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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, dnia 6 lipca 2021 r. 

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

innych ustaw 

(druk nr 438) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest wprowadzenie w przepisach prawnych niezbędnych zmian służących 

uwzględnieniu treści wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dalej „TSUE”, 

które zapadły w sprawach polskich, tj. C-176/17 Profi Credit Polska (Dz.U.UE.C.408 od 

12.11.2018, str.20), C-545/17 Pawlak (Dz. Urz. UE C 187 z 03.06.2019, str. 19) w 

połączonych sprawach C-419/18 i C-483/18 Profi Credit Polska (Dz. Urz. UE C 10 z 

13.01.2020, str. 14) oraz w sprawie niemieckiej, tj. C-670/15 Šalplachta (Dz.U.UE.C.309 od 

18.09.2017, str.6). Uchwalone zmiany obejmują kilka niezależnych zagadnień. 

1. Zmiany w zakresie wysyłania pism procesowych przez strony i uczestników 

postępowania 

Zgodnie z obowiązującym art. 165 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego, dalej „K.p.c.”, oddanie pisma procesowego w polskiej placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w 

innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do 

sądu. TSUE w dniu 27 marca 2019 r. wyrokiem w sprawie C-545/17 Mariusz Pawlak 

przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego orzekł, że art. 165 § 2 
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k.p.c. sprzeciwia się przepisom prawa europejskiego
1
, ponieważ „uznaje za równoznaczne z 

wniesieniem pisma procesowego do danego sądu jedynie złożenie takiego pisma w placówce 

pocztowej jednego operatora wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej, i to bez 

obiektywnego uzasadnienia opartego na względach porządku publicznego lub bezpieczeństwa 

publicznego”. 

W celu dostosowania treści art. 165 § 2 k.p.c. do wykładni przyjętej przez TSUE ustawa 

uznaje za skuteczne, tj. gwarantujące zachowanie terminu do dokonania czynności 

procesowej, nadanie przez stronę lub uczestnika postępowania pisma procesowego do sądu w 

polskiej placówce pocztowej każdego operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. W celu pełnego dostosowania przepisu do prawa 

europejskiego - przy nadawaniu pism procesowych w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej - umożliwiono stronom korzystanie z usług wszystkich podmiotów zajmujących 

się doręczaniem korespondencji na terenie UE, a nie tylko operatora świadczącego pocztowe 

usługi powszechne.  

Mając na względzie potrzebę zapewnienia pewności obrotu i sprawności postępowania 

sądowego, wprowadzono także zmianę w dotychczasowej regulacji polegającą na tym, aby 

domniemanie wniesienia pisma do sądu w dniu nadania przesyłki u operatora, dotyczyło 

tylko przesyłek poleconych.  

2. Zmiany dotyczące postępowania nakazowego w sprawach przeciwko 

konsumentom 

W dniu 13 września 2018 r. TSUE wydał orzeczenie w połączonych sprawach C-419/18 

oraz C-483/18, natomiast 7 listopada 2019 r. orzeczenie w sprawie C-176/17 dotyczących 

Profi Credit Polska S.A. Zgodnie z oboma orzeczeniami „sąd krajowy jest zobowiązany do 

zbadania z urzędu, czy dane warunki umowy wchodzące w zakres stosowania dyrektywy 

93/13
2
 mają nieuczciwy charakter, a także do tego, by dokonawszy takiego badania, 

zniwelować brak równowagi między konsumentem a przedsiębiorcą, o ile sąd ów posiada 

niezbędne ku temu informacje dotyczące stanu prawnego i faktycznego”. Polskie przepisy nie 

                                                 

1
 Niezgodność art. 165 § 2 K.p.c. z art. 7 ust. 1 zdanie pierwsze w związku z art. 8 dyrektywy 97/67/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku 

wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług, zmienionej dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 r. (Dz. Urz. UE L 52 z 27.02.2008, str. 3). 
2
 Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach 

konsumenckich (Dz. Urz. UE L 95 z 21.04.1993. s.29-34). 
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przewidują kontroli umowy, na podstawie której roszczenie kierowane przeciwko 

konsumentowi powstało w związku z umową o kredyt konsumencki zabezpieczoną wekslem. 

