżej omówionego celu. Nie gwarantuje ona „ciągłości” przepisów 

wykonawczych w systemie prawnym. Dniem wydania rozporządzenia jest bowiem dzień 

wskazany w tytule rozporządzenia (dzień podpisania rozporządzenia przez uprawniony 

organ), a nie dzień wejścia w życie takich przepisów. Zastosowana w art. 22 formuła jest 

wprawdzie literalnie zgodna z Zasadami techniki prawodawczej, jednak powszechnie uważa 

się ją za nieprawidłową. Pogląd ten podziela nie tylko doktryna oraz legislatorzy, ale również 

ustawodawca, który w tego rodzaju przepisach przejściowych powszechnie posługuje się 

formułą „do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych”. Potrzebę 

wyeliminowania błędu § 33 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej zauważyli również autorzy 

projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie „Zasad techniki 

prawodawczej” proponując odpowiednią zmianę tego przepisu. 

Przepis przejściowy skutkujący luką w systemie przepisów wykonawczych, musi być 

uznany za niezgodny z wolą ustawodawcy i nieracjonalny. W związku z tym, że czasowe 

utrzymanie w mocy rozporządzenia jest wyjątkiem od zasady przewidującej, iż nowe 

przepisy wykonawcze muszą wejść w życie z dniem wejścia w życie przepisu zmieniającego 

delegację, oraz przyjmując, że skorzystanie z możliwości (wyjątku) nie powinno prowadzić 

do sytuacji niezgodnej z intencją prawodawcy, Senat przyjął poprawkę nr 9.  

 

 


