
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 18 kwietnia 2013 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 22 marca 2013 r. 

ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, wprowadza do jej tekstu 

następujące poprawki: 

 

1)  w art. 1 w pkt 1: 

a) w lit. a, w § 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego 

osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub 

posiada go nie mając takiego obowiązku lub 

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – 

numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda 

niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we 

właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego 

posiadania.”, 

b) w lit. b w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy „i 2
2
” oraz skreśla się § 2

2
; 

 

2)  w art. 1 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) w art. 177 w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo 

niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego 

lub danych pozwalających sądowi na ustalenie numerów, o których mowa 

w art. 208
1
, lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można 

nadać sprawie dalszego biegu.”;”; 

 

3)  w art. 1 dodaje się pkt 2b w brzmieniu: 

„2b) po art. 208 dodaje się art. 208
1
 w brzmieniu: 
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„Art. 208
1
. Sąd z urzędu ustala numer PESEL pozwanego będącego osobą 

fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając 

takiego obowiązku, lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku 

jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego 

niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym 

rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.”;”; 

 

4)  w art. 1 dodaje się pkt 2c w brzmieniu: 

„2c) w art. 505 dodaje się § 3 w brzmieniu: 

„§ 3. Na wniosek pozwanego sąd albo referendarz sądowy na posiedzeniu 

niejawnym wydaje postanowienie, w którym stwierdza utratę mocy nakazu 

zapłaty w całości lub w części.”;”; 

 

5)  w art. 1 w pkt 3, w art. 505
29a

 po wyrazie „pozwu” dodaje się wyrazy „, chyba że 

pozwany uznał roszczenie przed upływem tego okresu”; 

 

6)  w art. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) w art. 505
32

: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Pozew powinien zawierać również: 

1) numer PESEL lub NIP pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest 

on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego 

obowiązku lub 

2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – 

numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego 

niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we 

właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego 

posiadania, 

3) datę wymagalności roszczenia.”, 

b) dodaje się § 3 w brzmieniu: 

„§ 3. Sąd może skazać na grzywnę powoda, jego przedstawiciela 

ustawowego lub pełnomocnika, który w złej wierze lub wskutek 

niezachowania należytej staranności oznaczył nieprawidłowo dane, 
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o których mowa w § 2 pkt 1 lub 2 oraz art. 126 § 2 pkt 1.”;”; 

 

7)  w art. 1 w pkt 5, w § 1 po wyrazach „art. 68” dodaje się wyrazy „zdanie pierwsze”. 

 

 

 

 

 

 MARSZAŁEK SENATU 

 

 

 

Bogdan BORUSEWICZ 



U Z A S A D N I E N I E  

 

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego została 

podjęta przez Senat na 31. posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013 r. Senat proponuje 

wprowadzenie do ustawy siedmiu poprawek. 

Najdalej idącymi poprawkami są te, które podyktowane są z obawą, iż wejście w życie 

ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego w brzmieniu uchwalonym przez 

Sejm w dniu 22 marca 2013 r. w niektórych przypadkach mogłoby skutkować ograniczeniem 

prawa do sądu, a tym samym spowodować wątpliwości w zakresie spełnienia standardu 

wyznaczonego treścią art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Opisywana obawa 

wiąże się przede wszystkim z wprowadzonym na mocy art. 1 pkt 1 lit. a ustawy obowiązkiem 

podawania w pierwszym piśmie procesowym numeru PESEL jako numeru niepowtarzalnie 

identyfikującego osoby fizyczne, jeżeli to właśnie one są stronami postępowania. O ile jednak 

podmiot wnoszący pismo jest w stanie wskazać wszelkie dane jego dotyczące, ewentualnie 

odnoszące się do osoby, w której imieniu występuje, o tyle podanie informacji, które nie 

figurują w powszechnie dostępnych zbiorach danych (a taką przecież jest wspomniany numer 

PESEL), co do przeciwnika procesowego, względnie pozostałych uczestników postępowania, 

może rodzić poważne trudności. Problem taki pojawiłby się w szczególności wówczas, gdy 

w dotychczasowych stosunkach umownych strony nie posługiwały się tego typu danymi. Co 

oczywiste, identyczna trudność mogłyby powstać w razie podjęcia przez zainteresowanego 

decyzji o dochodzeniu roszczeń ze stosunków innych niż umowne, jak chociażby roszczeń 

wynikających z czynu niedozwolonego. Możliwość wskazania w takich sytuacjach NIP-u, 

a więc numeru traktowanego przez ustawę jako dana alternatywna, mogłaby stanowić pewne 

rozwiązanie jedynie w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 

wymienionych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Natomiast 

w przypadku pozostałych, w stosunku do których zniesiony został obowiązek posiadania 

NIP-u, zachodziłaby konieczność wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych z wnioskiem 

o udostępnienie numeru PESEL. 

