
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

oraz niektórych innych ustaw

(druk nr  391)

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U.
Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)

Art. 17.
Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy:

1)  o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz
spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o unieważnienie uznania
dziecka oraz o rozwiązanie przysposobienia,

2)  o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków,
wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń
geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na
dobrach niematerialnych,

3) o roszczenia wynikające z Prawa prasowego,
[4) o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa

siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, a w postępowaniu w sprawach gospodarczych
sto tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania i o zniesienie
wspólności majątkowej między małżonkami oraz spraw o uzgodnienie treści księgi
wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,]

<4) o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa
siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, a w postępowaniu w sprawach
gospodarczych sto tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie
posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o
uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz
spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym,>

41)  o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni.
42)  o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał

organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami
prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,

43)  o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
5)  (uchylony),
6)  (uchylony).
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Art. 46.
[§ 1. Strony mogą umówić się na piśmie o poddanie sądowi pierwszej instancji, który

według ustawy nie jest miejscowo właściwy, sporu już wynikłego lub sporów mogących
w przyszłości wyniknąć z oznaczonego stosunku prawnego. Sąd ten będzie wówczas
wyłącznie właściwy, jeżeli strony nie postanowiły inaczej. Strony mogą również
ograniczyć umową pisemną prawo wyboru powoda pomiędzy kilku sądami właściwymi
dla takich sporów.]

<§ 1. Strony mogą umówić się na piśmie o poddanie sądowi pierwszej instancji, który
według ustawy nie jest miejscowo właściwy, sporu już wynikłego lub sporów
mogących w przyszłości wyniknąć z oznaczonego stosunku prawnego. Sąd ten
będzie wówczas wyłącznie właściwy, jeżeli strony nie postanowiły inaczej lub jeżeli
powód nie złożył pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Strony
mogą również ograniczyć umową pisemną prawo wyboru powoda pomiędzy kilku
sądami właściwymi dla takich sporów.>

§ 2. Strony nie mogą jednak zmieniać właściwości wyłącznej.

[Art. 68.
Przedstawiciel ustawowy i organ, o którym mowa w artykule poprzedzającym, mają
obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności procesowej.]

<Art. 68.
Przedstawiciel ustawowy,  organy oraz osoby wymienione w art. 67, mają obowiązek
wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności procesowej. Zdania
pierwszego nie stosuje się w przypadku dokonania czynności procesowej w
elektronicznym postępowaniu upominawczym, jednak przedstawiciel ustawowy i organy
oraz osoby wymienione w art. 67 mają obowiązek wskazać podstawę swojego
umocowania.>

Art. 89.
[§ 1.  Pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt

sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa.
Adwokat i radca prawny, a także rzecznik patentowy mogą sami uwierzytelnić odpis
udzielonego im pełnomocnictwa. Sąd może w razie wątpliwości zażądać urzędowego
poświadczenia podpisu strony.]

<§ 1. Pełnomocnik jest obowiązany przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do
akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis
pełnomocnictwa. Adwokat i radca prawny, a także rzecznik patentowy mogą sami
uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa. Sąd może w razie wątpliwości
zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. Zdania pierwszego nie stosuje
się w przypadku dokonania czynności procesowej w elektronicznym postępowaniu
upominawczym, jednak pełnomocnik powinien powołać się na pełnomocnictwo,
wskazując jego datę, zakres oraz okoliczności wymienione w art. 87.>

§ 2. W toku sprawy pełnomocnictwo może być udzielone ustnie na posiedzeniu sądu przez
oświadczenie złożone przez stronę i wciągnięte do protokołu.

§ 3.  (uchylony).
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Art. 125.
§ 1.  Pisma procesowe obejmują wnioski i oświadczenia stron składane poza rozprawą.
[§ 2.  Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, pisma procesowe wnosi się na urzędowych

formularzach lub na informatycznych nośnikach danych albo za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej.]

