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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy 

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 

(druk nr 790) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest wprowadzenie do Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy 

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, przepisów mających umożliwić stosowanie 

dwóch rozporządzeń Unii Europejskiej: 

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 

2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania 

w sprawach cywilnych i handlowych (wersja przekształcona), dalej „rozporządzenie 

1215/2012”, oraz 

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 606/2013 z dnia 12 czerwca 

2013 r. w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych, 

dalej „rozporządzenie 606/2013”.  

Wymienione rozporządzenia wprowadzają mechanizm automatycznej wykonalności 

orzeczeń sądowych (a także ugód sądowych oraz dokumentów urzędowych), objętych 

zakresem zastosowania tych rozporządzeń. Mechanizm ten oznacza, że orzeczenia i inne 

tytuły egzekucyjne, pochodzące z jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

podlegają wykonaniu w każdym innym państwie członkowskim, bez konieczności 

stwierdzenia ich wykonalności w tym państwie - orzeczenia sądów stanowić mają tytuły 

wykonawcze na terytorium innych państw bez konieczności nadawania im klauzuli 

wykonalności. 

Niniejsza ustawa wespół z przepisami unijnych rozporządzeń ma stanowić spójną 

regulację umożliwiającą sprawne wykonywanie na terytorium RP orzeczeń sądów państw 
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członkowskich UE oraz orzeczeń wydanych przez polskie sądy w innych krajach 

członkowskich UE.  

Nowy system automatycznej wykonalności w RP orzeczeń, ugód i dokumentów 

urzędowych wydanych przez sądy i inne organy państw członkowskich UE został 

uregulowany w części czwartej K.p.c. zawierającej przepisy regulujące międzynarodowe 

postępowanie cywilne, w dodawanej Księdze czwartej - Uznanie i wykonanie niektórych 

orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pochodzących z tych państw 

ugód i dokumentów urzędowych. Księga ta zawiera regulację wspólną dla orzeczeń 

sądowych, ugód i dokumentów urzędowych objętych działaniem systemu automatycznej 

wykonalności, uwzględniając jednak odrębności wynikające z przepisów poszczególnych 

rozporządzeń unijnych. Zakresem regulacji księgi czwartej objęte zostały orzeczenia sądowe, 

ugody i dokumenty urzędowe należące do zakresów zastosowania rozporządzenia nr 

1215/2012 i rozporządzenia nr 606/2013 i w tej części uzupełnia ona regulacje znajdujące się 

w obu tych rozporządzeniach. Mieszczą się w niej także orzeczenia sądowe, ugody 

i dokumenty urzędowe, objęte zakresami zastosowania rozporządzenia (WE) nr 805/2004 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. sprawie utworzenia 

Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych, rozporządzenia (WE) nr 

1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego 

postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, rozporządzenia (WE) nr 861/2007 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającego europejskie 

postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 

z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania 

i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.  

Przepisy Księgi czwartej regulują przede wszystkim następujące zagadnienia: 

1) instytucję dostosowania tytułów wykonawczych, przewidzianą w art. 54 

rozporządzenia nr 1215/2012 i art. 11 rozporządzenia nr 606/2013, jeżeli tytuł wykonawczy 

objęty zakresem zastosowania jednego z wymienionych rozporządzeń zawiera środek lub 

zarządzenie nieznane w prawie państwa członkowskiego, w którym ma być wykonane; 

dostosowania dokonywał będzie, w drodze postanowienia, organ egzekucyjny;  

2) obowiązek doręczenia dłużnikowi zaświadczenia towarzyszącego tytułowi 

wykonawczemu, objętemu zakresem zastosowania rozporządzenia nr 1215/2012, wraz 
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z zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji, oraz tłumaczenia tytułu wykonawczego na żądanie 

dłużnika, zgodnie z art. 43 rozporządzenia nr 1215/2012; 

3) przesłanki obligatoryjnego i fakultatywnego zawieszania i umarzania postępowań 

egzekucyjnych prowadzonych na podstawie różnych tytułów wykonawczych, adekwatnie do 

zobowiązań wynikających z poszczególnych przepisów rozporządzeń; 

4) kwestie dotyczące postępowania o odmowę wykonania orzeczenia oraz odmowę 

uznania i stwierdzenie braku podstaw do odmowy uznania (określono właściwość rzeczową 

i miejscową sądu, zasadę rozpatrywania tych wniosków na posiedzeniu niejawnym oraz 

kwestie zaskarżalności postanowień wydanych w przedmiocie rozpatrzenia wniosków).  

