
 

Poprawki do ustawy  z dnia 20 kwietnia 2021 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

oraz niektórych innych ustaw 

(druk senacki 384) 

 

1) w art. 4: 

a. w pkt 1, w art. 15 zzs1ust. 1 pkt 4 skreśla się wyraz ,„ i drugiej”; 

b. w pkt 4, w art. 15zzs9 ust. 1 po wyrazie „rzecznika patentowego” dodaje się wyraz 

„,prawnika zagranicznego” 

c. w pkt 4, w art. 15zzs9 ust. 2 po wyrazie „rzecznikowi patentowemu” dodaje się wyraz 

„,prawnikowi zagranicznemu” 

d. w pkt 4, art. 15zzs9 ust. 3 otrzymuje brzmienie „Datą doręczenia jest chwila wskazana 

w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. W przypadku braku 

takiego potwierdzenia pismo uznaje się za doręczone po upływie 21 dni od dnia 

umieszczenia pisma w portalu informacyjnym” 

e. w pkt 4, w art. 15zzs9 ust. 6 skreśla się dotychczasowe brzmienie i zastępuję się 

następującym brzmieniem: „6. W przypadku, gdy adwokat, radca prawny, rzecznik 

patentowy, prawnik zagraniczny lub Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej 

nie posiada dostępu do akt sprawy na portalu informacyjnym, sąd doręcza pisma 

procesowe, zawiadomienia, wezwania i orzeczenia w sposób dotychczasowy.” 

f. w pkt 4, w art. 15zzs9 po ust. 6 dodaje się ust. 7-9 w następującym brzmieniu: 

„7. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób dokonywania doręczeń 

za pośrednictwem portalu informacyjnego, mając na względzie zapewnienie 

skuteczności doręczeń oraz ochronę praw osób, którym pisma są doręczane. 

8. Pochodzący od sądu dokument uzyskany z portalu informacyjnego ma moc 

dokumentu wydanego przez sąd, o ile ma cechy umożliwiające jego weryfikację w 

tym systemie. 

9. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób i cechy 

umożliwiające weryfikację istnienia i treści pisma w portalu informacyjnym mając na 

względzie minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych oraz potrzebę 

ochrony praw osób uczestniczących w postępowaniach sądowych.”. 

2) w art. 6: 

a. w ust. 3 po wyrazie „ust. 1” usuwa się wyraz „,i ust. 6 zdanie pierwsze” oraz usuwa 

się zdanie drugie ust. 3; 

b. po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu: 

„4. Do czasu wejścia w życie ustawy Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z 

prezesami sądów apelacyjnych dokonają przeglądu funkcjonalności portalu 

informacyjnego w celu zapewnienia adwokatom, radcom prawnym, rzecznikom 

patentowym, prawnikom zagranicznym lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej dostęp do wszystkich akt sprawy w portalu informacyjnym, w którym 

występują jako pełnomocnicy.” 

 



3) w art. 7: 

a. po pkt 3 dodaje się pkt 4 w następującym brzmieniu: 

„4) art. 4, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.” 

 

 

 



 

 

 

 

 

U S T AWA  

z dnia 20 kwietnia 2021 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego  

oraz niektórych innych ustaw
1)

 

Art. 1. W ustawie 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) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 879
6 
§ 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„§ 1. Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w 

obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez 

komornika. 

§ 2. Komornik wyznacza licytację elektroniczną w taki sposób, aby zarówno 

termin rozpoczęcia, jak i zakończenia przetargu przypadał pomiędzy godziną 9.00 

a 14.00 w dni robocze. Czas trwania przetargu wynosi 7 dni. W przypadku 

ruchomości wymienionych w art. 864 § 2 czas trwania przetargu można skrócić do 

co najmniej dwóch dni, z zachowaniem warunków, o których mowa w zdaniu 

pierwszym.”; 

2) w art. 953 w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) czas, w którym w ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać 

nieruchomość oraz przeglądać w sądzie protokół opisu i oszacowania;”; 

3) w części trzeciej w tytule II w dziale VI po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a 

w brzmieniu: 

                                                            

1)  Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, 

ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych 

innych ustaw oraz ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 
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„Rozdział 6a  

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej 

Art. 986
1
.
 