<§ 2. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, pisma procesowe wnosi się na urzędowych
formularzach lub za pomocą systemu teleinformatycznego (drogą elektroniczną)
lub na informatycznych nośnikach danych.>

§ 3.  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory i sposób
udostępniania stronom urzędowych formularzy, o których mowa w § 2,
odpowiadających wymaganiom przewidzianym dla pism procesowych, szczególnym
wymaganiom postępowania, w którym mają być stosowane, oraz zawierających
niezbędne pouczenia dla stron co do sposobu ich wypełniania, wnoszenia i skutków
niedostosowania pisma do tych wymagań. Urzędowe formularze powinny być
udostępniane w siedzibach sądów oraz poza sądami, w dogodny dla stron sposób, za
niewygórowaną odpłatnością.

§ 4.  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i
termin wprowadzenia techniki informatycznej, warunki, jakim powinny odpowiadać
informatyczne nośniki danych, na których pisma procesowe mają być wnoszone, tryb
odtwarzania danych na nich zawartych oraz sposób ich przechowywania i
zabezpieczania, jak również środki komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
których pisma mają być wnoszone, tryb odtwarzania przekazanych w ten sposób danych
oraz sposób ich przechowywania i zabezpieczania, uwzględniając stan wyposażenia
sądów w odpowiednie środki techniczne i poziom rozwoju technik informatycznych.

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.

§ 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który
przedtem nie złożył pełnomocnictwa.

<§ 31. Przepisu § 3 nie stosuje się do pism wnoszonych w elektronicznym postępowaniu
upominawczym.>

§ 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z
wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.
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<§ 5. Pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną powinno być opatrzone
podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

§ 6. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania
dotyczące trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym służącym do
prowadzenia elektronicznego postępowania upominawczego oraz sposobu
posługiwania się podpisem elektronicznym w tym postępowaniu, mając na
względzie sprawność postępowania, dostępność drogi elektronicznej dla stron
postępowania oraz ochronę praw stron postępowania, przy uwzględnieniu
możliwości składania jednorazowo wielu pozwów.>

Art. 128.
<§ 1.> Do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla

doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie
złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt
sądowych.

<§ 2. W elektronicznym postępowaniu upominawczym przepisu § 1 nie stosuje się.>

Art. 130.
§ 1.  Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek

niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty,
przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia,
uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma
procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania
pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym.

§ 11.  Jeżeli pismo wniosła osoba zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, która nie ma w
kraju przedstawiciela, przewodniczący wyznacza termin do poprawienia lub
uzupełnienia pisma albo uiszczenia opłaty nie krótszy niż miesiąc.

§ 2. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo
zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma
procesowego do sądu.

§ 3. Pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od chwili jego
wniesienia.

§ 4. Zarządzenie przewodniczącego o zwrocie pozwu doręcza się tylko powodowi.
§ 5.  Pisma procesowe sporządzone z naruszeniem art. 871 podlegają zwrotowi bez

wzywania do usunięcia braków, chyba że ustawa stanowi inaczej.
<§ 6. W elektronicznym postępowaniu upominawczym pozew wnosi się wraz z opłatą

sądową. Wniesienie pozwu bez opłaty nie wywołuje skutków jakie ustawa wiąże z
wniesieniem pisma procesowego do sądu. Przepisów zdania 1 i 2 nie stosuje się,
jeżeli powód jest zwolniony od kosztów sądowych z mocy prawa.>

Art. 131.
§ 1.  Sąd dokonywa doręczeń przez pocztę, komornika, woźnych, a także przez sądową

służbę doręczeniową.
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§ 2. Szczegółowy tryb doręczania pism sądowych przez pocztę określa rozporządzenie
Ministra Sprawiedliwości wydane w porozumieniu z Ministrem Łączności.

§ 3.  Minister Sprawiedliwości może, w drodze rozporządzenia, utworzyć sądową służbę
doręczeniową, powołaną do dokonywania doręczeń, o których mowa w § 1, i określić
organizację służby doręczeniowej oraz szczegółowy tryb doręczania przez tę służbę
pism sądowych, mając na względzie zapewnienie skuteczności doręczeń, zachowania
wymogów postępowania sądowego, ochronę praw osób, którym pisma są doręczane,
oraz zasady ochrony ich danych osobowych.

<Art. 1311.
§ 1. W elektronicznym postępowaniu upominawczym doręczeń powodowi dokonuje się

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne
postępowanie upominawcze (doręczenie elektroniczne), a pozwanemu, w
przypadku gdy wniesie pismo drogą elektroniczną.

