
PROJEKT
POPRAWEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

do ustawy z dnia 22 marca 2013 r. o zmianie ustawy 
Kodeks postepowania cywilnego

przedłożony

KOMISJI USTAWODAWCZEJ SENATU

w uzupełnieniu opinii z dnia 26 marca 2013 r.
złożonej z upoważnienia i na rzecz

Naczelnej Rady Adwokackiej

Szanowny Pan
Senator Dr Piotr Zientarski
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej
Senatu Rzeczypospolitej

W uzupełnieniu opinii przedłożonej Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej w dniu 28 marca 
2013 r. w  załączeniu przedkładam trzy  propozycje poprawek Senatu do ustawy  z dnia 22 marca 2013 r.  o 
zmianie ustawy Kodeks postepowania cywilnego.

Uprzejmie proszę Pana Senatora Przewodniczącego o przedstawienie zaproponowanych poprawek 
Komisji Ustawodawczej Senatu.

Propozycje poprawek sporządzone zostały w trzech wersjach:

(A) poprawka zakładająca, że Senat uznaje, iż strona wszczynająca postępowanie powinna 
podać numer PESEL (odpowienio NIP dla osoby  niebędącej osobą fizyczną), przy 
pierwszym piśmie procesowym ale wyłącznie w elektronicznym  postępowaniu 
upominawczym  a zarazem, że nakładanie sankcji grzywny na stronę która niewłaściwie 
oznaczyła w  pierwszym piśmie procesowym miejsce zamieszkania, siedziby  i adrsy  stron 
jest nieuzasadnione.

(B) poprawka zakładająca, że Senat uznaje, iż strona wszczynająca postępowanie powinna 
podać numer PESEL (odpowienio NIP dla osoby  niebędącej osobą fizyczną), przy 
pierwszym piśmie procesowym ale wyłącznie w elektronicznym  postępowaniu 
upominawczym  a zarazem,  że nakładanie sankcji grzywny  na stronę która niewłaściwie 
oznaczyła w  pierwszym piśmie procesowym miejsce zamieszkania, siedziby  i adrsy  stron 
jest uzasadnione ale z tym ograniczeniem, że wobec pełnomocników będących 
adwokatami bądź radcami prawnymi możliwą do zastososowania przez sąd sankcją jest 
wyłącznie zawiadomienie właściwego samorządu zawodowego.
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(C) poprawka zakładająca, że Senat uznaje, iż strona wszczynająca postępowanie powinna 
podać numer PESEL (odpowienio NIP dla osoby  niebędącej osobą fizyczną) przy 
pierwszym piśmie procesowym ale wyłącznie w elektronicznym  postępowaniu 
upominawczym  a zarazem, że nakładanie sankcji grzywny na stronę która niewłaściwie 
oznaczyła w  pierwszym piśmie procesowym miejsce zamieszkania, siedziby  i adrsy  stron 
jest uzasadnione ale z tym ograniczeniem, że wobec pełnomocników będących 
adwokatami bądź radcami prawnymi możliwą do zastososowania przez sąd sankcją jest 
wyłącznie zawiadomienie właściwego samorządu zawodowego;  a jednocześnie numer 
PESEL (odpowienio NIP dla osoby  niebędącej osobą fizyczną); sąd jest obowiązany 
zamieścić, w każdym nakazie zapłaty.

 Dla zobrazowania konsekwencji jakie ewentualne przyjęcie poprawek przez Senat będzie miało 
dla tekstu ustawy  Kodeks postępowania cywilnego, przedstawiam porównanie tekstu KPC w  relacji do 
tekstu po przyjęciu poprawek:

str.

Porównanie obowiązującego tekstu ustawy Kodeks postępowania cywilnego 
z tekstem ustawy w wersji uchwalonej przez Sejm. 6 - 7

A Porównanie obowiązującego tekstu ustawy Kodeks postępowania cywilnego 
z tekstem ustawy w wypadku przyjęcia poprawek Senatu do ustawy w wersji A. 8 - 9

B Porównanie obowiązującego tekstu ustawy Kodeks postępowania cywilnego 
z tekstem ustawy w wypadku przyjęcia poprawek Senatu do ustawy w wersji B. 9 - 10

C Porównanie obowiązującego tekstu ustawy Kodeks postępowania cywilnego 
z tekstem ustawy w wypadku przyjęcia poprawek Senatu do ustawy w wersji C. 10 -11

Jerzy Marcin Majewski
adwokat

Poznań, dnia 2 kwietnia 2013 r.

