
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 13 maja 2021 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych 

innych ustaw 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 

2021 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych 

ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 1 w pkt 3, w art. 986
3
 w § 3 w zdaniu drugim wyrazy „Powyższe nie ma 

zastosowania” zastępuje się wyrazami „Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się”; 

2)  w art. 1 w pkt 3, w art. 986
3
 w § 4 wyrazy „dwa tygodnie” zastępuje się wyrazami „po 

dwóch tygodniach liczonych”; 

3)  w art. 1 w pkt 3, w art. 986
5
 § 2 otrzymuje brzmienie: 

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

teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: 

numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, 

czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza 

nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we 

własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, 

jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.”; 

4)  w art. 1 w pkt 3, w art. 986
5
 w § 3 wyraz „występowaniu” zastępuje się wyrazem 

„występowania”; 

5)  w art. 1 w pkt 3, w art. 986
5
 w § 3 wyrazy „cyfrowych odwzorowań wymaganych 

dokumentów” zastępuje się wyrazami „utrwalonych w postaci elektronicznej kopii 

wymaganych dokumentów”; 
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6)  w art. 1 w pkt 3, w art. 986
9
 wyrazy „Niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie 

później niż w terminie tygodnia” zastępuje się wyrazami „Niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie tygodnia po zamknięciu przetargu”; 

7)  art. 2 otrzymuje brzmienie: 

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

z 2020 r. poz. 121 i 288) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 156 dodaje się art. 156a w brzmieniu: 

„Art. 156a. Jeżeli bieżące prowadzenie, przechowywanie, przetwarzanie 

i udostępnianie akt spraw komorniczych oraz urządzeń ewidencyjnych 

w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 158 ust. 1, napotyka 

trudne do przezwyciężenia przeszkody natury technicznej, komornik wytwarza, 

przetwarza, przechowuje i udostępnia tę dokumentację z pominięciem systemu 

teleinformatycznego do chwili ustania tych przeszkód.”; 

2) po art. 295 dodaje się art. 295a w brzmieniu:  

„Art. 295a. 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, jeżeli została w tej postaci 

wytworzona, jednak nie dłużej niż do dnia 1 lipca 2024 r.”.”; 

8)  w art. 4 w pkt 1, w art. 15zzs
1
 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie „wywoła” dodaje się wyraz 

„nadmiernego” oraz skreśla się wyrazy „odstąpienie wymaga zgody prezesa sądu;”; 

9)  w art. 4 w pkt 1, w art. 15zzs
1
 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, 

jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne i nie można przeprowadzić 

posiedzenia zdalnego, zaś przeprowadzenie wymaganych przez ustawę 

rozprawy lub posiedzenia jawnego w budynku sądu mogłoby wywołać 

nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w nich uczestniczących, a żadna ze 

stron nie sprzeciwiła się przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia ich o skierowaniu 
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sprawy na posiedzenie niejawne; w przesyłanym zawiadomieniu należy 

pouczyć stronę niezastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika 

patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej o prawie 

i terminie do złożenia sprzeciwu;”; 

10)  w art. 4 w pkt 1, w art. 15zzs
1
 w ust. 1 w pkt 4 skreśla się wyrazy „i drugiej”;  

11)  w art. 4 w pkt 1, w art. 15zzs
1
 w ust. 2 wyrazy „7 dni” zastępuje się wyrazami „5 dni”; 

12)  w art. 4 w pkt 3, w art. 15zzs
4
 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„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, w których strona wnosząca skargę kasacyjną nie 

zrzekła się rozprawy lub inna strona zażądała przeprowadzenia rozprawy, 

Naczelny Sąd Administracyjny może rozpoznać skargę kasacyjną na posiedzeniu 

niejawnym, jeżeli wszystkie strony w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia o zamiarze skierowania sprawy na posiedzenie niejawne wyrażą 

na to zgodę.”; 

13)  w art. 4 w pkt 3, w art. 15zzs
4
 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

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

ostatniego z nich przewodniczący, na wniosek Komisji do spraw reprywatyzacji 

nieruchomości warszawskich, zarządza przeprowadzenie rozprawy w sprawie, 

w której jest ona stroną.”; 

14)  w art. 4 w pkt 4: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 15zzs
6
–15zzs

11
” zastępuje się wyrazami 

„art. 15zzs
6
–15zzs

10
”, 

b)  skreśla się art. 15zzs
7
; 

15)  w art. 4 w pkt 4, w art. 15zzs
9
 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„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 prowadzonych w sposób określony w art. 15zzs
1
, 

w pierwszym piśmie procesowym wnoszonym przez adwokata, radcę prawnego, 

rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej 

podaje się adres poczty elektronicznej i numer telefonu przeznaczone do 

kontaktu z sądem. Niewykonanie tego obowiązku stanowi brak formalny 

pisma.”; 

