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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. 

 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego  

oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 438) 

 

 

U S T A W A   z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1575, 1578 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11 i 1090) 

 

Art. 165. 

§ 1. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. 

[§ 2. 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.] 

<§ 2. Oddanie pisma procesowego w formie przesyłki poleconej w polskiej placówce 

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

Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem 

korespondencji na terenie Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do 

sądu.> 

§ 3. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo 

przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka 

załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku. 

§ 4. Wprowadzenie pisma do systemu teleinformatycznego jest równoznaczne z wniesieniem 

pisma do sądu. 

Art. 480
2
. 

[§ 1. W nakazie zapłaty sąd nakazuje pozwanemu, by w terminie dwóch tygodni od dnia 

doręczenia nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo wniósł środek 

zaskarżenia. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2374844&full=1
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§ 2. Jeżeli pozwany mieszka lub ma siedzibę za granicą, a nie ma przedstawiciela w kraju, 

termin, o którym mowa w § 1, wynosi miesiąc, przy czym gdyby doręczenie nakazu zapłaty 

miało mieć miejsce poza terytorium Unii Europejskiej, oznacza się termin nie krótszy niż 

trzy miesiące.] 

<§ 1. W nakazie zapłaty sąd nakazuje pozwanemu, aby w terminie oznaczonym w 

nakazie zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo wniósł środek 

zaskarżenia. 

§ 2. Termin, o którym mowa w § 1, wynosi: 

1) dwa tygodnie od dnia doręczenia nakazu w przypadku nakazu zapłaty wydanego w 

postępowaniu upominawczym, gdy doręczenie nakazu pozwanemu ma mieć miejsce 

w kraju; 

2) miesiąc od dnia doręczenia nakazu w przypadku nakazu zapłaty wydanego 

w postępowaniu upominawczym, gdy doręczenie nakazu pozwanemu ma mieć 

miejsce poza granicami kraju na terytorium Unii Europejskiej; 

3) miesiąc od dnia doręczenia nakazu w przypadku nakazu zapłaty wydanego 

w postępowaniu nakazowym, gdy doręczenie nakazu pozwanemu ma mieć miejsce 

na terytorium Unii Europejskiej; 

4) trzy miesiące od dnia doręczenia nakazu, w przypadku gdy doręczenie nakazu ma 

mieć miejsce poza terytorium Unii Europejskiej.> 

<§ 2
1
. Jeżeli po wydaniu nakazu zapłaty okaże się, że doręczenie nakazu zapłaty ma 

nastąpić w miejscu, które zgodnie z § 2 uzasadnia oznaczenie innego terminu, niż 

termin oznaczony w wydanym nakazie, sąd z urzędu wydaje postanowienie, którym 

zmienia nakaz w stosownym zakresie. 

§ 2
2
. O zmianie nakazu zapłaty na podstawie § 21 umieszcza się wzmiankę na oryginale 

nakazu, a na żądanie stron także na wydanych im wypisach. Dalsze odpisy i wypisy 

powinny być zredagowane w brzmieniu uwzględniającym postanowienie o zmianie 

nakazu.> 

§ 3. Nakaz zapłaty doręcza się stronom. Pozwanemu nakaz zapłaty doręcza się z odpisem 

pozwu, z odpisami załączników do pozwu oraz pouczeniem o terminie i sposobie 

zaskarżenia nakazu oraz skutkach jego niezaskarżenia. 

§ 4. Nakaz zapłaty, od którego nie wniesiono środka zaskarżenia, ma skutki prawomocnego 

wyroku. 
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§ 5. Jeżeli po wydaniu nakazu zapłaty okaże się, że pozwany w chwili wniesienia pozwu nie 

miał zdolności sądowej, zdolności procesowej albo organu powołanego do jego 

reprezentowania, a braki te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie zgodnie z 

przepisami kodeksu, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty i wydaje odpowiednie 

postanowienie. 