§ 2. W przypadku doręczenia elektronicznego pismo uznaje się za doręczone z datą
wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a przy braku
takiego potwierdzenia doręczenie uznaje się za skuteczne z upływem 14 dni od
daty umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym.

§ 3. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb doręczeń elektronicznych w
elektronicznym postępowaniu upominawczym mając na względzie zapewnienie
skuteczności doręczeń oraz ochronę praw osób, którym pisma są doręczane.>

Art. 3531.
§ 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, sąd rozstrzyga sprawę, wydając nakaz zapłaty.
[§ 2. W postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty może wydać także referendarz sądowy.]
<§ 2. W postępowaniu upominawczym oraz w elektronicznym postępowaniu

upominawczym nakaz zapłaty może wydać także referendarz sądowy.>

Art. 397.
§ 1. Sąd drugiej instancji rozpoznaje zażalenie na posiedzeniu niejawnym.
§ 11.  W postępowaniu toczącym się na skutek zażalenia sąd drugiej instancji uzasadnia z

urzędu postanowienie kończące to postępowanie.
§ 2.  Do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o

postępowaniu apelacyjnym. Rozpoznanie zażalenia na postanowienie w przedmiocie
odmowy zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcia takiego zwolnienia, odrzucenia
wniosku o zwolnienie oraz nałożenia na stronę obowiązku uiszczenia kosztów i
skazania na grzywnę następuje w składzie jednego sędziego.

<Art. 3971.
§ 1. Rozpoznanie zażalenia na postanowienie wydane w elektronicznym postępowaniu

upominawczym następuje w składzie jednego sędziego.
§ 2. Przepisy art. 50530 § 2 i art. 50531 § 1-5 stosuje się odpowiednio.>
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[Art. 4791a.
W sprawach gospodarczych rozpoznawanych według przepisów niniejszego działu, przepisy o
innych postępowaniach odrębnych stosuje się w zakresie, w którym nie są one sprzeczne z
przepisami tego działu.]

Uwaga:  brzmienie art.  4791a nadane ustawą z
dn 5.12.2008 r. czekającą na podpis
Prezydenta

[Art. 4791a.
W sprawach gospodarczych rozpoznawanych według przepisów niniejszego działu, przepisy o
innych postępowaniach odrębnych stosuje się w zakresie, w którym nie są one sprzeczne z
przepisami tego działu. Nie dotyczy to spraw gospodarczych rozpoznawanych w europejskim
postępowaniu nakazowym albo europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń.]

<Art. 4791a.
W sprawach gospodarczych rozpoznawanych według przepisów niniejszego działu,
przepisy o innych postępowaniach odrębnych stosuje się w zakresie, w którym nie są one
sprzeczne z przepisami tego działu. Nie dotyczy to spraw gospodarczych
rozpoznawanych w europejskim postępowaniu nakazowym, w europejskim
postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń oraz w elektronicznym postępowaniu
upominawczym.>

część pierwsza
księga pierwsza

tytuł VII

<Dział VIII
Postępowania elektroniczne

Rozdział 1
Elektroniczne postępowanie upominawcze

Art. 50528.
W postępowaniu określonym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy o postępowaniu
upominawczym z odrębnościami wynikającymi z niniejszego rozdziału.

Art. 50529.
W elektronicznym postępowaniu upominawczym nie stosuje się przepisów o innych niż
wymienione w art. 50528 postępowaniach odrębnych.

Art. 50530.
§ 1. Czynności w elektronicznym postępowaniu upominawczym może wykonywać

referendarz sądowy.
§ 2. Czynności sądu, referendarza i przewodniczącego utrwalane są wyłącznie w

systemie teleinformatycznym, a wytworzone w ich wyniku dane w postaci
elektronicznej opatrywane są bezpiecznym podpisem elektronicznym w
rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym.
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Art. 50531.
§ 1. Pisma procesowe powoda niewniesione drogą elektroniczną nie wywołują skutków

prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu.
§ 2. Pisma procesowe pozwanego mogą być wnoszone także drogą elektroniczną.
§ 3. Przepis § 1 ma zastosowanie do pozwanego od momentu wniesienia przez niego

pisma drogą elektroniczną.
§ 4. O skutkach wniesienia pisma drogą elektroniczną sąd powinien pouczyć

pozwanego przy pierwszym doręczeniu.
§ 5. Datą wniesienia pisma procesowego drogą elektroniczną jest data wprowadzenia

pisma do systemu teleinformatycznego.
§ 6. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

informatyzacji określi sposób wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną,
mając na względzie zapewnienie skuteczności wnoszenia pism oraz ochronę praw
osób wnoszących pisma.

