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WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycje indywidualne  

Sebastian Adamowicz. 

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Podjęć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany art. 479
33

, art. 508 § 2, art. 562, 

art. 1050
1
 § 1 i art. 1142 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania 

cywilnego, w celu uporządkowania i zapewnienia spójności ustawy z systemem prawa  

oraz wypełnienia luki prawnej w innych przepisach. 

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ: 

Autor petycji wnosi o następujące zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego: 

– w art. 479
33

 oznaczenie § 2a i 2b jako § 2
1
 i 2

2
; 

– skreślenie w art. 508 § 2 wyrazów „na posiedzeniu niejawnym”; 

– nadanie art. 562 brzmienia: „Art. 562. Zwolnienia od obowiązku złożenia lub 

przedstawienia urzędowi stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa 

udziela sąd na wniosek osoby obowiązanej do złożenia lub przedstawienia dokumentu.”; 

– nadanie dotychczasowej treści art. 1142
1
 oznaczenia § 1 i dodanie § 2 w brzmieniu: 

„§ 2. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o stwierdzeniu nabycia spadku, rozumie 

się przez to także europejskie poświadczenie spadkowe.”; 

– nadanie art. 1050
1
 § 1 brzmienia: „§ 1

1
. W sprawach z zakresu prawa pracy 

wierzyciel może złożyć wniosek, o którym mowa w § 1, do sądu właściwości ogólnej 

dłużnika albo do sądu, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana”. 

STAN PRAWNY: 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U 

z 2019 r. poz. 1460 ze zm.), w art. 479
33

 § 1 stanowi, że w postępowaniu przed sądem 

ochrony konkurencji i konsumentów chroni się tajemnicę przedsiębiorstwa oraz inne 

tajemnice podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów. 

Sąd ochrony konkurencji i konsumentów może, w drodze postanowienia, ujawnić 

stronie postępowania sądowego informacje chronione w postępowaniu przed Prezesem 

Urzędu jako tajemnica przedsiębiorstwa drugiej strony tylko wtedy, gdy: 

1) zmieniły się istotnie okoliczności będące podstawą wydania przez Prezesa Urzędu 

postanowienia ograniczającego prawo wglądu do materiału dowodowego załączonego 

przez strony do akt sprawy; 

2) strona, której tajemnica przedsiębiorstwa jest chroniona, wyraziła zgodę (§ 2). 

Dokumenty, określone w art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, mogą być kopiowane przez strony i innych uczestników 
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postępowania jedynie w przypadku gdy przedsiębiorca lub osoba zarządzająca, o których 

mowa w tym przepisie, wyrażą na to pisemną zgodę. Bez pisemnej zgody przedsiębiorcy 

lub osoby zarządzającej można sporządzać jedynie odręczne notatki z tych dokumentów, po 

uprzednim zobowiązaniu się, że informacje uzyskane w ten sposób będą wykorzystywane 

jedynie na potrzeby postępowania toczącego się w sprawie (§ 2a). 

Kopie dokumentów, wskazanych w art. 70 ust. 4 ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów, sporządzone bez pisemnej zgody przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej lub 

informacje uzyskane dzięki dostępowi do tych dokumentów nie mogą być wykorzystane 

jako dowód w postępowaniu prowadzonym przed sądem w innej sprawie (§ 2b). 

Zgodnie z § 3, sąd na wniosek strony lub z urzędu może, w drodze postanowienia, 

w niezbędnym zakresie ograniczyć pozostałym stronom prawo wglądu do materiału 

dowodowego załączonego przez strony do akt sprawy w toku postępowania sądowego, 

jeżeli udostępnienie tego materiału groziłoby ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa 

lub innych tajemnic podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów. 

Ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego, o którym mowa w § 3, nie 

dotyczy Prezesa Urzędu (§ 4). Na postanowienie nie przysługuje zażalenie (§ 5). 