UZUPEŁNIENIE OPINII - PROJEKTY POPRAWEK
w sprawie nowelizacji

art 126 § 2 i 50532 k.p.c.
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Projekt poprawki Senatu wersja A

✦ W Art. 1 punkt 1 skreśla się 

✦ Art. 1 punkt 4 otrzymuje brzmienie:
>>4) w art. 50532:

(a) w  § 2 w  punkcie (1) słowa „powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli powód 
obowiązany  jest do jego posiadania”  zastępuje się słowami „stron będących osobami 
fizycznymi, obowiązanych do jego posiadania”; 

(b) w  § 2 w  punkcie (2) słowa „powoda innego niż osoba fizyczna, jeżeli powód jest 
obowiązany  do jego posiadania” zastępuje się słowami „  stron innych niż  osoby 
fizyczne, obowiązanych do jego posiadania”  a spójnik „oraz”  zastępuje się 
spójnikiem „lub”;

(c) w  § 2 po punkcie (2) dodaje się punkt (3) w  brzmieniu: „3) datę wymagalności 
roszczeń”.<<

✦ Dotychczasowy  Art. 1 punkt (2) ustawy  oznacza się jako punkt (1) a punkty  kolejne, kolejnymi 
numerami.
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Projekt poprawki Senatu wersja B

✦ Art. 1 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

>>1) w art. 126 po § 2 dodaje się  § 21 w brzmieniu:
 „§ 21. Stronę lub jej pełnomocnika ustawowego,  którzy  w  złej wierze lub wskutek 
niezachowania należytej staranności oznaczyli nieprawidłowo dane, o których mowa w  § 2, sąd 
może skazać na grzywnę.  Jeśli nieprawidłowego oznaczenia dokonał pełnomocnik będący 
adwokatem bądź  radcą prawnym, sąd może zawiadomić  organ odpowiedniego samorządu 
zawodowego”.<<

✦ Art. 1 punkt 4 otrzymuje brzmienie:

>>4)  w art. 50532 § 2:
(a) w  § 2 w  punkcie (1) słowa „powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli powód 

obowiązany  jest do jego posiadania”  zastępuje się słowami „stron obowiązanych do 
jego posiadania” 

(b) w  § 2 w  punkcie (2) słowa „powoda innego niż osoba fizyczna, jeżeli powód jest 
obowiązany  do jego posiadania”  zastępuje się słowami „stron innych niż osoby 
fizyczne, obowiązanych do jego posiadania”  a spójnik „oraz”  zastępuje się 
spójnikiem „lub”.

(c) w  § 2 po punkcie (2) dodaje się punkt (3) w  brzmieniu: „1) datę wymagalności 
roszczeń.

(d) po § 2 dodaje się § 3. w brzmieniu: „ § 3.  Art. 126 § 21 stosuje się odpowiednio”.<<
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Projekt poprawki Senatu wersja C

✦ Art. 1 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

>>1) w art. 126 po § 2 dodaje się  § 21 w brzmieniu:
 „§ 21. Stronę lub jej pełnomocnika ustawowego,  którzy  w  złej wierze lub wskutek 
niezachowania należytej staranności oznaczyli nieprawidłowo dane, o których mowa w  § 2, sąd 
może skazać na grzywnę.  Jeśli nieprawidłowego oznaczenia dokonał pełnomocnik będący 
adwokatem bądź  radcą prawnym, sąd może zawiadomić  organ odpowiedniego samorządu 
zawodowego”.<<

✦ W art. 1 po punkcie 1 dodaje się punkt  2 w brzmieniu:
 
 >> 2) po art. 3532 dodaje się art. 3533 w brzmieniu:
 „Art. 3533 W nakazie zapłaty sąd oznaczając osobę zobowiązaną, wskaże:

1) jej numer PESEL  jeśli osoba zobowiązana jest osobą fizyczną, obowiązaną do jego 
posiadania; 

2) jej numer NIP jeśli osoba zobowiązana jest osobą niefizyczną,  obowiązaną do jego 
posiadania, lub jej numer w  Krajowym Rejestrze Sądowym, a w  przypadku jego braku 
numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji.”<<

✦ Art. 1 punkt 4 otrzymuje brzmienie:

>>4)  w art. 50532 § 2:
(a) w  § 2 w  punkcie (1) słowa „powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli powód 

obowiązany  jest do jego posiadania”  zastępuje się słowami „stron obowiązanych do 
jego posiadania” 

(b) w  § 2 w  punkcie (2) słowa „powoda innego niż osoba fizyczna, jeżeli powód jest 
obowiązany  do jego posiadania”  zastępuje się słowami „stron innych niż osoby 
fizyczne, obowiązanych do jego posiadania”  a spójnik „oraz”  zastępuje się 
spójnikiem „lub”.