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.

Art. 50533.
§ 1. W przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty sąd przekazuje sprawę

do sądu według właściwości ogólnej.
§ 2. Postanowienie o przekazaniu sprawy doręcza się tylko powodowi.

Art. 50534.
§ 1. W przypadkach wskazanych w art. 5021 § 1 i 2 sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty

i przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej, chyba że powód w
wyznaczonym terminie usunie przeszkodę w doręczeniu nakazu zapłaty.

§ 2. Postanowienie o przekazaniu sprawy doręcza się tylko powodowi.
Art. 50535.

Sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów,
jednak w sprzeciwie pozwany powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich
utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy. W pozostałym
zakresie przepisu art. 503 § 1 zdanie drugie nie stosuje się.

Art. 50536.
§ 1. W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc w całości, a

sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej.
§ 2. Sąd, któremu sprawa została przekazana, nie jest związany postanowieniem o

przekazaniu sprawy w razie zgłoszenia w sprzeciwie zarzutu pozwanego
dotyczącego właściwości sądu określonej zgodnie z art. 46 § 1.
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Art. 50537.
§ 1. Po przekazaniu sprawy w przypadkach wskazanych w art. 50533, 50534 oraz 50536

przewodniczący wzywa powoda do usunięcia braków formalnych pozwu oraz
uzupełnienia pozwu, w sposób odpowiedni dla postępowania, w którym sprawa
będzie rozpoznana – w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania.
W przypadku nieusunięcia braków formalnych pozwu sąd umarza postępowanie.

§ 2. Odpis postanowienia o umorzeniu postępowania doręcza się pozwanemu, tylko
jeżeli doręczono mu odpis pozwu.

§ 3. Jeżeli powód uzupełni pozew zgodnie z wymogami § 1, przewodniczący wzywa
pozwanego do uzupełnienia sprzeciwu w sposób odpowiedni dla postępowania,
w którym sprawa będzie rozpoznana – w terminie dwutygodniowym od daty
doręczenia wezwania.>

Art. 6262.
§ 1.  Wniosek o dokonanie wpisu składa się na urzędowym formularzu.
§ 2. Przepis § 1 nie dotyczy wniosku zawartego w akcie notarialnym, o którym mowa w art.

6264.
[§ 3. Do wniosku o dokonanie wpisu należy dołączyć dokumenty, stanowiące podstawę

wpisu w księdze wieczystej.]
<§ 3. Do wniosku o dokonanie wpisu należy dołączyć dokumenty, stanowiące podstawę

wpisu w księdze wieczystej, z zastrzeżeniem § 31.>
<§ 31. Do wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej na podstawie tytułu

wykonawczego, o którym mowa w art. 783 § 4, należy dołączyć dokument
uzyskany z systemu teleinformatycznego umożliwiający sądowi weryfikację
istnienia i treści tytułu wykonawczego.>

§ 4. Jeżeli z dokumentów załączonych do wniosku wynika, że nastąpiła zmiana w prawie
własności, sąd, zwracając wniosek, stosuje art. 62613 § 1.

§ 5. Wniosek o dokonanie wpisu może złożyć właściciel nieruchomości, użytkownik
wieczysty, osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić, albo wierzyciel, jeżeli przysługuje
mu prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej. W sprawach dotyczących
obciążeń powstałych z mocy ustawy wniosek może złożyć uprawniony organ.