Wobec powyższego wypada w tym miejscu zauważyć, iż zgodnie z art. 44h ust. 2 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, dane ze 

zbioru PESEL mogą być udostępniane osobom i jednostkom administracyjnym pod warunkiem 

wykazania przez nie interesu prawnego. Pomijając już kwestię opłaty przewidzianej za takie 
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udostępnienie (aczkolwiek przy dużej liczbie podmiotów sama suma opłat mogłaby stanowić 

barierę dla skorzystania z prawa do sądu), podkreślić należy, że wystąpienie z wnioskiem, 

o którym mowa w art. 44h ust. 3 powołanej ustawy prowadziłoby w analizowanej konstrukcji 

prawnej do uruchomienia procedury swego rodzaju „przedsądu”, którego to dokonywałby 

organ administracji. To właśnie wyżej wspomniany minister miałby oceniać, czy wnioskodawca 

rzeczywiście legitymuje się interesem prawnym, a udzielenie odpowiedzi pozytywnej lub 

negatywnej w tym przedmiocie ostatecznie rzutowałoby na możliwość wytoczenia powództwa 

albo zainicjowania postępowania nieprocesowego, czy też wreszcie – wystąpienia z wnioskiem 

o zabezpieczenie jeszcze przed wszczęciem procesu. Nie da się zresztą definitywnie przesądzić, 

że po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego ów interes 

prawny byłby rozumiany w ten sposób, iż dla jego wykazania wystarczające byłoby li tylko 

przedstawienie stanu faktycznego, z którym wnioskodawca łączy zamiar wystąpienia do sądu, 

lub wskazanie podstawy prawnej roszczenia, które ma być dochodzone. Wśród dość licznych 

wypowiedzi sądów administracyjnych można bowiem znaleźć i takie, które pozwalają przyjąć, 

iż w istocie utrwaliłby się przedstawiony kierunek wykładni, ale są też takie (w tym wyrok 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 maja 2012 r., sygn. akt II OSK 417/11), które 

uzasadniają raczej przeciwną konkluzję. 

Dodatkową determinantą, która w analizowanym układzie miałaby niewątpliwie wpływ 

na skuteczne dochodzenie roszczeń przed sądem, jest czynnik czasu. W niektórych sprawach, 

zwłaszcza zaś tych, w których biegną już terminy przedawnienia, czas niezbędny na uzyskanie 

numeru PESEL oraz niemożność wytoczenia powództwa przed zakończeniem postępowania 

administracyjnego mogłyby przyczynić się do upływu wymienionych terminów, a co za tym 

idzie – druga strona zyskiwałaby możliwość podniesienia zarzutu przedawnienia i tym samym 

„obezwładnienia” dochodzonego przeciwko niej roszczenia. Pewnym zagrożeniem byłaby 

także potencjalna trudność z zachowaniem terminów prekluzyjnych, np. miesięcznego terminu 

przewidzianego w art. 841 § 3 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (dalej jako: k.p.c.) 

czy czternastodniowego, o którym mowa z kolei w art. 842 § 2 k.p.c. 

Mając zatem to wszystko na uwadze, szczególnie wymienioną na wstępie konstytucyjną 

gwarancję prawa do sądu (ujętą zresztą również od strony negatywnej w art. 77 ust. 2 ustawy 

zasadniczej), Senat uznał, iż zasadne będzie ograniczenie wymogu podawania numerów 

niepowtarzalnie identyfikujących strony na gruncie przepisów ogólnych. Dlatego w poprawce 

pierwszej zaproponowano, aby nowelizowany art. 126 § 2 k.p.c. statuował omawiany wymóg 
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wyłącznie w odniesieniu do danych dotyczących osoby wnoszącej pierwsze pismo w sprawie. 