(c) w  § 2 po punkcie (2) dodaje się punkt (3) w  brzmieniu: „1) datę wymagalności 
roszczeń.

(d) po § 2 dodaje się § 3. w brzmieniu: „ § 3.  Art. 126 § 21 stosuje się odpowiednio”.<<

✦ Dotychczasowy  Art. 1 punkt (2) ustawy  oznacza się jako punkt (3) a punkty  kolejne, kolejnymi 
numerami.
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Aktualnie obowiązująca treść przepisów art. 126 i 50532   KPC
(kolorem zielonym oznaczono tekst zmieniany bądź wykreślany)

Art. 126. 

§ 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać: 

2) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich 
przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 

3) oznaczenie rodzaju pisma; 
4) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; 
5) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomoc-nika; 
6) wymienienie załączników. 

§ 2. Gdy  pismo procesowe jest pierwszym pismem w  sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie 
miejsca zamieszkania lub siedziby  stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników  oraz 
przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze – sygnaturę akt. 

(§1)

Art. 50532

§ 1. W pozwie powód powinien wskazać  dowody  na poparcie swoich twierdzeń. Dowodów  nie dołącza się 
do pozwu. 

§ 2. Pozew powinien zawierać również: 

1) numer PESEL powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli powód jest obowiązany  do jego 
posiadania; 

2) numer NIP powoda innego niż osoba fizyczna, jeżeli powód jest obowiązany  do jego 
posiadania, oraz numer w  Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku numer 
w innym właściwym rejestrze lub ewidencji. 

***

UZUPEŁNIENIE OPINII - PROJEKTY POPRAWEK
w sprawie nowelizacji

art 126 § 2 i 50532 k.p.c.
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1 § 3, 31, 4, 5 i 6 pominieto w niniejszej analizie tekstu bowiem nie ulegają zmianie.

Uwaga: W uchwalonej przez Sejm ustwie, skreślono treść art. 50532 § 2 punkt (1) i (2), w którym mowa była o 
numerze PESEL i NIP (uzasadnieniem legislacyjnym było przeniesienie tych zapisów do art 126 § 2 punkt (1) i (2). 
Jednakże brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia celowościowego dla zastosowanej techniki legislacyjnej, skoro celem 
ustawy miała być ochrona dłużnika w elektronicznym postępowaniu upominawczym (w całości regulowanym art. 505*** 
z kolejnymi - licznymi - indeksami). Może to świadczyć o świadomym umiejscowieniu obowiązku podawania PESEL we 
wszystkich rodzajach postępowań. Brak jest uzasadnienia dla takiej nowelizacji i podawania numeru PESEL stron np. w 
sprawach rozwodowych bądź wieczystksiegowych. Dlatego właśnie uzasadnione jest poprawienie tego zapisu 
(wykreślenia) - jmm



Treść przepisów art. 126 i 50532   KPC 
po nowelizacji w wersji uchwalonej przez Sejm

(kolorem czerwonym oznaczono tekst po nowelizacji)

Art. 126. 

§ 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać: 

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich 
przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 

2) oznaczenie rodzaju pisma; 
3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; 
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomoc-nika; 
5) wymienienie załączników. 

§ 2. Gdy  pismo procesowe jest pierwszym pismem w  sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie 
przedmiotu sporu oraz:

1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy  stron, ich przedstawicieli 
ustawowych i pełnomocników,numer Powszech-nego Elektronicznego Systemu Ewidencji 
Ludności (PESEL) lub 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) strony będącej osobą fizyczną, jeżeli jest ona 
obowiązana 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 strony  niebędącej osobą fizyczną, która nie ma 
obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest ona obowiązana do jego 
posiadania.

§ 21. Dalsze pisma procesowe, poza elementami określonymi w § 1, powinny zawierać sygnaturę akt.

§ 22. Sąd skaże na grzywnę stronę, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomo-cnika, który w złej wierze 
lub wskutek niezachowania należytej staranności oznaczył nieprawidłowo dane, o których mowa w § 2.

(§2)

Art. 50532

§ 1. W pozwie powód powinien wskazać  dowody  na poparcie swoich twierdzeń. Dowodów  nie dołącza się 
do pozwu. 

§ 2. Pozew powinien zawierać również datę wymagalności roszczeń. 
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Aktualnie obowiązująca treść przepisów art. 126 i 50532   KPC
(kolorem zielonym oznaczono tekst zmieniany bądź wykreślany)

Art. 126. 