Co więcej w sprawie 176/17 TSUE zwrócił uwagę, że wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty 

jest utrudnione. Po pierwsze dwutygodniowy termin na wniesienie zarzutów jest zdaniem 

TSUE zbyt krótki i pociąga za sobą „znaczne ryzyko, że konsument nie wniesie zarzutów albo 

że będą one niedopuszczalne”. Po drugie zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 

2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, od pozwanego w razie wniesienia 

zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym pobiera się trzy czwarte 

opłaty. Zdaniem TSUE sytuacja, w której konsument musi wnieść trzy razy wyższą opłatę niż 

strona przeciwna, zniechęca konsumentów do wnoszenia zarzutów.  

W celu usunięcia zastrzeżeń zgłoszonych przez TSUE ustawa nowelizuje K.p.c. 

nakładając na stronę powodową obowiązek dołączenia do pozwu umowy, z której wynika 

roszczenie zabezpieczone wekslem, jeżeli dłużnikiem jest konsument. Z uwagi na 

okoliczność, że niedozwolone klauzule mogą znajdować się nie tylko w samej umowie, ale 

również w deklaracji wekslowej i załącznikach, ustawa przewiduje obowiązek dołączenia 

również tych dokumentów (art. 485 § 2 K.p.c.). Obowiązek dołączenia umowy nałożony na 

stronę powodową umożliwi sądowi badanie zawartej z konsumentem umowy, z której wynika 

roszczenie zabezpieczone wekslem, pod kątem występowania w niej klauzul 

niedozwolonych.  

W przypadku nieprzedstawienia wraz z pozwem umowy, z której wynika roszczenie 

zabezpieczone wekslem, wraz z deklaracją wekslową i załącznikami, w treści pozwu 

zamieszcza się oświadczenie o tym, czy roszczenie dochodzone pozwem przeciwko 

dłużnikowi, będącemu osobą fizyczną, powstało związku z umową zawartą z konsumentem 

(art. 485 § 2 zdanie czwarte K.p.c.). W celu zapewnienia prawdziwości i rzetelności 

składanych przez stronę oświadczeń, w art. 485 § 5 K.p.c. przewidziano, że złożenie 

niezgodnego z prawdą oświadczenia, będzie umożliwiało sądowi skazanie powoda, jego 

przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, który w złej wierze lub wskutek 

niezachowania należytej staranności złożył takie oświadczenie, na grzywnę. W związku z 

treścią art. 480
4
 § 2 K.p.c. skazania na grzywnę będzie mógł dokonać referendarz sądowy. 

Natomiast niezamieszczenie stosownego oświadczenia w treści pozwu stanowi brak formalny 

pozwu rozpatrywany w trybie art. 130 K.p.c. 
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Ustawa przewiduje zmiany w zakresie terminów do zaspokojenia roszczeń 

wskazywanych w nakazach zapłaty lub wniesienia środków zaskarżenia, określonych w art. 

480
2
 § 1 i 2 K.p.c. W przypadku gdy doręczenie pozwanemu nakazu zapłaty wydanego w 

postępowaniu nakazowym ma nastąpić na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, termin do 

wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty został wydłużony do miesiąca (termin 

dwutygodniowy pozostaje w odniesieniu do nakazów zapłaty wydanych w postępowaniu 

upominawczym gdy doręczenie nakazu następuje w kraju). Taki sam miesięczny termin 

obowiązuje dla nakazów zapłaty wydanych w postępowaniu nakazowym gdy doręczenie 

następuje poza granicami kraju na terytorium Unii Europejskiej. Natomiast w przypadku 

doręczeń nakazów zapłaty poza terytorium UE, przepis przewiduje sztywny termin trzech 

miesięcy na wniesienie środków zaskarżenia liczony od dnia doręczenia nakazu. W art. 480 