Art. 485. 

§ 1. Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli fakty uzasadniające 

dochodzone roszczenie 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)    (uchylony). 

[§ 2. Sąd wydaje również nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku 

należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości. W 

przypadku przejścia na powoda praw z weksla lub czeku, do wydania nakazu niezbędne 

jest przedstawienie dokumentów uzasadniających roszczenia, o ile przejście tych praw na 

powoda nie wynika bezpośrednio z weksla lub czeku.] 

 <§ 2. Sąd wydaje również nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku 

należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości. W 

przypadku przejścia na powoda praw z weksla lub czeku, do wydania nakazu 

niezbędne jest również przedstawienie dokumentów uzasadniających roszczenie, o ile 

przejście tych praw na powoda nie wynika bezpośrednio z weksla lub czeku. Jeżeli 

dłużnikiem jest konsument, niezbędne jest przedstawienie wraz z pozwem umowy, z 

której wynika roszczenie zabezpieczone wekslem, wraz z deklaracją wekslową i 

załącznikami. 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 fizycznej zamieszcza 

się oświadczenie o tym, czy roszczenie dochodzone pozwem powstało w związku z 

umową zawartą z konsumentem.> 

§ 2
1
. 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 
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w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 935 i 1086), odsetek w 

transakcjach handlowych określonych w tej ustawie lub rekompensaty, 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. 

§ 3. (uchylony). 

[§ 4. Jeżeli nie dołączono oryginału weksla lub czeku, przewodniczący wzywa powoda do ich 

złożenia do akt pod rygorem zwrotu pozwu na podstawie art. 130.] 

<§ 4. Jeżeli nie dołączono oryginału weksla lub czeku lub w treści pozwu nie 

zamieszczono oświadczenia, o którym mowa w § 2 zdanie czwarte, przewodniczący 

wzywa powoda do ich złożenia pod rygorem zwrotu pozwu na podstawie art. 130.> 

<§ 5. Sąd może skazać na grzywnę powoda, jego przedstawiciela ustawowego lub 

pełnomocnika, który w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności 

złożył niezgodne z prawdą oświadczenie, o którym mowa w § 2 zdanie czwarte, że 

roszczenie dochodzone pozwem nie powstało w związku z umową zawartą z 

konsumentem.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 160) 

 

Art. 11. 

[Każdy weksel można przenieść przez indos, chociażby nie był wystawiony wyraźnie na 

zlecenie.] <Weksel można przenieść przez indos, chociażby nie był wystawiony wyraźnie 

na zlecenie.> Jeżeli wystawca umieścił w wekslu wyrazy "nie na zlecenie" lub inne 

zastrzeżenie równoznaczne, można przenieść weksel tylko w formie i ze skutkami zwykłego 

przelewu. 

Weksel można indosować również na trasata bez względu, czy przyjął on weksel, czy nie, a 

także na wystawcę lub na każdą inną osobę, wekslowo zobowiązaną. Osoby te mogą weksel 

dalej indosować. 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2463931:part=a4p1(a)&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2463931:part=a10u1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2463931:part=a10u2&full=1
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<Art. 11a. 

Weksel wręczony przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 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. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, powinien 

zawierać zastrzeżenie „nie na zlecenie” lub inne równoznaczne. 

W razie przyjęcia przez przedsiębiorcę weksla, o którym mowa powyżej, 

niezawierającego zastrzeżenia „nie na zlecenie” i przeniesienia takiego weksla na inną 

osobę przedsiębiorca jest zobowiązany do naprawienia poniesionej przez wystawcę 

weksla szkody przez zapłatę weksla. Taka odpowiedzialność przedsiębiorcy względem 

wystawcy weksla istnieje także, gdy weksel znalazł się w posiadaniu innej osoby wbrew 

woli przedsiębiorcy. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie po spełnieniu 

świadczenia wynikającego z umowy zawartej z konsumentem zwrócić weksel jego 

wystawcy.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 281, 720 i 

1023) 

Art. 138c. 