§ 1. Do sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej 

stosuje się przepisy rozdziałów 4–6 i 7 z odrębnościami wynikającymi z 

niniejszego rozdziału. 

§ 2. Do sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej przepisów 

art. 809
1
 § 1 pkt 5 oraz art. 972 § 2 nie stosuje się. 

Art. 986
2
. § 1. Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej 

przeprowadza się na wniosek wierzyciela. Wniosek o dokonanie sprzedaży w 

drodze licytacji elektronicznej może zostać złożony także w razie złożenia 

wniosku o wyznaczenie ponownej lub drugiej licytacji. 

§ 2. Jeżeli nieruchomość została zajęta na zaspokojenie kilku wierzytelności 

dochodzonych przez różnych wierzycieli, sprzedaży nieruchomości w drodze 

licytacji elektronicznej dokonuje się, jeżeli zażądał tego którykolwiek z 

wierzycieli. 

Art. 986
3
. § 1. Komornik w terminie tygodnia od dnia otrzymania od 

wierzyciela wniosku o przeprowadzenie sprzedaży nieruchomości w drodze 

licytacji elektronicznej zawiadamia o tym fakcie dłużnika. W zawiadomieniu 

wskazuje się nieruchomość lub część nieruchomości, których wniosek dotyczy, 

oraz poucza dłużnika o treści art. 975. 

§ 2. Uprawnienie wynikające z art. 975 dłużnik może zrealizować w terminie 

tygodnia od dnia doręczenia mu zawiadomienia, o którym mowa w § 1. Po 

upływie wskazanego terminu kolejność przeprowadzenia przetargu 

poszczególnych nieruchomości lub ich części określa komornik. 

§ 3. Przetargi dotyczące różnych nieruchomości lub ich części, zajętych w 

tym samym postępowaniu należy zaplanować tak, aby nie toczyły się 

równocześnie. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli łączna wysokość sumy 

oszacowania tych nieruchomości nie przekracza łącznej wysokości należności 

wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucyjnych. 

§ 4. Licytacja nie może rozpocząć się wcześniej niż dwa tygodnie od dnia 

upływu terminu, o którym mowa w § 2 zdanie pierwsze. 

Art. 986
4
. § 1. Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest 

przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 
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§ 2. Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta 

w systemie teleinformatycznym. 

§ 3. Obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji 

elektronicznej zamieszcza się na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej 

co najmniej dwa tygodnie przed terminem licytacji. Przepisów art. 955 i art. 956 

nie stosuje się. 

§ 4. W obwieszczeniu, o którym mowa w § 3, komornik wymienia 

informacje, o których mowa w art. 953 § 1 pkt 3, 6 i 7, a ponadto: 

1) nieruchomość, która ma być sprzedana, ze wskazaniem miejsca jej położenia 

i przeznaczenia gospodarczego wraz z podaniem księgi wieczystej i miejsca 

jej przechowania lub z oznaczeniem zbioru dokumentów i sądu, w którym 

zbiór ten jest prowadzony; 

2) informację o tym, że przetarg odbywa się w drodze elektronicznej oraz o 

chwili rozpoczęcia i zakończenia przetargu; 

3) informację o obowiązku uiszczenia rękojmi i jej wysokości; 

4) czas, w którym w ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać 

nieruchomość. 

§ 5. W systemie teleinformatycznym wraz z obwieszczeniem o licytacji 

nieruchomości udostępnia się protokół opisu i oszacowania nieruchomości. 

Art. 986
5
. § 1. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy najpóźniej na 2 

dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się 

dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 nie stosuje się. 

§ 2. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie 

teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu, 

w szczególności numeru PESEL, numeru dowodu stwierdzającego tożsamość i 

oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy 

nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, a także do 

wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby.  

§ 3. W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem 

niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga 

zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do 

występowaniu w imieniu innej osoby – do przedłożenia cyfrowych odwzorowań 
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wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem 

licytacji. 