16)  w art. 4 w pkt 4, w art. 15zzs
9
: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

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

systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, sąd doręcza 

adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej pisma sądowe poprzez umieszczenie ich 

treści w systemie teleinformatycznym służącym udostępnianiu tych pism (portal 

informacyjny). Nie dotyczy to pism, które podlegają doręczeniu wraz z odpisami 

pism procesowych stron lub innymi dokumentami niepochodzącymi od sądu.”; 

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4. Doręczenie pisma za pośrednictwem portalu informacyjnego wywołuje 

skutki procesowe określone Kodeksie postępowania cywilnego właściwe dla 

doręczenia pisma sądowego. 

5. Przewodniczący zarządza odstąpienie od doręczenia pisma za 

pośrednictwem portalu informacyjnego, jeżeli doręczenie jest niemożliwe ze 

względu na charakter pisma.”; 

17)  w art. 4 w pkt 4, w art. 15zzs
9
 w ust. 3 wyrazy „14 dni” zastępuje się wyrazami 

„21 dni”; 

18)  w art. 4 w pkt 4, w art. 15zzs
9
 skreśla się ust. 6; 

19)  w art. 4 w pkt 4, w art. 15zzs
10

 w ust. 4 w pkt 8 wyrazy „warunkowego umorzenia 
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postępowania” zastępuje się wyrazami „spraw, w których postępowanie warunkowo 

umorzono”; 

20)  w art. 4 w pkt 4, w art. 15zzs
10

 w ust. 4 w pkt 15 wyrazy „pkt 8–12” zastępuje się 

wyrazami „pkt 10-14”; 

21)  w art. 4 w pkt 5, w art. 31zha w ust. 3 po wyrazach „uniemożliwiająca wyznaczenie” 

dodaje się wyrazy „sędziego wizytatora albo sędziów wizytatorów”; 

22)  w art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Obowiązek, o którym mowa w art. 15zzs
9
 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, 

stosuje się do pism procesowych wnoszonych w sprawie po dniu wejścia w życie 

niniejszego przepisu. Niewykonanie tego obowiązku stanowi brak formalny pisma.”; 

23)  w art. 7 w pkt 1 wyrazy „, który wchodzi” zastępuje się wyrazami „oraz art. 5, które 

wchodzą”; 

24)  w art. 7 w pkt 3 na końcu dodaje się średnik oraz dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) art. 4 pkt 4, w zakresie dodawanego art. 15zzs
9
, oraz art. 6 ust. 3, które wchodzą 

w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.”. 

  

 

 

 MARSZAŁEK SENATU 

 

 

 

 Tomasz GRODZKI 

 



UZASADNIENIE 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 

2021 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych 

ustaw, wprowadził do jej tekstu 24 poprawki. 

Najistotniejsze zmiany wprowadzone przez Senat dotyczą trzech zagadnień 

regulowanych ustawą, wprowadzanych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

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

ostatniego z nich, to jest: kierowania spraw na posiedzenia niejawne, rozpoznawania spraw 

w składach orzekających jednoosobowych oraz nowego trybu doręczeń pism sądowych 

profesjonalnym pełnomocnikom. 

Zmiany przyjęte 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 (dalej także jako: ustawa covidowa), 

oprócz położenia akcentu na prowadzenie spraw rozpoznawanych według przepisów 

Kodeksu postępowania cywilnego na posiedzeniach zdalnych (na odległość z jednoczesnym 

bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku), wprowadzają regulację ułatwiającą 

rozpatrywanie tych spraw na posiedzeniach niejawnych oraz umożliwiającą ich 

rozpatrywanie w składach jednoosobowych zarówno w pierwszej jak i drugiej instancji. 

Przywołana regulacja stanowi, iż przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie 

posiedzenia niejawnego, gdy nie można przeprowadzić posiedzenia zdalnego, 

a przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego nie jest konieczne (art. 15zzs
1
 ust. 1 

pkt 3) oraz, że sąd pierwszej i drugiej instancji rozpoznaje sprawy w składzie jednego 

sędziego natomiast prezes sądu może zarządzić rozpatrzenie sprawy w składzie trzech 

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

charakter sprawy (art. 15zzs1 ust. 1 pkt 4).  

Zbieżne rozwiązania w zakresie niezwiązania sądu żądaniem strony o przeprowadzenie 

rozprawy zostały wprowadzone także w postępowaniach przed Naczelnym Sądem 

Administracyjnym oraz w Sądzie Najwyższym w zakresie rozpatrywania skargi kasacyjnej, 

jeżeli w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne. 

