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Szanowna Pani Marszałek, 

uprzejmie przedstawiam autopoprawkę do przekazanego w dniu 4 grudnia 

2019 r. rządowego projektu ustawy 

 

 - o zmianie ustawy - Kodeks postępowania 

cywilnego oraz niektórych innych ustaw. 

 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności proponowanych 

regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

 

 Z poważaniem 

 Mateusz Morawiecki 

 /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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A U T O P O P R AW K A  

do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 

niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 45)  

W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych 

innych ustaw wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 7. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125, 1469 i 1495) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 12 uchyla się § 2;  

2) w art. 20: 

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) może przekazać jednemu sądowi apelacyjnemu rozpoznawanie spraw 

własności intelektualnej z właściwości lub części obszarów 

właściwości innych sądów apelacyjnych,”, 

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) może przekazać jednemu sądowi okręgowemu rozpoznawanie spraw 

własności intelektualnej z właściwości lub części obszarów 

właściwości innych sądów okręgowych,”, 

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) wyznacza sądy okręgowe właściwe do rozpoznawania spraw z 

zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów 

wspólnotowych (sądy unijnych znaków towarowych i wzorów 

wspólnotowych) oraz ustala ich obszary właściwości w tych 

sprawach,”.”; 

2) art. 16 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 16. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r., z wyjątkiem art. 7 pkt 1, 

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



UZASADNIENIE 

1. Cel i potrzeba wniesienia autopoprawki oraz rzeczywisty stan w dziedzinie, która 

ma być unormowana  

Art. 269 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 771, dalej „u.k.s.”) wprowadził do ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm., dalej „p.u.s.p.”) normy przewidujące 

obligatoryjne utworzenie w sądach powszechnych wyspecjalizowanych wydziałów 

egzekucyjnych do rozpoznawania spraw egzekucyjnych (ogólnie rzecz ujmując, będą to sprawy 

dotyczące wykonywania przez sądy ich kompetencji w sądowym i komorniczym postępowaniu 

egzekucyjnym, głównie ze skarg na czynności komornika i z wniosków o nadanie klauzuli 

wykonalności). W myśl nowego art. 12 § 2 p.u.s.p. Minister Sprawiedliwości będzie 

obowiązany utworzyć w sądach rejonowych wydziały egzekucyjne, a w przypadku 

nieutworzenia wydziału egzekucyjnego w danym sądzie – przekazać je do właściwości innego 

równorzędnego sądu, w którym taki wydział utworzono. Zmiana p.u.s.p. wprowadzająca te 

obowiązki wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. Ze względu na czas trwania prac legislacyjnych 

wykreślenie tej zmiany z u.k.s. przed tą datą będzie już niemożliwe, wobec czego autopoprawka 

przewiduje zmiany już bezpośrednio w p.u.s.p., a nie w u.k.s.  

W okresie między uchwaleniem u.k.s. 22 marca 2018 r. a wprowadzeniem zmiany do 

p.u.s.p. 1 stycznia 2020 r. zaszły istotne zmiany w faktycznej sytuacji będącej powodem 

utworzenia wydziałów egzekucyjnych.  

Po pierwsze po wejściu w życie 7 listopada 2019 r. ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie 

ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1469 i 

2089) znacząco spadł wpływ do sądów spraw o nadanie klauzuli wykonalności. Tym samym 

przewidywane obciążenie wydziałów egzekucyjnych znacząco spadło. Po drugie informacje 

posiadane przez Ministerstwo Sprawiedliwości po niemal roku obowiązywania u.k.s. wskazują, 

że stan nadzoru nad egzekucją znacząco się poprawił, mimo niewdrożenia nowych rozwiązań 

związanych z utworzeniem wydziałów egzekucyjnych.  

W tej sytuacji nabiera znaczenia kwestia dostosowania struktury organizacyjnej 

sądownictwa powszechnego w zakresie spraw egzekucyjnych do warunków lokalnych. 

Specjalizacja niewątpliwie może być potrzebna, gdy wielkość sądu umożliwi 

wygospodarowanie na ten cel etatów orzeczniczych, a wielkość wpływu spraw egzekucyjnych 

będzie uzasadniać sens utworzenia jednostki zajmującej się wyłącznie nimi. To przemawia za 

uelastycznieniem kompetencji Ministra Sprawiedliwości w zakresie tworzenia wydziałów 
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egzekucyjnych poprzez rezygnację z obowiązku, a poprzestanie na upoważnieniu Ministra 

Sprawiedliwości do tworzenia wydziałów egzekucyjnych. W ten sposób istnienie wydziałów 

egzekucyjnych sądów rejonowych zostanie dostosowane do lokalnych potrzeb, z 

uwzględnieniem wniosków prezesów poszczególnych sądów, którzy dysponują najpełniejszą 

wiedzą w zakresie możliwości kadrowych i pozostałych aspektów funkcjonowania podległych 

im sądów.  