K.p.c. dodane zostały także przepisy, zgodnie z którymi sąd z urzędu wyda postanowienie 

zmieniające nakaz zapłaty, jeżeli po jego wydaniu okaże się, że jego doręczenie ma nastąpić 

w miejscu, które uzasadnia oznaczenie innego terminu niż oznaczony w nakazie. Uściślona 

została również terminologia stosowana w art. 480
2
 K.p.c. W dotychczasowym brzmieniu jest 

mowa o siedzibie, miejscu zamieszkania i miejscu doręczenia; opiniowana ustawa jednolicie 

wiąże sposób obliczania terminów na wniesienie środka zaskarżenia z miejscem doręczenia. 

Wprowadzona zmiany w zakresie terminów do wniesienia środków zaskarżenia dotyczyć 

będą wszystkich pozwanych, w tym również konsumentów. 

Odnosząc się do zarzutu TSUE dotyczącego zbyt wysokich kosztów ponoszonych przez 

konsumenta w związku z wniesieniem zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w 

postępowaniu nakazowym, nowela wprowadza zmiany w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. 

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, przewidując iż opłata sądowa od zarzutów od 

nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, w którym pozwanym jest konsument 

nie może przekroczyć 750 zł. (art. 6 noweli). 

Konsekwencją zmian wprowadzanych w przepisach prawa procesowego jest także 

modyfikacja prawa materialnego polegająca na rozszerzeniu ochrony konsumenta oraz 

uporządkowaniu regulacji w ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe, ustawie z 

dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, oraz ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – 

Kodeks wykroczeń. 

Główna zmiana wprowadzona w Prawie wekslowym (art. 2 noweli) wyłącza możliwość 

przenoszenia ze skutkami indosu weksla wystawionego przez konsumenta na zabezpieczenie 
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umowy; zmiana ta ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom realizację obowiązku 

doręczenia wraz z pozwem umowy z konsumentem zabezpieczonej wekslem w postępowaniu 

nakazowym. Zgodnie z dodanym art. 11a, przedsiębiorca będzie mógł przyjąć od konsumenta 

weksel w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z umowy tylko wtedy, gdy będzie 

w nim zastrzeżenie „nie na zlecenie” lub inne równoznaczne. Jeżeli przedsiębiorca przyjmie 

weksel bez tego zastrzeżenia i przeniesie go na inną osobę lub jeżeli taki weksel znajdzie się 

w posiadaniu innej osoby bez zgody przedsiębiorcy, przedsiębiorca będzie miał obowiązek 

naprawienia szkody przez spłatę weksla. 

Na skutek objęcia regulacją art. 11a Prawa wekslowego wszystkich umów 

konsumenckich zabezpieczonych wekslem, w tym również umów o kredyt konsumencki, 

konieczne stało się uporządkowanie treści ustawy o kredycie konsumenckim w części 

odnoszącej się do umowy o kredyt konsumencki zabezpieczonej wekslem (art. 7 noweli). 

Ze zmianami wprowadzonymi w Prawie wekslowym skorelowano także treść art. 138c 

Kodeksu wykroczeń, który penalizuje zachowanie polegające na przyjmowaniu od 

konsumenta weksla lub czeku niezawierającego klauzuli „nie na zlecenie” w celu spełnienia 

lub zabezpieczenia świadczenia wynikającego z umowy o kredyt konsumencki. Dodany 

w art. 138c § 3a uwzględnia treść nowego art. 11a Prawa wekslowego i rozszerza penalizację 

na zachowanie polegające na przyjmowaniu od konsumenta weksla bez zastrzeżenia „nie na 

zlecenie” w celu spełnienia lub zabezpieczenia świadczenia wynikającego z każdej umowy 

zawartej z konsumentem (art. 3 noweli).  