§ 4. Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych, o których 

mowa w § 2, niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do 

udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się 

zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

Art. 986
6
. Na dzień przed rozpoczęciem przetargu w systemie 

teleinformatycznym udostępnia się informacje, o których mowa w art. 973, oraz 

pouczenia o treści przepisów art. 967, art. 969, art. 971, art. 976, art. 978 § 2, art. 

981, art. 986
7
 § 5 oraz art. 986

8
. 

Art. 986
7
. § 1. Przetarg rozpoczyna się i kończy z chwilą wskazaną 

w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości. 

§ 2. Komornik wyznacza licytację elektroniczną w taki sposób, aby zarówno 

termin rozpoczęcia, jak i zakończenia przetargu przypadał pomiędzy godziną 9.00 

a 14.00 w dni robocze. Czas trwania przetargu wynosi 7 dni.  

§ 3. W toku przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego. Przepisu art. 980 nie stosuje się. 

§ 4. W razie umorzenia egzekucji na podstawie art. 981 komornik 

niezwłocznie anuluje przetarg. Jeżeli w jednym z kilku prowadzonych 

równocześnie na podstawie art. 986
3 

§ 3 zdanie drugie przetargów zaofiarowano 

cenę przekraczającą łączną wysokość należności wierzycieli egzekwujących i 

kosztów egzekucyjnych, komornik może anulować pozostałe przetargi. Z chwilą 

anulowania przetargu zaofiarowane przez licytantów ceny przestają wiązać. 

§ 5. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia 

przetargu najwyższa.  

§ 6. Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego 

najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu.  

Art. 986
8
. § 1. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć 

w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg 

przetargu – w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia. 

§ 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć 

skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 
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§ 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć 

także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto. 

Art. 986
9
. Niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później niż w terminie 

tygodnia, komornik przesyła sądowi protokół z przebiegu przetargu, wszystkie 

nierozpoznane skargi oraz dokumenty niezbędne do udzielenia przybicia. 

Art. 986
10

. § 1. Sąd albo referendarz sądowy wydaje postanowienie co do 

przybicia na posiedzeniu niejawnym w terminie tygodnia od dnia otrzymania 

protokołu z przebiegu przetargu oraz dokumentów niezbędnych do udzielenia 

przybicia. Przepis art. 988 § 2 stosuje się. 

§ 2. Postanowienie co do przybicia doręcza się licytantowi, który zaofiarował 

najwyższą cenę. Wysłuchania licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, oraz 

uczestników przetargu dokonuje się jedynie wtedy, gdy jest to konieczne dla 

wydania postanowienia co do przybicia. 

Art. 986
11

. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji 

elektronicznej oraz sposób uwierzytelniania użytkowników systemu 

teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną, mając na względzie 

zapewnienie ochrony praw osób uczestniczących w licytacji, sprawność 

postępowania, skuteczność egzekucji, bezpieczeństwo posługiwania się 

dokumentami w postaci elektronicznej oraz dostępność systemu 

teleinformatycznego.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 121 i 288) art. 295 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 295. 1. Po dniu 31 grudnia 2020 r. dopuszczalne jest dalsze 

przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji, o której mowa w 

art. 155 ust. 1 i art. 156, w postaci dotychczasowej, o ile została ona w tej postaci 

wytworzona. 

2. Jeżeli po dniu 31 grudnia 2020 r. prowadzenie, przechowywanie, 

przetwarzanie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w 

art. 158 ust. 1, akt spraw komorniczych oraz urządzeń ewidencyjnych napotka 

trudne do przezwyciężenia przeszkody, komornik wytwarza, przetwarza, 

przechowuje i udostępnia tę dokumentację z pominięciem systemu 

teleinformatycznego.”. 
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Art. 3. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek 

handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798, z 2020 r. poz. 288, 875, 

1086 oraz z 2021 r. poz. 187 i 355) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu: 