§ 1. Kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa zawiera z konsumentem umowę o 

kredyt konsumencki z rażącym naruszeniem wymagań dotyczących informacji 

przekazywanych konsumentowi przed zawarciem umowy lub treści umowy albo z 

pominięciem obowiązku doręczenia jej dokumentu, 

podlega karze grzywny. 

§ 1a. Tej samej karze podlega, kto zawierając z konsumentem umowę o kredyt konsumencki 

nie dopełnia obowiązku oceny zdolności kredytowej. 

§ 2. Kto w reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego zawierających dane dotyczące 

kosztu kredytu konsumenckiego, nie podaje: 

1)   stopy oprocentowania kredytu wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w 

całkowitym koszcie kredytu, 



- 6 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2)   całkowitej kwoty kredytu, 

3)   rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, 

podlega karze grzywny. 

[§ 3. Kto przyjmuje od konsumenta weksel lub czek niezawierający klauzuli "nie na zlecenie" 

w celu spełnienia lub zabezpieczenia świadczenia wynikającego z umowy o kredyt 

konsumencki, podlega karze grzywny.] 

<§ 3. Kto przyjmuje od konsumenta czek niezawierający klauzuli „nie na zlecenie” w 

celu spełnienia lub zabezpieczenia świadczenia wynikającego z umowy o kredyt 

konsumencki, podlega karze grzywny.> 

<§ 3a. Kto przyjmuje od konsumenta weksel niezawierający zastrzeżenia „nie na 

zlecenie” w celu spełnienia lub zabezpieczenia świadczenia wynikającego z umowy 

zawartej z konsumentem, podlega karze grzywny.> 

[§ 4. Jeżeli przedsiębiorcą jest podmiot niebędący osobą fizyczną, odpowiedzialność 

przewidzianą w przepisach § 1-3 ponosi osoba kierująca przedsiębiorstwem lub osoba 

upoważniona do zawierania umów z konsumentami.] 

<§ 4. Jeżeli przedsiębiorcą jest podmiot niebędący osobą fizyczną, odpowiedzialność 

przewidzianą w przepisach § 1–3a ponosi osoba kierująca przedsiębiorstwem lub 

osoba upoważniona do zawierania umów z konsumentami.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1913)  

<Art. 15c. 

Czynem nieuczciwej konkurencji jest naruszenie zakazu praktyk ograniczających 

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

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), a także art. 101 i art. 102 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.> 
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U S T A W A   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 (Dz. 

U. z 2005 r. poz. 67, z 2006 r. poz. 824 oraz z 2011 r. poz. 735) 

 

Art. 16. 

1. Wnioskodawca korzystający z prawa pomocy obejmującego zwolnienie od kosztów 

sądowych nie wnosi opłat sądowych i nie ponosi wydatków, które ponosi za niego Skarb 

Państwa w całości lub w części objętej zwolnieniem. [Zwolnienie od wydatków obejmuje 

w szczególności ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów tłumaczenia dokumentów 

niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy, których złożenia wymaga sąd lub inny właściwy 

organ albo które składa wnioskodawca, a także kosztów podróży i niezbędnych wydatków 

świadków wezwanych do sądu na żądanie wnioskodawcy, jeżeli nie mogą być 

przesłuchani w inny sposób.] <Zwolnienie od wydatków obejmuje w szczególności 

ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów tłumaczenia dokumentów niezbędnych do 

rozstrzygnięcia sprawy, których złożenia wymaga sąd lub inny właściwy organ albo 

które składa wnioskodawca, a także kosztów podróży i niezbędnych wydatków 

świadków wezwanych do sądu na żądanie wnioskodawcy, jeżeli nie mogą być 

przesłuchani w inny sposób, a ponadto zwrot poniesionych przez wnioskodawcę 

kosztów tłumaczenia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o 

przyznanie prawa pomocy.> 

2. Skarb Państwa ponosi koszty ustanowienia adwokata albo radcy prawnego, które obejmują: 

1)   wynagrodzenie odpowiednio według stawek opłat za czynności adwokatów albo 

czynności radców prawnych ustanowionych z urzędu, określone w odrębnych przepisach; 