Zdaniem Izby, rozwiązanie umożliwiające przewodniczącemu skierowanie sprawy na 

posiedzenie niejawne bez możliwości zgłoszenia sprzeciwu przez strony tego postępowania  
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może naruszać art. 45 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, w aspekcie prawa do ukształtowania 

sprawiedliwej procedury sądowej zgodnie z wymogami sprawiedliwości i jawności.  

Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał znaczenie jawnego rozpoznania 

sprawy, zwłaszcza w zakresie rozpoznawania środków odwoławczych zauważając, iż zasada 

sprawiedliwości proceduralnej dotyczy wszystkich etapów postępowania sądowego i wynika 

ona nie tylko z art. 45 ust. 1, ale także z art. 2 Konstytucji. TK wyjaśnił, że na pojęcie 

jawności postępowania sądowego składa się: 1) jawność dla publiczności, co oznacza 

możliwość wstępu publiczności na posiedzenia sądowe, oraz 2) jawność postępowania dla 

stron, czyli możliwość ich uczestniczenia w czynnościach procesowych.
1
 Realizacja tego 

prawa następuje przez umożliwienie stronie bycia wysłuchanym, ujawniania w sposób 

czytelny motywów rozstrzygnięcia oraz zapewnienia uczestnikowi postępowania 

przewidywalności jego przebiegu.
2
 W przypadku kolizji prawa do sądu z inną normą 

konstytucyjną dojść może do ograniczenia pierwszego z nich, z tym, że ograniczenie jest 

dopuszczalne w absolutnie niezbędnym zakresie, jeżeli urzeczywistnienie danej wartości 

konstytucyjnej nie jest możliwe w inny sposób. Ograniczenie to podlega weryfikacji w 

kontekście konstytucyjnej zasady proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji).
3
 

Biorąc powyższą argumentację pod uwagę Senat przyjął poprawki nr 9, 12 i 14, które 

przywracają dotychczasowe rozwiązania w zakresie kierowania spraw na posiedzenia 

niejawne, przewidując, iż rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym jest możliwe tylko 

wtedy, gdy strony się temu nie sprzeciwiły. 

Przyjmując poprawkę nr 10 Izba opowiedziała się przeciwko wprowadzaniu 

jednoosobowych składów orzekających w postępowaniach w drugiej instancji. Zdaniem 

Senatu, istota kontroli dwuinstancyjnej zakłada nie tylko dewolutywność, ale także 

możliwość dokładniejszego i wielostronnego zbadania sprawy, czego gwarancją jest 

poszerzony skład sądu w postępowaniu odwoławczym. W szczególności wprowadzenie 

składów jednoosobowych w odniesieniu do tzw. zażaleń poziomych, które rozpoznawane są 

odpowiednio przez inny skład sądu pierwszej instancji albo inny skład sądu drugiej instancji 

podważa istotę tej konstrukcji. W odniesieniu do tych postępowań strona - zamiast prawa 

odwołania się do składu trzyosobowego - uzyskuje prawo do ponownego rozpoznania sprawy 

                                                 

1
 Wyrok TK z dnia 11 czerwca 2020 r. (sygn. SK 5/02). 

2
 Wyrok Tk z dnia 16 stycznia 2006 r. (sygn. SK 30/05). 

3
 Por. Jerzy Oniszczuk, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 

Zakamycze 2000. 
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w innym składzie jednoosobowym, zaś postępowanie pozbawione zostaje zarówno przymiotu 

dewolutywności jak i kolegialnego składu sędziowskiego, co nie służy budowaniu zaufania 

obywateli do wymiaru sprawiedliwości. 

W odniesieniu do regulacji kształtującej sposób prowadzenia spraw rozpatrywanych w 

trybie Kpc w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z 

powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, Senat zwrócił także 

uwagę, iż możliwość rozpoznania sprawy w budynku sądu (odstąpienie od posiedzenia 

zdalnego) została znacznie ograniczona, ze względu na konieczność dokonania oceny czy 

przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia zdalnego jest konieczne i nie wywoła zagrożenia 

dla zdrowia osób w nim uczestniczących oraz obwarowane jest zgodą prezesa sądu. Zdaniem 

Izby taka regulacja praktycznie uniemożliwia prowadzenie spraw w budynku sądu, 

w związku z czym, przyjęto poprawkę która uchyla wymóg uzyskania zgody prezesa oraz 

pozwala przewodniczącemu dokonać oceny czy rozpoznanie sprawy w budynku sądu nie 

wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób (poprawka nr 8). 