3. Zakres uprawnień osoby fizycznej występującej z wnioskiem o przyznanie prawa 

pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych 

W dniu 26 lipca 2017 r. TSUE wydał postanowienie w sprawie C-670/15 dotyczącej 

Jana Šalplachty, w którym stwierdził, że osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania lub 

stałego pobytu w innym państwie członkowskim składająca wniosek o pomoc prawną ma 

prawo do zwrotu kosztów tłumaczenia koniecznych dokumentów uzasadniających ten 

wniosek.  

Stanowisko TSUE implikuje konieczność doprecyzowania ustawy z dnia 17 grudnia 

2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu 

przed wszczęciem takiego postępowania, dalej „ustawa o prawie pomocy”, w zakresie 

istnienia po stronie wnioskodawcy uprawnienia do ubiegania się o zwrot kosztów 
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tłumaczenia koniecznych dokumentów uzasadniających wniosek o przyznanie prawa pomocy 

w postępowaniu prowadzonym w Rzeczypospolitej Polskiej. Z obecnego brzmienia 

przepisów ustawy o prawie pomocy, takie uprawnienie wnioskodawcy nie wynika w sposób 

oczywisty. 

4. Poszerzenie katalogu czynów nieuczciwej konkurencji 

W toku prac sejmowych ustawa poszerzona została o nowelizację ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W ustawie tej wskazano jako czyn 

nieuczciwej konkurencji naruszenie zakazu praktyk ograniczających konkurencję 

w rozumieniu art. 6 i art. 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów, a także art. 101 i art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Ustawa ma wejść w życie z zachowaniem 14-dniowej vacatio legis. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 

niektórych innych ustaw wpłynął do laski marszałkowskiej 26 maja 2021 r.  

Pierwsze czytanie odbyło się na 31. posiedzeniu Sejmu w dniu 15 czerwca 2021 r. 

Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, 

która nie wprowadziła znaczących zmian do przedłożenia rządowego (sprawozdanie Komisji 

w druku nr 1291).  

Podczas drugiego czytania na 33. posiedzeniu Sejmu w dniu 23 czerwca br. zgłoszona 

została jedna poprawka, która uzyskała akceptację Komisji - dodany został art. 15c w ustawie 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, definiujący czyn 

nieuczciwej konkurencji. Sejm uchwalił ustawę wraz z poprawką w dniu 24 czerwca br. przy 

poparciu 416 głosów, braku głosów przeciwnych oraz przy 9 głosach wstrzymujących.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Analizy wymaga treść oświadczenia składanego przez powoda w treści pozwu, 

o którym mowa w art. 485 § 2 zdanie czwarte K.p.c. Przepis ten stanowi, iż „[w] przypadku 

nieprzedstawienia wraz z pozwem umowy, z której wynika roszczenie zabezpieczone wekslem, 

wraz z deklaracją wekslową i załącznikami, w treści pozwu skierowanego przeciwko osobie 
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fizycznej zamieszcza się oświadczenie o tym, czy roszczenie dochodzone pozwem powstało 

w związku z umową zawartą z konsumentem”. Brzmienie przepisu sugeruje, że oświadczenie 

to może mieć dwojaką treść: może potwierdzać, że roszczenie dochodzone pozwem 

powstało w związku z umową zawartą z konsumentem lub zaprzeczać tej okoliczności. 

Takie rozumienie treści oświadczenia rodzi pytanie o relację tego przepisu do zdania 

trzeciego w tym artykule, który wskazuje, że jeżeli dłużnikiem jest konsument, niezbędne 

jest przedstawienie wraz z pozwem umowy, z której wynika roszczenie. Jak wskazano w 

uzasadnieniu do projektu ustawy (druk sejmowy nr 1222) niedołączenie przez powoda 

zawartej z konsumentem umowy, z której wynika roszczenie zabezpieczone wekslem, 

skutkować będzie brakiem możliwości wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym 

oraz skierowaniem sprawy do rozpoznania w procesie z udziałem pozwanego. 