§ 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać: 

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich 
przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 

2) oznaczenie rodzaju pisma; 
3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; 
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomoc-nika; 
5) wymienienie załączników. 

§ 2. Gdy  pismo procesowe jest pierwszym pismem w  sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie 
miejsca zamieszkania lub siedziby  stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników  oraz 
przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze – sygnaturę akt. 

(§3)

Art. 50532

§ 1. W pozwie powód powinien wskazać  dowody  na poparcie swoich twierdzeń. Dowodów  nie dołącza się 
do pozwu. 

§ 2. Pozew powinien zawierać również: 

1) numer PESEL powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli powód jest obowiązany  do jego 
posiadania; 

2) numer NIP powoda innego niż osoba fizyczna, jeżeli powód jest obowiązany  do jego 
posiadania, oraz numer w  Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku numer 
w innym właściwym rejestrze lub ewidencji. 

UZUPEŁNIENIE OPINII - PROJEKTY POPRAWEK
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Treść przepisów art. 126 i 50532   KPC 
po przyjęciu poprawki Senatu w wersji A

(kolorem czerwonym oznaczono tekst po przyjęciu poprawki w wersji A)

Art. 126. 

§ 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać: 

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich 
przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 

2) oznaczenie rodzaju pisma; 
3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; 
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomoc-nika; 
5) wymienienie załączników. 

§ 2. Gdy  pismo procesowe jest pierwszym pismem w  sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie 
miejsca zamieszkania lub siedziby  stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników  oraz 
przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze – sygnaturę akt. 

(§4)

Art. 50532

§ 1. W pozwie powód powinien wskazać  dowody  na poparcie swoich twierdzeń. Dowodów  nie dołącza się 
do pozwu. 

§ 2. Pozew powinien zawierać również: 

1) numer PESEL stron będących osobami fizycznymi, obowiązanych do jego posiadania; 
2) numer NIP stron innych niż osoby  fizyczne, obowiązanych do jego posiadania, lub numer w 

Krajowym Rejestrze Sądowym, a w  przypadku jego braku numer w  innym właściwym 
rejestrze lub ewidencji;

3) datę wymagalności roszczeń.
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Aktualnie obowiązująca treść przepisów art. 126 i 50532   KPC
(kolorem zielonym oznaczono tekst zmieniany bądź wykreślany)

Art. 126. 

§ 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać: 

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich 
przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 

2) oznaczenie rodzaju pisma; 
3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; 
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 
5) wymienienie załączników. 

§ 2. Gdy  pismo procesowe jest pierwszym pismem w  sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie 
miejsca zamieszkania lub siedziby  stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników  oraz 
przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze – sygnaturę akt. 

(§5)
Art. 50532

§ 1. W pozwie powód powinien wskazać  dowody  na poparcie swoich twierdzeń. Dowodów  nie dołącza się 
do pozwu. 

§ 2. Pozew powinien zawierać również: 

1) numer PESEL powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli powód jest obowiązany  do jego 
posiadania; 

2) numer NIP powoda innego niż osoba fizyczna, jeżeli powód jest obowiązany  do jego 
posiadania, oraz numer w  Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku numer 
w innym właściwym rejestrze lub ewidencji. 
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5 § 3, 31, 4, 5 i 6 pominieto w niniejszej analizie tekstu bowiem nie ulegają zmianie.



Treść przepisów art. 126 i 50532   KPC 
po przyjęciu poprawki Senatu w wersji B

(kolorem czerwonym oznaczono tekst po przyjęciu poprawki w wersji B)

Art. 126. 

§ 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać: 

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich 
przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 

2) oznaczenie rodzaju pisma; 
3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; 
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 
5) wymienienie załączników. 

§ 2. Gdy  pismo procesowe jest pierwszym pismem w  sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie 
miejsca zamieszkania lub siedziby  stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników  oraz 
przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze – sygnaturę akt.
 
§ 21. Stronę lub jej pełnomocnika ustawowego, którzy  w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej 
staranności oznaczyli nieprawidłowo dane, o których mowa w  § 2, sąd może skazać na grzywnę.  Jeśli 
nieprawidłowego oznaczenia dokonał pełnomocnik będący  adwokatem bądź radcą prawnym, sąd może 
zawiadomić organ odpowiedniego samorządu zawodowego.

(§6)
Art. 50532

§ 1. W pozwie powód powinien wskazać  dowody  na poparcie swoich twierdzeń. Dowodów  nie dołącza się 
do pozwu. 

