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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII KADENCJA

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2013 r.
Druk nr 318 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI
oraz

KOMISJI USTAWODAWCZEJ
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2013 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku
debaty w dniu 17 kwietnia 2013 r. nad ustawą

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 3, 5, 6, 8, 9 i 11.

Przewodniczący Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
(-) Michał Seweryński

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
(-) Piotr Zientarski

Z E S T AW I E N I E W N I O S K Ó W
do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 1 wyklucza głosowanie poprawki nr 2.
1)

w art. 1 w pkt 1:
a) w lit. a, w § 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) numer

Powszechnego

Elektronicznego

Systemu

Poprawka
KU
poparta przez
połączone komisje

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 22” oraz skreśla się
§ 22;

2)

w art. 1 w pkt 1 w lit. b, § 22 otrzymuje brzmienie:
„§

22 .

Sąd

może

skazać

na

grzywnę

Poprawka sen.
M. Augustyna

stronę,

jej

przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, który w złej
wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności oznaczył
nieprawidłowo miejsce zamieszkania lub siedzibę i adres stron,
ich przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników, chyba że
wskazany numer PESEL, NIP lub numer w Krajowym Rejestrze
Sądowym, a w przypadku jego braku numer w innym właściwym
rejestrze lub ewidencji, pozwala na jednoznaczną identyfikację
strony postępowania.”;
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Uwaga:
Poprawki nr 3 i 5 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 4.
3)

w art. 1 po pkt 2 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

Poprawka sen.
P. Zientarskiego
poparta przez
połączone komisje

albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie
adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na
ustalenie numerów, o których mowa w art. 2081, lub
niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można
nadać sprawie dalszego biegu.”;”;

4)

w art. 1 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) w art. 177 w § 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem oraz

Poprawka
KU

dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:
„7) w razie niewskazania przez powoda w wyznaczonym
terminie danych pozwalających sądowi na ustalenie numeru
PESEL pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on
obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając
takiego obowiązku;
8)

w razie niewskazania przez powoda w wyznaczonym
terminie danych pozwalających sądowi na ustalenie numeru
w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku
– numeru 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.”;”;

5)

w art. 1 dodaje się pkt 2b w brzmieniu:
„2b) po art. 208 dodaje się art. 2081 w brzmieniu:
„Art. 2081. Sąd z urzędu ustala numer PESEL pozwanego

Poprawka
KU
poparta przez
połączone komisje
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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.”;”;

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 6 wyklucza głosowanie poprawki nr 7.
6)

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

Poprawka sen.
P. Zientarskiego
poparta przez
połączone komisje

którym

stwierdza utratę mocy nakazu zapłaty w całości lub w części.”;”;

7)

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

Poprawka
KU

„2c) w art. 505 dodaje się § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Na wniosek pozwanego sąd albo referendarz sądowy na
posiedzeniu niejawnym wydaje postanowienie stwierdzające
utratę mocy nakazu zapłaty oraz zakres, w jakim utracił moc.”;”;

8)

w art. 1 w pkt 3, w art. 50529a po wyrazie „pozwu” dodaje się wyrazy
„, chyba że pozwany uznał roszczenie przed upływem tego okresu”;

Poprawka sen.
M. Augustyna
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:
Poprawkę nr 9 należy głosować wyłącznie w przypadku przyjęcia
poprawki nr 1.
Przyjęcie poprawki nr 9 wyklucza głosowanie poprawki nr 10.
9)

w art. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) w art. 50532:
a)

§ 2 otrzymuje brzmienie:

Poprawka sen.
P. Zientarskiego
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połączone komisje
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„§ 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)
b)

datę wymagalności roszczenia.”,

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, o których mowa w § 2 pkt 1
lub 2 oraz art. 126 § 2 pkt 1.”;”;

Uwaga:
Poprawkę nr 10 należy głosować wyłącznie w przypadku przyjęcia
poprawki nr 1.
10)

w art. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) w art. 50532:
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

Poprawka
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jego posiadania;
3)
b)

datę wymagalności roszczenia.”,

dodaje się § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Sąd może skazać na grzywnę stronę, jej
przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, który w złej
wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności
oznaczył nieprawidłowo dane, o których mowa w § 2 pkt 1
lub 2 oraz art. 126 § 2 pkt 1.”;”;

11)

w art. 1 w pkt 5, w § 1 po wyrazach „art. 68” dodaje się wyrazy „zdanie
pierwsze”.
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……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senat u
…………………………………………………………………………………………............................