Analizując dalej, jeżeli ustawodawca nakłada obowiązek dołączenia do pozwu umowy 

zawartej z konsumentem, z której wynika roszczenie zabezpieczone wekslem (a wydaje się, 

że w taki sposób należy rozumieć sformułowanie „niezbędne jest przedstawienie wraz 

z pozwem umowy”) to powód nie może się z tego obowiązku „zwolnić” składając omawiane 

oświadczenie; tym samym treść oświadczenia składanego przez powoda może dotyczyć 

wyłącznie tego, że roszczenie zabezpieczone wekslem nie powstało w związku z umową 

zawartą z konsumentem.  

Powyższe twierdzenie zdaje się potwierdzać art. 485 § 5 K.p.c. umożliwiający nałożenie 

grzywny na powoda, który w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności 

złożył niezgodne z prawdą oświadczenie, że roszczenie dochodzone pozwem nie powstało 

w związku z umową zawartą z konsumentem. W związku z powyższym należy 

doprecyzować treść art. 485 § 2 zdanie czwarte. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 3 w lit. a, w § 2 w zdaniu czwartym wyrazy „oświadczenie o tym, czy 

roszczenie dochodzone pozwem powstało w związku z umową zawartą z konsumentem” 

zastępuje się wyrazami „oświadczenie, że roszczenie dochodzone pozwem nie powstało 

w związku z umową zawartą z konsumentem”; 

 

2.1. Z treści dodawanego art. 11a zdanie pierwsze Prawa wekslowego wynika, iż weksel 

wręczony przedsiębiorcy w celu spełnienia lub zabezpieczenia wierzytelności, która wynika 
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z umowy zawartej z konsumentem powinien zawierać zastrzeżenie „nie na zlecenie” lub 

inne równoznaczne. Zdanie drugie przewiduje natomiast odpowiedzialność 

odszkodowawczą przedsiębiorcy, który przyjął weksel niezawierający zastrzeżenia „nie na 

zlecenie” i przeniósł taki weksel na inną osobę. W związku z tym pojawia się wątpliwość 

dotycząca relacji norm wynikających ze zdania pierwszego i drugiego: skoro treść zdania 

pierwszego dopuszcza przyjęcie przez przedsiębiorcę weksla zawierającego zastrzeżenie „nie 

na zlecenie” lub inne równoznaczne, wydaje się, że odpowiedzialności odszkodowawczej 

określonej w zdaniu drugim powinien podlegać wyłącznie przedsiębiorca, który przyjął 

weksel niezawierający jednego z tych zastrzeżeń tj. zastrzeżenia „nie na zlecenie” lub innego 

równoznacznego i następnie przeniósł taki weksel na inną osobę.  

Należy także zrezygnować z użycia w zdaniu pierwszym art. 11a czasownika 

modalnego „powinien” w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych co do 

obligatoryjnego lub fakultatywnego charakteru tego przepisu. Przepis ten nakłada 

obowiązek wręczania przedsiębiorcy wyłącznie weksla zawierającego zastrzeżenie „nie na 

zlecenie” lub inne równoznaczne. 

2.2. Analogiczne uwagi dotyczą kwestii wręczania czeków w celu spełnienia lub 

zabezpieczenia świadczenia wynikającego z umowy o kredyt konsumencki, tj. zmian 

wprowadzanych w ustawie o kredycie konsumenckim (art. 7 noweli). 

2.3. Niezależnie od uwag poczynionych powyżej, w odniesieniu do regulacji dotyczącej 

czeku – zarówno w ustawie o kredycie konsumenckim (art. 7 noweli), jak i w ustawie – 

Kodeks wykroczeń (art. 3 noweli) należy podnieść zarzut niespójności terminologicznej. 