§ 2. Pozew powinien zawierać również: 

1) numer PESEL stron będących osobami fizycznymi, obowiązanych do jego posiadania 
2) numer NIP stron innych niż osoby  fizyczne, obowiązanych do jego posiadania, lub numer w 

Krajowym Rejestrze Sądowym, a w  przypadku jego braku numer w  innym właściwym 
rejestrze lub ewidencji.

3) datę wymagalności roszczeń.

§ 3. Przepis art. 126 § 21 stosuje się odpowiednio. 

Kancelaria Lobbingu i Legislacji
Jerzy Marcin Majewski

adwokat & lobbysta
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6 § 3, 31, 4, 5 i 6 pominieto w niniejszej analizie tekstu bowiem nie ulegają zmianie.



Aktualnie obowiązująca treść przepisów art. 126 i 50532   KPC
(kolorem zielonym oznaczono tekst zmieniany bądź wykreślany)

Art. 126. 

§ 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać: 

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich 
przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 

2) oznaczenie rodzaju pisma; 
3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; 
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomoc-nika; 
5) wymienienie załączników. 

§ 2. Gdy  pismo procesowe jest pierwszym pismem w  sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie 
miejsca zamieszkania lub siedziby  stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników  oraz 
przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze – sygnaturę akt. 

(§7)

(Art. 3533)8

Art. 50532

§ 1. W pozwie powód powinien wskazać  dowody  na poparcie swoich twierdzeń. Dowodów  nie dołącza się 
do pozwu. 

§ 2. Pozew powinien zawierać również: 

1) numer PESEL powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli powód jest obowiązany  do jego 
posiadania; 

2) numer NIP powoda innego niż osoba fizyczna, jeżeli powód jest obowiązany  do jego 
posiadania, oraz numer w  Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku numer 
w innym właściwym rejestrze lub ewidencji. 

UZUPEŁNIENIE OPINII - PROJEKTY POPRAWEK
w sprawie nowelizacji

art 126 § 2 i 50532 k.p.c.
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7 § 3, 31, 4, 5 i 6 pominieto w niniejszej analizie tekstu bowiem nie ulegają zmianie.

8 W wersji poprawki „C” dodaje się nowy przepis art. 3533



Treść przepisów art. 126 i 50532   oraz nowego przepisu 3533 KPC 
Po przyjęciu poprawki Senatu w wersji C

(kolorem czerwonym oznaczono tekst po przyjęciu poprawki w wersji B)

Art. 126. 

§ 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać: 

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich 
przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 

2) oznaczenie rodzaju pisma; 
3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; 
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomoc-nika; 
5) wymienienie załączników. 

§ 2. Gdy  pismo procesowe jest pierwszym pismem w  sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie 
miejsca zamieszkania lub siedziby  stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników  oraz 
przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze – sygnaturę akt.
 
§ 21. Stronę lub jej pełnomocnika ustawowego, którzy  w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej 
staranności oznaczyli nieprawidłowo dane, o których mowa w  § 2, sąd może skazać na grzywnę.  Jeśli 
nieprawidłowego oznaczenia dokonał pełnomocnik będący  adwokatem bądź radcą prawnym, sąd może 
zawiadomić organ odpowiedniego samorządu zawodowego.

(§9)
Art. 3533.

 W nakazie zapłaty sąd oznaczając osobę zobowiązaną, wskaże:

1) jej numer PESEL  jeśli osoba zobowiązana jest osobą fizyczną, obowiązaną do jego 
posiadania; 

2) jej numer NIP jeśli osoba zobowiązana jest osobą niefizyczną,  obowiązaną do jego 
posiadania, lub jej numer w  Krajowym Rejestrze Sądowym, a w  przypadku jego braku 
numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji.

Art. 50532

§ 1. W pozwie powód powinien wskazać  dowody  na poparcie swoich twierdzeń. Dowodów  nie dołącza się 
do pozwu. 

§ 2. Pozew powinien zawierać również: 

1) numer PESEL stron będących osobami fizycznymi, obowiązanych do jego posiadania 
2) numer NIP stron innych niż osoby  fizyczne, obowiązanych do jego posiadania, lub numer w 

Krajowym Rejestrze Sądowym, a w  przypadku jego braku numer w  innym właściwym 
rejestrze lub ewidencji.

3) datę wymagalności roszczeń.

§ 3. Przepis art. 126 § 21 stosuje się odpowiednio.

Kancelaria Lobbingu i Legislacji
Jerzy Marcin Majewski

adwokat & lobbysta
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9 § 3, 31, 4, 5 i 6 pominieto w niniejszej analizie tekstu bowiem nie ulegają zmianie.