2)   niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata albo radcy prawnego, w szczególności 

wydatki związane z porozumiewaniem się w niezbędnym zakresie z wnioskodawcą 

niewładającym językiem polskim za pośrednictwem tłumacza, w tym tłumaczeniem 

rozmów pełnomocnika z wnioskodawcą poza czynnościami sądowymi; wynagrodzenie 

tłumacza pośredniczącego w porozumiewaniu się adwokata albo radcy prawnego z 

wnioskodawcą nie może przekraczać stawek przewidzianych w przepisach o 

wynagrodzeniu tłumaczy przysięgłych. 

 



- 8 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

U S T A W A   z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 755, 807, 956 i 2186 oraz z 2021 r. poz. 1080) 

 

Art. 19. 

1. Połowę opłaty pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego i od wniosku o uchylenie 

europejskiego nakazu zapłaty. 

2. Czwartą część opłaty pobiera się od pozwu: 

1)   spełniającego przesłanki do rozpoznania w postępowaniu nakazowym; 

2)   w elektronicznym postępowaniu upominawczym, z tym że w przypadku, o którym mowa 

w art. 505
37

 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, 

uiszczoną opłatę od pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym zalicza się na 

poczet opłaty od nowo wniesionego pozwu. 

3. Piątą część opłaty pobiera się od: 

1)   interwencji ubocznej; 

2)   zażalenia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej; 

3)    wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. 

[4. Trzy czwarte części opłaty pobiera się od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od 

nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym.] 

<4. Trzy czwarte części opłaty pobiera się od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od 

nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, jednakże w przypadku gdy 

nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym został wydany przeciwko konsumentowi, 

od pozwanego konsumenta pobiera się opłatę nie większą niż 750 złotych.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1083 

oraz z 2020 r. poz. 2320) 

Art. 41. 

[1. Weksel lub czek konsumenta wręczony kredytodawcy w celu spełnienia lub zabezpieczenia 

świadczenia wynikającego z umowy o kredyt konsumencki powinien zawierać klauzulę 

"nie na zlecenie" lub inną równoznaczną. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2400250:part=a505(37)§2&full=1
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2. W razie przyjęcia przez kredytodawcę weksla lub czeku niezawierającego klauzuli "nie na 

zlecenie" i przeniesienia takiego weksla lub czeku na inną osobę, kredytodawca jest 

zobowiązany do naprawienia poniesionej przez konsumenta szkody przez zapłatę weksla 

lub czeku. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się również, gdy weksel lub czek znalazł się w posiadaniu innej osoby 

wbrew woli kredytodawcy.] 

<1. Czek konsumenta wręczony kredytodawcy w celu spełnienia lub zabezpieczenia 

świadczenia wynikającego z umowy o kredyt konsumencki powinien zawierać 

klauzulę „nie na zlecenie” lub inną równoznaczną. 

2. W razie przyjęcia przez kredytodawcę czeku niezawierającego klauzuli „nie na 

zlecenie” i przeniesienia takiego czeku na inną osobę, kredytodawca jest 

zobowiązany do naprawienia poniesionej przez konsumenta szkody przez zapłatę 

czeku. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się również, gdy czek znalazł się w posiadaniu innej osoby 

wbrew woli kredytodawcy.> 

[4. Kredytodawca jest zobowiązany niezwłocznie po spełnieniu przez konsumenta świadczenia 

wynikającego z umowy o kredyt konsumencki zwrócić weksel konsumentowi.] 

 

 

 

 