Zgodnie bowiem z art. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe, czek może być 

wystawiony na określoną osobę z dodaniem zastrzeżenia „nie na zlecenie” lub innego 

równoznacznego. W związku z tym, należy zastąpić pojęcie „klauzuli” formułą „zastrzeżenia 

„nie na zlecenie” lub innego równoznacznego” w obu przywołanych ustawach. 

Poniższe poprawki uwzględniają wszystkie uwagi zgłoszone powyżej, za wyjątkiem 

ostatniej dotyczącej terminologii (pkt 2.3 opinii) w odniesieniu do Kodeksu wykroczeń, która 

uwzględniona została w poprawkach pod uwagą w pkt 3 opinii. 

Propozycje poprawek: 

w art. 2 w pkt 2, w art. 11a w zdaniu pierwszym wyrazy „powinien zawierać” zastępuje się 

wyrazem „zawiera”; 
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w art. 2 w pkt 2, w art. 11a w zdaniu drugim przed wyrazami „i przeniesienia” dodaje się 

wyrazy „lub innego równoznacznego”; 

w art. 7 w pkt 1, w ust. 1 wyrazy „powinien zawierać” zastępuje się wyrazem „zawiera”; 

w art. 7 w pkt 1: 

a) w ust. 1 wyrazy „klauzulę „nie na zlecenie” lub inną równoznaczną” zastępuje się 

wyrazami „zastrzeżenie „nie na zlecenie” lub inne równoznaczne”, 

b) w ust. 2 wyrazy „klauzuli „nie na zlecenie”” zastępuje się wyrazami „zastrzeżenia „nie na 

zlecenie” lub innego równoznacznego”; 

 

3. W art. 3 ustawy dokonano nowelizacji Kodeksu wykroczeń uwzględniając w jego 

treści zmiany wprowadzone w zakresie przenoszalności weksla w obrocie konsumenckim. 

Przepis art. 138c § 3a Kodeksu wykroczeń penalizuje zachowanie polegające na 

przyjmowaniu od konsumenta weksla niezawierającego zastrzeżenia „nie na zlecenie” 

w celu spełnienia lub zabezpieczenia świadczenia wynikającego z każdej umowy zawartej 

z konsumentem (dotychczas penalizacji podlegało przyjęcie takiego weksla wystawionego 

przez konsumenta w celu spełnienia lub zabezpieczenia umowy o kredyt konsumencki). Treść 

art. 138c § 3a skorelowana jest zasadniczo z normą art. 11a zdanie pierwsze Prawa 

wekslowego, która stanowi, że „[w]eksel wręczony przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43
1
 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320) w 

celu spełnienia lub zabezpieczenia wierzytelności, która wynika z umowy zawartej 

z konsumentem w rozumieniu art. 22
1
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, 

powinien zawierać zastrzeżenie „nie na zlecenie” lub inne równoznaczne”. Natomiast należy 

podnieść, iż przepis nie stanowi wiernego odtworzenia normy prawa materialnego, tj. nie 

reguluje sytuacji przyjęcia weksla niezawierającego zastrzeżenia równoznacznego 

z zastrzeżeniem „nie na zlecenie”. Tym samym literalne brzmienie przepisu nie zwalnia 

z odpowiedzialności karnej osoby, która przyjęła weksel zawierający zastrzeżenie 

równoznaczne z zastrzeżeniem „nie na zlecenie”. Uwaga ta jest aktualna także w odniesieniu 

do obowiązującej treści art. 138c § 3 Kodeksu wykroczeń w związku z art. 41 ust. 1 ustawy 

o kredycie konsumenckim.  
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W doktrynie podnosi się, że pomimo, iż przywołany przepis odwołuje się jedynie do 

klauzuli „nie na zlecenie”, to jednak w drodze wykładni funkcjonalnej należy uznać, że 

odpowiedzialność karna na podstawie tego przepisu nie powstaje, gdy na wekslu lub czeku 

zamieszczono innego rodzaju klauzulę, która skutecznie wyłącza możliwość indosowania.
3
 

Niezależnie od przyjętej wykładni funkcjonalnej tego przepisu, w celu zapewnienia jego 

większej jednoznaczności na gruncie wykładni językowej warto podjąć próbę jego 

przeredagowania. Analogiczna uwaga dotyczy przyjęcia od konsumenta czeku 

niezawierającego klauzuli „nie na zlecenie” (art. 138c § 3 Kodeksu wykroczeń) w kontekście 

nowej treści art. 41 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. 