2. Różnica między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym  

Opisany wyżej cel należy osiągnąć poprzez uchylenie art. 12 § 2 p.u.s.p., przy czym dla 

wyjaśnienia sytuacji organizacyjnej w sądach zmiana ta powinna wejść w życie możliwie 

najszybciej.  

W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest dołączenie opisanej zmiany jako 

autopoprawki (w trybie art. 36 ust. 1a regulaminu Sejmu) do rządowego projektu ustawy o 

zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk 

sejmowy nr 45). Projekt ten został już wniesiony do Sejmu, a jego pierwsze czytanie ma się 

odbyć na 2. posiedzeniu Sejmu 19 grudnia 2019 r. Projekt ten obejmuje już zmianę p.u.s.p., 

wobec czego dołączenie opisanej zmiany nie będzie powodować wyjścia poza pierwotną treść 

przedłożenia rządowego.  

W związku z tym opisaną zmianę należy wprowadzić poprzez dodanie w art. 7 tegoż 

projektu punktu 1, zawierającego przepis uchylający art. 12 § 2 p.u.s.p.  

Art. 12 § 2 p.u.s.p. w sposób pośredni ustanawia wyjątek od zawartej w art. 12 § 1 p.u.s.p. 

zasady, że w sądzie rejonowym można tworzyć wydziały określonych specjalności. Wyjątek 

ten polega na tym, że utworzenie tych wydziałów jest obligatoryjne. Uchylenie art. 12 § 2 

p.u.s.p. spowoduje, że po pierwsze utworzenie wydziału egzekucyjnego stanie się 

fakultatywne, a po drugie – że w przypadku nieutworzenia wydziału egzekucyjnego nie trzeba 

będzie przekazywać spraw egzekucyjnych do właściwości innego sądu, lecz będą one 

rozpoznawane, z mocy art. 12 § 1 pkt 1 p.u.s.p., w wydziale cywilnym danego sądu.  

Jak wskazano, zmiana ta powinna wejść w życie możliwie najszybciej, wobec czego 

art. 16 projektu należy uzupełnić o wzmiankę o wejściu w życie dodanego poprawką art. 7 pkt 1 

projektu z upływem 14 dni od ogłoszenia ustawy.  

3. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne  

Społeczne oddziaływanie zmiany wprowadzanej autopoprawką będzie minimalne. 

Kwestia tworzenia w sądach powszechnych wydziałów do rozpoznawania poszczególnych 
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rodzajów spraw należy do sfery wewnętrznej organizacji sądów powszechnych i jako taka ma 

nikły związek z życiem społecznym.  

Zmiana wprowadzana autopoprawką nie wywrze skutków gospodarczych, finansowych 

ani prawnych.  

4. Źródła finansowania, jeżeli autopoprawka pociąga za sobą obciążenie budżetu 

państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego  

Autopoprawka nie doprowadzi do obciążenia budżetu państwa ani budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego.  

5. Projekty podstawowych aktów wykonawczych  

Zmiana wprowadzana autopoprawką nie wymaga wydania aktów wykonawczych.  

6. Oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej albo 

oświadczenie, że przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii 

Europejskiej  

Przedmiot autopoprawki nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.  

7. Ocena przewidywanego wpływu projektu ustawy na działalność 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców  

Zmiana wprowadzana autopoprawką nie wpłynie na działalność mikroprzedsiębiorców 

ani małych lub średnich przedsiębiorców.  

8. Wyniki przeprowadzanych konsultacji i informacja o przedstawionych 

wariantach i opiniach  

Projekt autopoprawki ma bardzo ograniczone znaczenie, natomiast jest pilny. Wobec tego 

nie prowadzono konsultacji projektu autopoprawki. W toku przygotowania autopoprawki 

uzyskano opinie wewnętrzne, których treść odzwierciedla uzasadnienie autopoprawki.  

9. Zgłoszenia podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem 

ustawy w trybie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), z informacją o kolejności wniesienia tych 

zgłoszeń  

Nie było tego rodzaju zgłoszeń.  



 

 

Warszawa, /elektroniczny znacznik czasu/       

 

 

 

 

DPUE.920.546.2019/31/SŻ   
dot.: RM-10-169-19 z dnia 16 grudnia 2019 r. (autopoprawka) 

 
 
Pan Łukasz Schreiber  
Sekretarz Rady Ministrów 
Minister – członek Rady Ministrów  

 
 

Opinia 
o zgodności z prawem Unii Europejskiej autopoprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy – 

Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 45), wyrażona 
przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

w związku z przedłożoną autopoprawką do projektu ustawy pozwalam sobie wyrazić poniższą 
opinię. 

Autopoprawka jest zgodna z prawem Unii Europejskiej. 

 
 

Z poważaniem 
 

z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych  
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
Pan Zbigniew Ziobro 
Minister Sprawiedliwości 
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