Uwzględniając systematykę kodeksu posłużono się tu określeniem „powód” (w odpowiednim 

przypadku), jednak w ocenie Senatu bezsporne jest, że w świetle art. 13 § 2 k.p.c. przepis 

w takim brzmieniu będzie znajdował zastosowanie zarówno w postępowaniu procesowym (czy 

to tzw. zwykłym, czy też prowadzonym według przepisów o postępowaniach odrębnych), jak 

i w postępowaniu nieprocesowym oraz zabezpieczającym. Wyjątkiem w tym zakresie – co 

warto już teraz zaakcentować – będzie elektroniczne postępowanie upominawcze (poprawka 

szósta). Otóż, Senat zdecydował się na pozostawienie odnośnie do pism wnoszonych w tym 

postępowaniu surowszych wymogów formalnych, gdyż za takim rozwiązaniem przemawiała 

nie tylko wyrażona w uzasadnieniu projektu ustawy idea zapewnienia większego poziomu 

ochrony dłużnikom właśnie w elektronicznym postępowaniu upominawczym, ale także sama 

specyfika spraw, które często poddawane są kognicji e-sądu (chodzi nade wszystko o sprawy, 

w których dochodzone roszczenie zostało przez powoda nabyte od pierwotnego wierzyciela). 

W poprawce pierwszej (lit. b) Senat przesądził ponadto, że w myśl przepisów ogólnych 

sąd nie będzie mógł wymierzyć grzywny za zawinione podanie nieprawidłowych danych. Jest 

to ściśle powiązane z wyżej przedstawioną korektą odnoszącą się do brzmienia nadawanego 

art. 126 § 2 k.p.c. 

Identyczny związek zachodzi między poprawką pierwszą (lit. a) a poprawkami drugą 

i trzecią. Zdaniem Senatu, potrzeba identyfikacji pozwanego w stopniu, który wykluczy 

niebezpieczeństwo pomyłki co do jego tożsamości na etapie egzekucji, istnieje też w innych 

postępowaniach, a nie tylko elektronicznym postępowaniu upominawczym, albowiem również 

w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu zwykłym czy pozostałych postępowaniach 

odrębnych, zapadają orzeczenia w nieobecności pozwanego. Nie ulega wątpliwości, że takie 

intencje przyświecały zmianom wprowadzonym do projektu w trakcie procesu legislacyjnego. 

Wobec tego Senat proponuje, by stosownych ustaleń w tym przedmiocie, a zwłaszcza ustaleń 

co do numeru PRESEL pozwanego będącego osobą fizyczną, dokonywały z urzędu sądy, 

które dysponują bezpośrednim dostępem do poszczególnych zbiorów danych (dodawany 

art. 208
1
 k.p.c.). Niemniej nie można przy tym pominąć faktu, że wykonanie obowiązku 

odpowiedniego zidentyfikowania strony w procesie będzie możliwe jedynie wtedy, gdy 

sądowi dostarczone zostaną wszystkie inne niezbędne dane. W konsekwencji więc konieczne 

staje się wyposażenie tego organu w instrument, który pozwoli mu, po pierwsze, wezwać 

powoda do uzupełniania informacji podanych w jego piśmie (przykładowo o takie dane zawarte 



– 4 – 

w zbiorze PESEL, jak nazwisko rodowe czy imiona rodziców), a po drugie – w przypadku 

niewykonania wydanego zarządzenia – zawiesić postępowanie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. 

w nowym brzmieniu). Naturalnie w dalszej kolejności zawieszone postępowanie będzie mogło 

zostać umorzone, a to na podstawie art. 182 § 1 k.p.c. Oznacza to, iż powód będzie miał rok 

na ustalenie żądanych przez sąd informacji tudzież na samodzielne uzyskanie numeru PESEL 

w trybie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. 