„Art. 21a. 1. Dokumentów akcji, z których Prezes Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje prawa i obowiązki Skarbu Państwa, 

stosownie do art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 

poz. 2260, z 2018 r. poz. 1669 i 2159 oraz z 2019 r. poz. 730), nie składa się w 

spółce. Skutek złożenia dokumentów akcji w spółce wywołuje złożenie w spółce 

zaświadczenia o posiadaniu i treści dokumentów akcji wydanego przez Prezesa 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Złożenie zaświadczenia w spółce odbywa się za pisemnym 

pokwitowaniem wydanym Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej.”; 

2) w art. 23 pkt 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a) art. 1 pkt 2–4 i 47 oraz art. 21a, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 

r.;”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z 

późn. zm.
2)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 15zzs
1 
otrzymuje brzmienie: 

„Art. 15zzs
1
. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od 

odwołania ostatniego z nich, w sprawach rozpoznawanych według przepisów 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zwanej 

dalej „Kodeksem postępowania cywilnego”: 

1) rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń 

technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z 

jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku (posiedzenie 

                                                            

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, 2113, 

2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159, 180 i 694. 
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zdalne), z tym, że osoby w nim uczestniczące, w tym członkowie składu 

orzekającego, nie muszą przebywać w budynku sądu; 

2) od przeprowadzenia posiedzenia zdalnego można odstąpić tylko w 

przypadku, gdy rozpoznanie sprawy na rozprawie lub posiedzeniu jawnym 

jest konieczne, a ich przeprowadzenie w budynku sądu nie wywoła 

zagrożenia dla zdrowia osób w nich uczestniczących; odstąpienie wymaga 

zgody prezesa sądu; 

3) przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, 

gdy nie można przeprowadzić posiedzenia zdalnego, a przeprowadzenie 

rozprawy lub posiedzenia jawnego nie jest konieczne; 

4) w pierwszej i drugiej instancji sąd rozpoznaje sprawy w składzie jednego 

sędziego; prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzech 

sędziów, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub 

precedensowy charakter sprawy. 

2. Na wniosek strony lub osoby wezwanej zgłoszony na co najmniej 7 dni 

przed wyznaczonym terminem posiedzenia zdalnego, sąd zapewni jej możliwość 

udziału w posiedzeniu zdalnym w budynku sądu, jeśli strona lub osoba wezwana 

wskaże we wniosku, że nie posiada urządzeń technicznych umożliwiających 

udział w posiedzeniu zdalnym poza budynkiem sądu. 

3. Sąd poucza osobę wezwaną oraz stronę niezastępowaną przez adwokata, 

radcę prawnego, rzecznika patentowego lub radcę Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej o treści ust. 2 przy doręczeniu pierwszego 

zawiadomienia o terminie posiedzenia zdalnego. 

4. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do spraw prowadzonych na podstawie 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i ustawy z dnia 15 maja 

2015 r.  – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814 i 1298).”; 

2) uchyla się art. 15zzs
3
; 

3) art. 15zzs
4 
otrzymuje brzmienie: 

„Art. 15 zzs
4
. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od 

odwołania ostatniego z nich Naczelny Sąd Administracyjny nie jest związany 

żądaniem strony o przeprowadzenie rozprawy. W przypadku skierowania sprawy 

podlegającej rozpoznaniu na rozprawie na posiedzenie niejawne, Naczelny Sąd 

Administracyjny orzeka w składzie trzech sędziów. 
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2. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania 

ostatniego z nich wojewódzkie sądy administracyjne oraz Naczelny Sąd 

Administracyjny przeprowadzają rozprawę przy użyciu urządzeń technicznych 

umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim 

przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w niej uczestniczące nie muszą 

przebywać w budynku sądu. 

3. Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, 

jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, a nie można przeprowadzić jej na 

odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Na 

posiedzeniu niejawnym w tych sprawach sąd orzeka w składzie trzech sędziów. 