Art. 6268.
§ 1. Wpis dokonywany jest jedynie na wniosek i w jego granicach, chyba że przepis

szczególny przewiduje dokonanie wpisu z urzędu.
§ 2. Rozpoznając wniosek o wpis, sąd bada jedynie treść i formę wniosku, dołączonych do

wniosku dokumentów oraz treść księgi wieczystej.
<§ 21. Przed rozpoznaniem wniosku o wpis na podstawie tytułu wykonawczego,

o którym mowa w art. 783 § 4, istnienie i treść tego tytułu podlegają
zweryfikowaniu przez sędziego lub referendarza sądowego w systemie
teleinformatycznym.>

§ 3. Rozpoznając wniosek o wpis w księdze wieczystej prowadzonej w systemie
informatycznym, sąd z urzędu bada zgodność danych wskazanych we wniosku z
danymi wynikającymi z systemów prowadzących ewidencje powszechnych numerów
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identyfikacyjnych, chyba że istnieją przeszkody faktyczne uniemożliwiające dokonanie
takiego sprawdzenia.

§ 4. Rozpoznając wniosek o zmianę oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej
prowadzonej w systemie informatycznym, sąd ponadto dokonuje z urzędu sprawdzenia
danych wskazanych we wniosku i ujawnionego w księdze wieczystej oznaczenia
nieruchomości z danymi katastru nieruchomości, chyba że istnieją przeszkody
faktyczne uniemożliwiające dokonanie takiego sprawdzenia.

§ 5. Niezgodność danych, o których mowa w § 3 i § 4, stanowi przeszkodę do dokonania
wpisu.

§ 6. W postępowaniu wieczystoksięgowym wpis w księdze wieczystej jest orzeczeniem.
Uzasadnienia wpisu nie sporządza się.

§ 7. Wpisem w księdze wieczystej jest również wykreślenie.
§ 8. W księdze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym podpisany przez

sędziego lub referendarza sądowego wpis uważa się za dokonany dopiero z chwilą jego
zapisania w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

§ 9. Przez podpis, o którym mowa w § 8, rozumie się dane w postaci elektronicznej, które
wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone, służą do identyfikacji sędziego
lub referendarza sądowego dokonującego czynności w systemie informatycznym.

§ 10. Założenie księgi wieczystej następuje z chwilą dokonania pierwszego wpisu.

Art. 6944.
§1. Dokumenty, na których podstawie dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru

Sądowego, składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub
wyciągach.

<§ 11. Ilekroć konieczne jest badanie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783
§ 4, do wniosku o dokonanie wpisu należy dołączyć dokument uzyskany z systemu
teleinformatycznego umożliwiający sądowi weryfikację istnienia i treści tytułu
wykonawczego. Przed rozpoznaniem tego wniosku istnienie i treść tytułu
wykonawczego podlegają zweryfikowaniu przez sędziego lub referendarza
sądowego w systemie teleinformatycznym.>

§ 2. Dokumenty, o których mowa w § 1, składane drogą elektroniczną, powinny być
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

§ 3. Wypisy aktów notarialnych, wyciągi, odpisy i poświadczenia dokumentów mogą być
przesłane do sądu drogą elektroniczną, jeżeli notariusz opatrzył je bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.

Art. 773.
[§ 1. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej co do tej samej rzeczy lub

prawa majątkowego, administracyjny organ egzekucyjny i komornik wstrzymują
czynności egzekucyjne na wniosek wierzyciela, dłużnika lub z urzędu i przekazują akta
egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej sądowi rejonowemu, w którego okręgu
wszczęto egzekucję, w celu rozstrzygnięcia, który organ egzekucyjny - sądowy czy
administracyjny - ma dalej prowadzić łącznie egzekucje w trybie właściwym dla danego
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organu. Sąd wydaje postanowienie w terminie 14 dni, biorąc pod uwagę stan każdego z
postępowań egzekucyjnych, a jeżeli są one w równym stopniu zaawansowane, wysokość
egzekwowanych należności i kolejność ich zaspokojenia, z zastrzeżeniem § 2.
Równocześnie sąd postanawia, jakie już dokonane czynności egzekucyjne pozostają w
mocy.

§ 2. Jeżeli egzekucje są prowadzone w celu zrealizowania zastawu rejestrowego lub
skarbowego, łączne prowadzenie egzekucji przejmuje organ egzekwujący należność
korzystającą z pierwszeństwa zaspokojenia.]