Poprawki zgłoszone poniżej uwzględniają także uwagę dotyczącą terminologii 

zgłoszoną w pkt 2.3 opinii. 

Propozycja poprawki: 

w art. 3: 

a) w pkt 1, w § 3 wyrazy „klauzuli „nie na zlecenie”” zastępuje się wyrazami „zastrzeżenia 

„nie na zlecenie” lub innego równoznacznego”, 

b) w pkt 2, w § 3a przed wyrazami „w celu spełnienia” dodaje się wyrazy „lub innego 

równoznacznego”; 

 

4. W trakcie drugiego czytania projektu ustawy w Sejmie wprowadzona została 

poprawka dokonująca zmiany polegającej na poszerzeniu katalogu czynów nieuczciwej 

konkurencji. W tym celu dodano w opiniowanej ustawie art. 4 nowelizujący ustawę z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

Zgodnie z art. 119 ust. 1 Konstytucji Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech 

czytaniach. Powołany przepis statuuje zatem nakaz, „by podstawowe treści, które znajdą się 

ostatecznie w ustawie przebyły pełną drogę procedury sejmowej, tak by nie zabrakło czasu 

i możliwości na przemyślenie przyjmowanych rozwiązań i zajęcie wobec nich stanowiska. 

Nakazowi temu sprzeciwia się takie stosowanie procedury poprawek, które pozwala 

na wprowadzenie do projektu nowych, istotnych treści na ostatnich etapach procedury 

sejmowej. Dotyczyć to może zwłaszcza poprawek zgłoszonych dopiero w drugim czytaniu 

                                                 

3
 Tak: Monika Zbrojewska w: Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. T. Grzegorczyk, Lex 2013. 
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i niebędących przedtem przedmiotem rozważań w komisjach.”
4.

 Niezależnie od tego, należy 

zauważyć, że „wykładnia przepisów regulujących poprawki „sejmowe” i „senackie” musi być 

dokonywana w taki sposób, aby nie prowadziło to do zatarcia odrębności między inicjatywą 

ustawodawczą i poprawkami, a w konsekwencji do obchodzenia wymagań, które Konstytucja 

przewiduje dla inicjatywy ustawodawczej”, przy czym „wyjście poza zakreślony przez 

samego projektodawcę zakres przedmiotowy projektu może mieć miejsce tylko wówczas, 

gdy treść poprawki pozostaje w ścisłym związku z przedmiotem projektowanej ustawy, 

a zwłaszcza wtedy, gdy jej wprowadzenie jest niezbędne do pełnego zrealizowania koncepcji 

projektodawcy. Odmienne stanowisko oznaczałoby obejście konstytucyjnych wymagań 

dotyczących inicjatywy ustawodawczej i trzech czytań projektu.”
5.

 

Należy zauważyć, iż treść art. 4 nie może być uznana za poprawkę do ustawy 

w rozumieniu przywołanych przepisów Konstytucji, tym samym powinna stanowić przedmiot 

odrębnej inicjatywy ustawodawczej. 

Propozycja poprawki: 

skreśla się art. 4.  

 

 

Renata Bronowska 

Główny legislator 

                                                 

4
 Wyroki Trybunału Konstytucyjnego: z dnia 23 lutego 1999 r. (K 25/98) oraz z dnia 9 marca 2016 r. (K 47/15). 

5
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2009 r. (P 11/08). 