4. Przewodniczący zarządza przeprowadzenie rozprawy na wniosek Komisji 

do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich we wszystkich 

postępowaniach, w których jest ona stroną. W takim przypadku mogą być obecni 

na sali: strony, ich przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy, prokurator oraz 

osoby, których udział przewodniczący uzna za niezbędny. Przebieg rozprawy 

podlega transmisji przy użyciu urządzeń technicznych z jednoczesnym 

bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.”; 

4) po art. 15zzs
5
 dodaje się art. 15zzs

6
–15zzs

11
 w brzmieniu: 

„Art. 15zzs
6
. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od 

odwołania ostatniego z nich prezes właściwego sądu lub trybunału nie jest 

związany wnioskiem ani terminem zwołania zgromadzenia ogólnego 

przewidzianym w przepisach odrębnych. 

Art. 15zzs
7
. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania 

ostatniego z nich Sąd Najwyższy nie jest związany wnioskiem skarżącego o 

rozpoznanie skargi kasacyjnej na rozprawie również w przypadku występowania 

w sprawie istotnego zagadnienia prawnego, bez względu na datę wniesienia skargi 

kasacyjnej. Przepisu art. 15zzs
1
 ust. 1 pkt 3 nie stosuje się. 

Art. 15zzs
8
. W sprawach wymienionych w art. 15zzs

1 
przesłuchanie, o 

którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo 

konsularne (Dz. U. z 2020 r. poz. 195, 1086 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 464), 

przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających 
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przeprowadzenie go na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem 

obrazu i dźwięku, jeżeli sąd z urzędu lub na wniosek konsula uzna to za niezbędne 

w związku z sytuacją kryzysową wywołaną COVID-19 w miejscu przesłuchania. 

Przebieg przesłuchania utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub 

dźwięk. Zapis obrazu lub dźwięku stanowi załącznik do protokołu przesłuchania. 

Złożenie pod protokołem podpisów przez osoby inne niż konsul nie jest 

wymagane. 

Art. 15zzs
9
. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od 

odwołania ostatniego z nich, w sprawach wymienionych w art. 15zzs
1
, w 

pierwszym piśmie procesowym wnoszonym przez adwokata, radcę prawnego, 

rzecznika patentowego, prawnika zagranicznego lub Prokuratorię Generalną 

Rzeczypospolitej Polskiej podaje się adres poczty elektronicznej do doręczeń i 

numer telefonu. 

2. W okresie wskazanym w ust. 1, w braku możliwości wykorzystania 

systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe sąd doręcza 

adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu, prawnikowi 

zagranicznemu lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej cyfrowe 

odwzorowania pism procesowych, zawiadomień, wezwań i orzeczeń poprzez 

umieszczenie ich w systemie teleinformatycznym służącym udostępnianiu tych 

pism (portal informacyjny). 

3. Datą doręczenia jest data zapoznania się przez odbiorcę z pismem 

umieszczonym chwila wskazana w elektronicznym potwierdzeniu odbioru 

korespondencji w portalu informacyjnym. W przypadku braku W przypadku braku 

takiego potwierdzenia pismo zapoznania się pismo uznaje się za doręczone po 

upływie 14 21 dni od dnia umieszczenia pisma w portalu informacyjnym. 

4. Doręczenie, o którym mowa w ust. 2 i 3, wywołuje skutki procesowe 

określone w Kodeksie postępowania cywilnego właściwe dla doręczenia pisma 

procesowego, zawiadomienia, wezwania lub orzeczenia. 

5. Przewodniczący  zarządza odstąpienie od doręczenia w sposób, o którym 

mowa w ust. 2 i 3, jeżeli doręczenie jest  niemożliwe ze względu na charakter 

pisma.  

6. W przypadku, gdy adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, prawnik 

zagraniczny lub Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej nie posiada 
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dostępu do akt sprawy na portalu informacyjnym, sąd doręcza pisma procesowe, 

zawiadomienia, wezwania i orzeczenia w sposób dotychczasowy. 

7. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób dokonywania 

doręczeń za pośrednictwem portalu informacyjnego, mając na względzie 

zapewnienie skuteczności doręczeń oraz ochronę praw osób, którym pisma są 

doręczane. 