Czwarta z proponowanych przez Senat poprawek zmierza do uzupełnienia mechanizmu 

wprowadzanego ustawą o instytucję stwierdzenia utraty mocy nakazu zapłaty w całości, a 

gdy nakaz zaskarżono tylko w określonym zakresie – odpowiednio w części. To rozwiązanie 

będzie w pełni kompatybilne z postanowieniem zmienianego art. 825 pkt 2 k.p.c. i umożliwi 

organowi egzekucyjnemu szybkie zakończenie sprawy, która w ogóle nie powinna trafić do 

postępowania egzekucyjnego (oczywiście mowa tutaj o sprawie objętej konkretnym tytułem 

wykonawczym, który zostanie skutecznie podważony przez dłużnika dopiero po wszczęciu 

egzekucji). Stąd też dodanie w art. 505 k.p.c. § 3 jest, w opinii Senatu, pożądane z punktu 

widzenia komplementarności rozwiązań ustawowych. 

Akceptując przyjętą w ustawie cezurę trzech lat, która warunkuje możliwość wniesienia 

pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Senat proponuje uzupełnienie treści 

art. 505
29a

 k.p.c. o zastrzeżenie, na mocy którego w wymienionym postępowaniu będą mogły 

być dochodzone także te roszczenia, których termin wymagalności przekracza już wprawdzie 

wskazany okres, lecz są zarazem roszczeniami uznanymi przez dłużnika przed tym terminem. 

Według Senatu, przy nowych gwarancjach, które wprowadza się w procedurze cywilnej 

i które to zapewne zminimalizują ryzyka czy wręcz wyeliminują całkowicie nieprawidłowości 

zdiagnozowane przez autorów projektu ustawy, zasugerowana w piątej poprawce modyfikacja 

brzmienia powołanego art. 505
29a

 k.p.c., nie będzie miała żadnych negatywnych skutków, 

a jednocześnie przyczyni się do dalszego spełniania przez e-sąd tej roli, z myślą o której 

został utworzony, mianowicie – zwiększenia drożności sądowej ścieżki dochodzenia roszczeń 

pieniężnych, w szczególności zaś roszczeń z umów masowo występujących dziś w obrocie 

prawnym. 

Jak już nadmieniono powyżej, za sprawą poprawki szóstej powód, który zdecyduje się 

na przedłożenie swego żądania sądowi orzekającemu w oparciu o art. 505
28

 i nast. k.p.c., czyli 

przepisy o elektronicznym postępowaniu upominawczym, oprócz danych identyfikujących go 

w sposób niepowtarzalny będzie musiał podać też analogiczne dane pozwanego. Poprawka 
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szósta zakłada również przyznanie sądowi kompetencji w zakresie wymierzenia grzywny 

w przypadku stwierdzenia, iż powód w złej wierze bądź z powodu niezachowania należytej 

staranności oznaczył błędnie numer PESEL, NIP lub inne numery, pod którymi pozwany 

figuruje we właściwym rejestrze albo ewidencji tudzież wskazał nieprawidłowy adres jego 

miejsca zamieszkania lub siedziby. Z takich samych przyczyn sankcja grzywny będzie mogła 

zostać nałożona na przedstawiciela ustawowego powoda lub na jego pełnomocnika. Istotne 

w tym kontekście jest też to, że wzorując się na rozwiązaniu zawartym w art. 1 pkt 1 lit. b 

(§ 2
2
) ustawy przekazanej Senatowi, uznano za celowe pozostawienie sądowi swobody, gdy 

chodzi o skorzystanie z możliwości wymierzenia rozważanej kary porządkowej. Art. 505
32

 § 3 

k.p.c. w proponowanym brzmieniu posługuje się zatem sformułowaniem „sąd może skazać na 

grzywnę” a nie „sąd skaże na grzywnę”. 

Ostatnia z poprawek senackich podyktowana jest potrzebą doprecyzowania odesłania 

występującego w art. 1 pkt 5 ustawy (nowelizowany art. 505
37

 § 1 k.p.c.). Jest niewątpliwym, 

iż tak jak w tym samym przepisie jest mowa o dołączeniu pełnomocnictwa „zgodnie z art. 81 

§ 1 zdanie pierwsze i drugie”, tak wykazanie umocowania powinno odbywać się zgodnie 

z art. 68 zdanie pierwsze, bo to wszakże ten fragment przywołanej jednostki redakcyjnej jest 

źródłem przedmiotowego obowiązku, podczas gdy zdanie drugie określa już wyjątek, mający 

skądinąd zastosowanie w elektronicznym postępowaniu upominawczym. 

 


