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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na 36. posiedzeniu w dniu 22 marca 2013 r. ustawę  

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. 

 
 

Z wyrazami szacunku 
 
 (-) Ewa Kopacz 
 
 
 

michnie
Data publikacji



 
 
 
 

USTAWA 
z dnia 22 marca 2013 r. 

 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

 
 

Art. 1.  
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, 
poz. 296, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 126: 
a) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 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 przed-
stawicieli ustawowych i pełnomocników, 

2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 
(PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) strony będącej oso-

                                                
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 

157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, 
poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, 
poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 
306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. 
Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 
189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, 
poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i 
Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, 
poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 
i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, 
poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 
253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 
153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, 
poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i 
Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 
891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 
210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 
732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, 
Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. 
Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 
226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 
662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 
176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, 
poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, 
Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. 
Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 
1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 125, 
poz. 842, Nr 152, poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, 
Nr 217, poz. 1435 i Nr 241, poz. 1621, z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482, Nr 92, 
poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 735, Nr 138, poz. 806 i 807, Nr 144, poz. 854, Nr 149, poz. 887, 
Nr 224, poz. 1342, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1391 oraz z 2012 r. poz. 908, 1445 i 1529. 
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bą 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 niebędą-
cej osobą fizyczną, która nie ma obowiązku wpisu we właściwym reje-
strze lub ewidencji, jeżeli jest ona obowiązana do jego posiadania.”, 

b) po § 2 dodaje się § 21 i 22 w brzmieniu: 
„§ 21. Dalsze pisma procesowe, poza elementami określonymi w § 1, powinny 

zawierać sygnaturę akt. 
§ 22. Sąd skaże na grzywnę stronę, jej przedstawiciela ustawowego lub pełno-

mocnika, który w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranno-
ści oznaczył nieprawidłowo dane, o których mowa w § 2.”;  

2) w art. 139 dodaje się § 5 w brzmieniu: 
„§ 5. Na wniosek strony sąd albo referendarz sądowy na posiedzeniu niejawnym wyda-

je zaświadczenie, w którym stwierdza, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty został 
uznany za doręczony na oznaczony adres w trybie określonym w § 1.”; 

3) po art. 50529 dodaje się art. 50529a w brzmieniu: 
„Art. 50529a. W elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być docho-

dzone roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed 
dniem wniesienia pozwu.”; 

4) w art. 50532 § 2 otrzymuje brzmienie: 
„§ 2. Pozew powinien zawierać również datę wymagalności roszczenia.”; 

5) w art. 50537 § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 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 postępo-
wania. W razie nieusunięcia powyższych braków pozwu sąd umarza postępowa-
nie.”; 

6) w art. 805: 
a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomie-
nie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymie-
nieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i spo-
sobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wy-
konalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wyko-
nawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mo-
wa w art. 797 § 3.”, 

b) po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu: 
„§ 11. Jeżeli podstawę egzekucji stanowi tytuł wykonawczy w postaci zaopatrzo-

nego w klauzulę wykonalności wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wyda-
nego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym po-
stępowaniu 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 stosow-
nie do orzeczenia stanowiącego tytuł egzekucyjny o treści art. 344, art. 346, 
art. 492 § 3, art. 493 i art. 503 albo art. 50535.”; 
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7) po art. 8202 dodaje się art. 8203 w brzmieniu:  
„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 postę-
powaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowa-
niu 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 obowiązku 
przedstawienia zaświadczenia, określonego w art. 139 § 5, jeżeli oko-
liczności, które mają być nim stwierdzone wynikają z dokumentu, o któ-
rym mowa w art. 797 § 3.  

§ 2. Komornik podejmie na wniosek wierzyciela postępowanie zawieszone 
na podstawie § 1, jeżeli sąd lub referendarz sądowy, przed którym spra-
wa się toczyła albo się toczy, stwierdzi, że doręczenie wyroku zaoczne-
go lub nakazu zapłaty było prawidłowe, albo – w razie ponownego do-
ręczenia – 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 zaświad-
czenie. 

§ 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 wykonaw-
czego, nie wyłączając zajęcia majątku dłużnika.”;  

8) w art. 825 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonal-

ności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone 
lub utraciło moc;”. 

 
Art. 2. 

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem art. 825 pkt 2 ustawy, o której 
mowa w art.1, który stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz przepisy art. 
139 § 5 i art. 8203 ustawy, o której mowa w art. 1. 

 
Art. 3. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. 
 
 
 MARSZAŁEK SEJMU 
 
  
 (-) Ewa Kopacz 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