8. Pochodzący od sądu dokument uzyskany z portalu informacyjnego ma 

moc dokumentu wydanego przez sąd, o ile ma cechy umożliwiające jego 

weryfikację w tym systemie. 

9. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób i 

cechy umożliwiające weryfikację istnienia i treści pisma w portalu informacyjnym 

mając na względzie minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych 

oraz potrzebę ochrony praw osób uczestniczących w postępowaniach sądowych. 

6. Jeżeli pismo procesowe podlega doręczeniu w sposób przewidziany w ust. 

2, i nie ma zastosowania art. 132 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, 

pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub 

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej dołącza do pisma wnoszonego 

do sądu informatyczny nośnik danych zawierający dodatkowy odpis pisma w 

postaci elektronicznej wraz z cyfrowym odwzorowaniem jego załączników. 

Niedołączenie takiego nośnika stanowi brak formalny pisma. 

Art. 15zzs
10

. 1. W przypadku całkowitego zaprzestania czynności przez sąd 

powszechny lub wojskowy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 prezes sądu 

apelacyjnego, a w stosunku do wojskowych sądów garnizonowych prezes 

wojskowego sądu okręgowego, może wyznaczyć inny sąd równorzędny, położony 

na obszarze odpowiednio tej samej apelacji lub okręgu, jako właściwy do 

rozpoznawania spraw pilnych należących do właściwości sądu, który zaprzestał 

czynności – mając na względzie zapewnienie prawa do sądu oraz warunki 

organizacyjne sądów. Wyznaczenia dokonuje się na czas oznaczony, wynikający z 

przewidywanego okresu zaprzestania czynności. 

2. W przypadku całkowitego zaprzestania czynności przez wszystkie sądy 

powszechne lub wojskowe na obszarze apelacji w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 
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Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, na wniosek prezesa sądu apelacyjnego, a w 

stosunku do wojskowych sądów garnizonowych prezes wojskowego sądu 

okręgowego, na którego obszarze sądy zaprzestały czynności, wyznacza inne sądy 

równorzędne, położone w miarę możliwości odpowiednio na obszarze sąsiedniej 

apelacji lub okręgu, jako właściwe do rozpoznawania spraw pilnych należących do 

właściwości sądów, które zaprzestały czynności – mając na względzie 

zapewnienie prawa do sądu oraz warunki organizacyjne sądów. Wyznaczenia 

dokonuje się na czas oznaczony, wynikający z przewidywanego okresu 

zaprzestania czynności. 

3. W przypadku całkowitego zaprzestania czynności przez wojewódzki sąd 

administracyjny w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 Prezes Naczelnego Sądu 

Administracyjnego może wyznaczyć inny wojewódzki sąd administracyjny jako 

właściwy do rozpoznawania spraw pilnych należących do właściwości sądu, który 

zaprzestał czynności – mając na względzie zapewnienie prawa do sądu oraz 

warunki organizacyjne sądów. Wyznaczenia dokonuje się na czas oznaczony, 

wynikający z przewidywanego okresu zaprzestania czynności. 

4. Sprawami pilnymi, o których mowa w ust. 1 i 2, są sprawy: 

1) w przedmiocie wniosków o zastosowanie, przedłużenie, zmianę i uchylenie 

tymczasowego aresztowania; 

2) w których są stosowane zatrzymanie albo środek zapobiegawczy w postaci 

tymczasowego aresztowania; 

3) w których orzeczono środek zabezpieczający; 

4) przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd na 

podstawie art. 185a–185c albo art. 316 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 534), gdy podejrzany 

jest zatrzymany; 

5) przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd na 

podstawie art. 185a–185c albo art. 316 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks postępowania karnego, jeżeli o przeprowadzenie przesłuchania w 

trybie przewidzianym dla rozpoznawania spraw pilnych wniósł prokurator; 

6) w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania; 

7) w przedmiocie zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru 

elektronicznego; 
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8) dotyczące warunkowego umorzenia postępowania, zarządzenia wykonania 

kary warunkowo zawieszonej oraz odwołania warunkowego zwolnienia; 