Uregulowanie tej tematyki w jednej księdze wiązało się z uchyleniem niektórych 

przepisów K.p.c., odnoszących się do wykonywania orzeczeń sądowych i innych tytułów 

należących do zakresu zastosowania rozporządzeń nr: 805/2004, nr 1896/2006, nr 861/2007 

i nr 4/2009. 

Ustawa wprowadza również nowe działy IId - IIf , które zawierają regulacje odnoszące 

się do wydawania w Polsce odpowiednich zaświadczeń dotyczących orzeczeń, ugód i innych 

tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych (dla celów rozporządzenia nr 

1215/2012), wyciągów z orzeczeń, ugód lub innych tytułów egzekucyjnych w sprawach 

alimentacyjnych (dla celów rozporządzenia nr 4/2009) i zaświadczeń dotyczących orzeczeń 

obejmujących środki ochrony w sprawach cywilnych (dla celów rozporządzenia nr 

606/2013). Chodzi o zaświadczenia lub wyciągi wydawane na potrzeby automatycznego 

uznania lub wykonania w innym państwie członkowskim orzeczenia lub innego tytułu 

egzekucyjnego wydanego w Polsce (art. 37 ust. 1 lit. b, art. 42 ust. 1 lit. b oraz ust. 2 lit. b, art. 

53 i art. 60 rozporządzenia nr 1215/2012; art. 20 ust. 1 lit. b, art. 40 ust. 2 i art. 48 ust. 3 

rozporządzenia nr 4/2009, a także art. 5−9 rozporządzenia nr 606/2013).  

Jednocześnie pozostawiono, w zmodyfikowanym kształcie, przepis zobowiązujący do 

wystawiania zaświadczeń i wyciągów przez sąd polski na potrzeby uznania lub stwierdzenia 

wykonalności orzeczenia, ugody albo innego tytułu egzekucyjnego pochodzącego z Polski 

poza jej granicami - art. 1144
1
 K.p.c. Przepis ten dotyczy tytułów egzekucyjnych, które nie 

podlegają automatycznemu wykonaniu, a prawo Unii Europejskiej lub umowa 

międzynarodowa przewiduje konieczność uzyskania do tego celu zaświadczenia lub wyciągu 

w państwie, w którym wydano orzeczenie, zawarto ugodę lub sporządzono inny tytuł. 
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Zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (art. 2) sprowadzają się 

do dodania przepisów przewidujących odpowiednie opłaty od wniosków: o odmowę 

wykonania, odmowę uznania lub o stwierdzenie braku podstaw do odmowy uznania, 

składanych na podstawie poszczególnych rozporządzeń. Ustawa przewiduje, iż od tych 

wniosków będzie pobierana opłata stała w kwocie 300 złotych. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Podstawę prac nad ustawą stanowił projekt rządowy (druk nr 2847). Pierwsze czytanie 

przeprowadzono na 79. posiedzeniu Sejmu w dniu 6 listopada 2014 r., po czym projekt został 

skierowany do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Komisja, po 

rozpatrzeniu projektu na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2014 r. przygotowała sprawozdanie 

zawarte w druku nr 2917. Komisja nie wprowadziła zmian modyfikujących w istotny sposób 

przedłożenie rządowe. Drugie i trzecie czytanie odbyło się na 81. posiedzeniu w dniach 3-5 

grudnia 2014 r. Ustawa została uchwalona 5 grudnia br. Za przyjęciem ustawy głosowało 411 

posłów, 3 było przeciwnych, a jeden wstrzymał się od głosu. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zasadniczych zastrzeżeń legislacyjnych, należy jednak zauważyć, iż 

wprowadzenie ewentualnych poprawek do tej ustawy, powinno wiązać się z dokonaniem 

zmiany w zakresie terminu jej wejścia w życie. Zgodnie z art. 3, opiniowana ustawa ma wejść 

w życie 10 stycznia 2015 r. Standardy demokratycznego państwa prawnego zobowiązują do 

zapewnienia odpowiedniej vacatio legis, która ma uwzględniać 1) wynikający z art. 122 ust. 2 

Konstytucji 21-dniowy termin podjęcia decyzji przez Prezydenta w kwestii podpisania 

ustawy, 2) odpowiedni termin (zasadniczo 14-dniowy) na zapoznanie się z ustawą przez 

adresatów norm. Zasada ta została ostatnio potwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny 

w wyroku z dnia 24 lipca 2013 r. (sygn. akt Kp 1/13). Biorąc pod uwagę powyższe, oraz 

uwzględniając kalendarz prac Sejmu, art. 3 powinien otrzymać brzmienie: „Ustawa wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. 

 

Renata Bronowska 

Główny legislator 