W przypadku wystąpienia przez inny sąd cywilny do sądu ochrony konkurencji 

i konsumentów, w związku z prowadzonym postępowaniem, o udostępnienie dokumentów, 

o których mowa w art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów, dokumenty te są udostępniane jedynie za pisemną zgodą przedsiębiorcy 

lub osoby zarządzającej, o których mowa w tym przepisie (§ 6). 

Jeżeli właściwość miejscowa sądu nie jest oznaczona w przepisie szczególnym, 

wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku miejsca 

zamieszkania – sąd miejsca jego pobytu (art. 508 § 1). Do postępowania z urzędu właściwy 

jest sąd miejsca, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie będące podstawą wszczęcia 

postępowania. W braku powyższych podstaw właściwy będzie sąd dla m.st. Warszawy. 

W wypadku gdy sąd właściwy nie może z powodu przeszkody rozpoznać sprawy lub 

podjąć innej czynności albo gdy wymagają tego względy celowości, sąd nad nim 

przełożony wyznaczy na posiedzeniu niejawnym inny sąd do rozpoznania sprawy  

w całości lub w części (§ 2). Wyznaczenie następuje z urzędu albo na przedstawienie  

sądu właściwego, albo też na wniosek właściwego organu lub osoby zainteresowanej, po 

wysłuchaniu w razie potrzeby innych osób zainteresowanych (§ 3). 

Kodeks postępowania cywilnego w art. 562 stanowi, że zwolnienia od obowiązku 

złożenia urzędowi stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa 
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udziela sąd na wniosek osoby obowiązanej do złożenia dokumentu. 

Zgodnie z art. 1050
1
 § 1, w sytuacji, o której mowa w art. 1050 § 1 (dłużnik ma 

wykonać czynność, której inna osoba wykonać za niego nie może, a której wykonanie zależy 

wyłącznie od jego woli) sąd, na wniosek wierzyciela, może zamiast zagrożenia grzywną, po 

wysłuchaniu stron, zagrozić dłużnikowi nakazaniem zapłaty na rzecz wierzyciela 

określonej sumy pieniężnej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu czynności, niezależnie od 

roszczeń przysługujących wierzycielowi na zasadach ogólnych.  

Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego dłużnikowi do wykonania 

czynności, sąd na wniosek wierzyciela nakazuje dłużnikowi zapłatę wierzycielowi sumy 

pieniężnej. Tak samo sąd postąpi w razie dalszego wniosku wierzyciela. Prawomocne 

postanowienie sądu jest tytułem wykonawczym na rzecz wierzyciela bez potrzeby 

nadawania mu klauzuli wykonalności. Sąd może również, na wniosek wierzyciela, 

podwyższyć wysokość należnej mu od dłużnika sumy pieniężnej (§ 2). 

W razie wykonania czynności przez dłużnika po upływie wyznaczonego przez sąd 

terminu, wierzyciel może złożyć wniosek o nakazanie dłużnikowi zapłaty sumy pieniężnej 

na jego rzecz w terminie miesiąca od dnia dokonania czynności (§ 3). 

Określając wysokość sumy pieniężnej, sąd uwzględni interesy stron w takiej mierze, 

aby zapewnić wykonalność obowiązku określonego w tytule wykonawczym a dłużnika nie 

obciążać ponad potrzebę (§ 4). 

Zgodnie z art. 1142
1
 § 1 w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, 

prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania 

dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia 

europejskiego poświadczenia spadkowego do postępowań dotyczących europejskiego 

poświadczenia spadkowego stosuje się przepisy o stwierdzeniu nabycia spadku i 

przedmiotu zapisu windykacyjnego, chyba że przepisy niniejszego tytułu stanowią inaczej. 

PRACE LEGISLACYJNE: 

Do Sejmu wpłynęły tożsame petycje tego autora (BKSP-145-IX-113/20 i BKSP- 

145-IX-109/20), które 30 kwietnia 2020 r. skierowano do Komisji do Spraw Petycji, 

w której oczekują na rozpatrzenie. 