9) o zastosowanie i przedłużenie środka detencyjnego w postaci umieszczenia 

cudzoziemca w strzeżonym ośrodku, o zastosowanie lub przedłużenie wobec 

niego aresztu dla cudzoziemców; 

10) w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub 

środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie 

sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub 

aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka 

przymusu w tym zakładzie lub areszcie; 

11) o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod 

opieką; 

12) o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685); 

13) dotyczące umieszczenia lub przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku 

dla nieletnich; 

14) dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej; 

15) z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach, o których mowa w pkt 

8–12; 

16) wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów 

małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem w sprawach 

pilnych; 

17) o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec 

osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia 

lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2020 r. poz. 1346 i 2400); 

18) przesłuchania przez sąd osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do 

której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie; 

19) o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego i prowadzone po otwarciu 

postępowania restrukturyzacyjnego; 

20) o ogłoszenie upadłości oraz prowadzone po ogłoszeniu upadłości; 

21) w przedmiocie nakazania przez sąd opuszczenia mieszkania przez członka 

rodziny wspólnie zajmującego mieszkanie, który swoim zachowaniem 

polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie 
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uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, na postawie art. 11a ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

218 i 956); 

22) o wyrażenie zgody na wykonanie czynności medycznych, o których mowa 

w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

23) o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. 

5. Sprawami pilnymi, o których mowa w ust. 3, są sprawy, w przypadku 

których ustawa określa termin ich rozpatrzenia przez sąd, oraz sprawy wniosków o 

wstrzymanie wykonania aktu lub czynności. 

6. Prezes sądu dokonujący w trybie ust. 1–3 wyznaczenia sądu właściwego 

do rozpoznawania spraw pilnych należących do właściwości sądu, który zaprzestał 

czynności, może wskazać także sprawy inne niż pilne należące do właściwości 

tego sądu, do których rozpoznawania będzie właściwy sąd wyznaczony, jeżeli ich 

nierozpoznanie mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia 

ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego, a także gdy wymaga 

tego dobro wymiaru sprawiedliwości. 

7. Sąd, który całkowicie zaprzestał czynności z powodu COVID-19, 

przekazuje akta spraw pilnych wszczętych i niezakończonych oraz spraw, o 

których mowa w ust. 6, sądowi wyznaczonemu jako sąd właściwy w trybie ust. 1–

3. O przekazaniu akt zawiadamia się osoby biorące udział w postępowaniu. 

8. Sąd wyznaczony jako sąd właściwy w trybie ust. 1–3 pozostaje właściwy 

do zakończenia postępowania w danej instancji. 

Art. 15zzs
11

. 1. Prezes sądu apelacyjnego może delegować sędziego sądu 

rejonowego, sędziego sądu okręgowego lub sędziego sądu apelacyjnego, za jego 

zgodą, do pełnienia obowiązków sędziego w innym sądzie rejonowym, sądzie 

okręgowym lub sądzie apelacyjnym, na czas określony, do rozpoznawania spraw, 

o których mowa w art. 15zzs
10

 ust. 4 i 6, jeżeli w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 

wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości. 

2. Prezes wojskowego sądu okręgowego może delegować sędziego 

wojskowego sądu okręgowego lub sędziego wojskowego sądu garnizonowego, za 

jego zgodą, do pełnienia obowiązków sędziego w innym wojskowym sądzie 

okręgowym lub wojskowym sądzie garnizonowym, na czas określony, do 

rozpoznawania spraw, o których mowa w art. 15zzs
10

 ust. 4 pkt 1–10, jeżeli w 
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okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID-19 wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości. 

3. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego może delegować sędziego 

Naczelnego Sądu Administracyjnego lub sędziego wojewódzkiego sądu 

administracyjnego, za jego zgodą, do pełnienia obowiązków sędziego w innym 

sądzie administracyjnym, na czas określony, do rozpoznawania spraw, o których 

mowa w art. 15zzs
10

 ust. 5, jeżeli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 wymaga 

tego dobro wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą prezesa sądu apelacyjnego sędzia 

sądu wojskowego może zostać delegowany także do sądu powszechnego na 

obszarze apelacji.”; 

5) po art. 31zh dodaje się art. 31zha w brzmieniu: 

„Art. 31zha. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od 

odwołania ostatniego z nich, jeżeli przemawia za tym dobro wymiaru 

sprawiedliwości, oceny kwalifikacji asesora sądowego, o której mowa w art. 

106xa ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, 

może dokonać sędzia wizytator albo sędziowie wizytatorzy wyznaczeni, na 

wniosek prezesa właściwego sądu apelacyjnego, przez prezesa innego sądu 

apelacyjnego w drodze losowania spośród sędziów z obszaru danej apelacji, o 

których mowa w art. 37c § 3 tej ustawy. 

2. Prezes właściwego sądu apelacyjnego występując w okresie, o którym 

mowa w ust. 1, do prezesa innego sądu apelacyjnego z wnioskiem o wyznaczenie 

sędziego wizytatora albo sędziów wizytatorów wskazuje wydział albo wydziały, w 

których asesor sądowy pełni obowiązki sędziego oraz przyczyny braku możliwości 

sporządzenia oceny kwalifikacji asesora sądowego przez sędziego wizytatora albo 

sędziów wizytatorów apelacji na obszarze której siedzibę ma sąd, w którym asesor 

sądowy pełni służbę.  

3. Prezes sądu apelacyjnego w okresie, o którym mowa w ust. 1, może 

odmówić  wyznaczenia sędziego wizytatora albo sędziów wizytatorów do 

sporządzenia oceny kwalifikacji asesora sądowego wyłącznie w sytuacji, w której 

uwzględnienie wniosku spowodowałoby niedające się pogodzić z dobrem 

wymiaru sprawiedliwości opóźnienie w ocenie kwalifikacji asesorów sądowych 

pełniących służbę w sądach mających siedzibę na obszarze właściwości 
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kierowanej przez niego apelacji albo zachodzi niedająca się usunąć przeszkoda 

uniemożliwiająca wyznaczenie.  

4. Prezes sądu apelacyjnego w okresie, o którym mowa w ust. 1, wyznacza 

lub odmawia wyznaczenia sędziego wizytatora albo sędziów wizytatorów w 

terminie 7 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o wyznaczenie sędziego 

wizytatora albo sędziów wizytatorów”. 

Art. 5. W okresie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy dokonanie 

wyboru sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest dopuszczalne, 

jeżeli ze względów technicznych, leżących po stronie komornika sądowego, jest to 

możliwe. 

Art. 6. 1. Przepisy ustawy zmienianej w art. 4 stosuje się również do postępowań 

rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy oraz zgromadzeń ogólnych sądów lub trybunałów zwołanych 

i niezamkniętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.  

2. Sprawy, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy sąd rozpoznawał 

w składzie innym niż jednego sędziego, w dalszym ciągu prowadzone są przez tego 

sędziego, któremu sprawa została przydzielona jako referentowi, do zakończenia 

sprawy w danej instancji. 

3. Obowiązki, o których mowa w art. 15zzs
9
 ust. 1 i ust. 6 zdanie pierwsze ustawy 

zmienianej w art. 4, stosuje się do pism procesowych wnoszonych w sprawie po dniu 

wejścia w życie niniejszej ustawy. Niewykonanie tych obowiązków stanowi brak 

formalny pisma. 

4. Do czasu wejścia w życie ustawy Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z 

prezesami sądów apelacyjnych dokonają przeglądu funkcjonalności portalu 

informacyjnego w celu zapewnienia adwokatom, radcom prawnym, rzecznikom 

patentowym, prawnikom zagranicznym lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej dostęp do wszystkich akt sprawy w portalu informacyjnym, w którym 

występują jako pełnomocnicy. 

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, 

z wyjątkiem: 

1) art. 1 pkt 3, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia; 

2) art. 2, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; 
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3) art. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r;. 

4) art. 4, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 
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