Przyjmując poprawki nr 15, 16, 17, 18, 22 i 24 Senat podjął próbę dopracowania 

przepisów dotyczących doręczeń pism sądowych profesjonalnym pełnomocnikom za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W ramach przyjętych poprawek zdecydował o: 

1) doprecyzowaniu, iż profesjonalny pełnomocnik zobowiązany jest do podawania adresu 

poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu kontaktu z sądem w sprawach 

prowadzonych na posiedzeniu zdalnym (poprawka nr 15), 

2) dookreśleniu rodzaju pism, które podlegają doręczeniu profesjonalnemu 

pełnomocnikowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, oraz przesądzeniu, że 

pisma niepochodzące od sądu będą doręczane w sposób tradycyjny (poprawka nr 16), 

3) wydłużeniu do 21 dni terminu, po upływie którego pismo uznaje się za doręczone 

w sposób zastępczy (poprawka nr 17), 

4) uchyleniu obowiązku dołączania do pism wnoszonych do sądu przez profesjonalnych 

pełnomocników dodatkowych odpisów tych pism wraz z załącznikami w postaci 

elektronicznej (poprawki nr 18 i 22), 

5) wydłużeniu okresu vacatio legis w odniesieniu do przepisów wprowadzających 

doręczenia przez portal informacyjny sądu; proponuje się aby wchodziły one w życie po 

upływie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, a nie po upływie 14 dni (poprawka 

nr 24).  



– 4 – 

Senat uznał także za konieczne uporządkowanie zmian wprowadzanych w ustawie o 

komornikach sądowych (poprawka nr 7). Zmierzają one do: 

1) wprowadzenia do przepisów merytorycznych ustawy zmian ujętych w przepisie 

przejściowym a dotyczących możliwości czasowego wytwarzania dokumentacji 

komorniczej poza systemem teleinformatycznym, jeżeli wytwarzanie jej w systemie 

napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, 

2) doprecyzowania charakteru przeszkód, które uzasadniają wytwarzanie dokumentacji 

komorniczej z pominięciem systemu, 

3) określenia ram czasowych korzystania z dokumentacji komorniczej wytworzonej 

w postaci papierowej przed dniem 31 grudnia 2020 r., 

4) usunięcia błędu legislacyjnego polegającego na dokonaniu dorozumianej nowelizacji 

art. 295. 

Poprawka nr 11 usuwa kolizję dwóch terminów, która utrudnia stronom korzystanie 

z prawa do złożenia wniosku o uczestniczenie w posiedzeniu zdalnym w budynku sądu, ze 

względu na brak koniecznych urządzeń technicznych. 

Poprawki nr 19 i 20 dotyczą katalogu spraw pilnych, które mogą podlegać przekazaniu 

do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu. W art. 15zzs
10

 w ust. 4 w pkt 8 (zmiana w 

art. 4 pkt 4) do tego katalogu został dodany nowy rodzaj spraw, tj. sprawy dotyczące 

„warunkowego umorzenia postępowania, zarządzenia wykonania kary warunkowo 

zawieszonej oraz odwołania warunkowego zwolnienia.” Zdaniem Izby, w przepisie tym 

nieprecyzyjnie wskazano, o jaki rodzaj spraw związanych z warunkowym umorzeniem 

postępowania chodzi. W przyjętym brzmieniu przepisu należy przyjmować, że chodzi 

o wnioski oskarżyciela publicznego o warunkowe umorzenie postępowania, zatem o etap 

postępowania rozpoznawczego. Tymczasem dalsza treść przepisu dotyczy spraw 

prowadzonych na etapie postępowania wykonawczego (zarządzenie wykonania kary 

warunkowo zawieszonej, odwołanie warunkowego zwolnienia), co sugeruje, że również 

w zakresie spraw dotyczących warunkowego umorzenia chodzi o etap postępowania 

wykonawczego, a zatem już po wydaniu wyroku warunkowo umarzającego postępowanie 

karne, w związku z czym przyjęto stosowną poprawkę. Poprawka nr 22 poprawnie wskazuje 

zakres spraw, co do których postępowanie wykonawcze uznawane jest jako sprawa pilna. 
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Poprawka nr 3 stwarza zamknięty katalog danych podlegających ujawnieniu przez 

licytanta przystępującego do licytacji elektronicznej, natomiast poprawka nr 5 porządkuje 

terminologię ustawy w zakresie formy wymaganych dokumentów. 

Poprawka nr 23 ustala tą samą datę wejścia w życie przepisów merytorycznych 

i przepisu przejściowego z nimi związanego. 

Przyjmując poprawki nr 1, 2, 4, 6, 13 i 21 Senat dokonał niezbędnych zmian 

legislacyjnych, które: 

1) precyzują rozwiązania ustawowe w zakresie sposobu obliczania terminów (poprawki 

nr 2 i 6) 

2) doprecyzowują przepisy w celu uzyskania większej jednoznaczności proponowanych 

rozwiązań (poprawki nr 13 i 21) 

3) wprowadzają korekty językowe (poprawki nr 1 i 4). 

 