<§ 1. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej co do tej samej rzeczy
lub prawa majątkowego, administracyjny organ egzekucyjny i komornik
wstrzymują czynności egzekucyjne na wniosek wierzyciela, dłużnika lub z urzędu
i przekazują akta egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej sądowi
rejonowemu, w którego okręgu wszczęto egzekucję, w celu rozstrzygnięcia, który
organ egzekucyjny – sądowy czy administracyjny – ma dalej prowadzić łącznie
egzekucje w trybie właściwym dla danego organu. Sąd wydaje postanowienie w
terminie 14 dni, biorąc pod uwagę stan każdego z postępowań egzekucyjnych,
a jeżeli są one w równym stopniu zaawansowane, wysokość egzekwowanych
należności i kolejność ich zaspokojenia, z zastrzeżeniem § 2 i 21. Równocześnie sąd
postanawia, jakie już dokonane czynności egzekucyjne pozostają w mocy.

§ 2. Jeżeli egzekucje są prowadzone w celu zrealizowania zastawu rejestrowego lub
skarbowego, łączne prowadzenie egzekucji przejmuje organ egzekwujący
należność korzystającą z pierwszeństwa zaspokojenia, z zastrzeżeniem § 21.>

<§ 21. Jeżeli egzekucja sądowa jest prowadzona na podstawie tytułu wykonawczego, o
którym mowa w art. 783 § 4, łączne prowadzenie egzekucji przejmuje komornik.>

§ 3. W przypadku wystąpienia dalszych zbiegów egzekucji do tej samej rzeczy lub prawa
majątkowego, łączne prowadzenie egzekucji przejmuje organ egzekucyjny wyznaczony
przy pierwszym zbiegu egzekucji.

§ 4. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz administracyjnemu
organowi egzekucyjnemu.

Art. 781.
§ 1.  Tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu nadaje klauzulę wykonalności sąd

pierwszej instancji, w którym sprawa się toczy. Sąd drugiej instancji nadaje klauzulę,
dopóki akta sprawy w sądzie tym się znajdują; nie dotyczy to jednak Sądu
Najwyższego.

§ 11.  Tytułom egzekucyjnym, o których mowa w art. 777 § 1 pkt 1, 11, 3-6 i § 3, klauzulę
wykonalności może nadać także referendarz sądowy, z wyłączeniem przypadków
wymienionych w art. 7781,787, 7871, 788, 789.

<§ 12. Tytułowi egzekucyjnemu, o którym mowa w art. 783 § 4, klauzulę wykonalności,
w przypadkach określonych w art. 7781, 787, 7871, 788 oraz 789, nadaje sąd
rejonowy właściwości ogólnej dłużnika.

§ 13. Do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, o którym mowa w § 12, należy
dołączyć dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego umożliwiający sądowi
weryfikację istnienia i treści tytułu wykonawczego. Przed rozpoznaniem wniosku
istnienie i treść tytułu wykonawczego podlegają zweryfikowaniu przez sędziego lub
referendarza sądowego w systemie teleinformatycznym.>
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§ 2.  Tytułom egzekucyjnym pochodzącym od sądu administracyjnego oraz innym tytułom
klauzulę wykonalności nadaje sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika. Jeżeli tej
właściwości nie można ustalić, klauzulę nadaje sąd rejonowy, w którego okręgu ma być
wszczęta egzekucja, a gdy wierzyciel zamierza wszcząć egzekucję za granicą - sąd
rejonowy, w którego okręgu tytuł został sporządzony.

§ 3.  (uchylony).
§ 31.  (uchylony).

§ 4.  (uchylony).

Art. 783.
§ 1. Klauzula wykonalności powinna zawierać stwierdzenie, że tytuł uprawnia do egzekucji,

a w razie potrzeby oznaczać jej zakres. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej,
tytułom egzekucyjnym zasądzającym świadczenie w walutach obcych sąd nada
klauzulę wykonalności ze zobowiązaniem komornika do przeliczenia zasądzonej kwoty
na walutę polską według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym przekazanie
należności wierzycielowi.

§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, brzmienie klauzuli
wykonalności.

§ 3. Jeżeli tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie sądu, klauzulę umieszcza się na wypisie
orzeczenia, czyniąc wzmiankę o jej wydaniu na oryginale orzeczenia. W innych
wypadkach klauzulę umieszcza się na tytule egzekucyjnym przedstawionym przez
strony.

<§ 4. Jeżeli tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie wydane w elektronicznym
postępowaniu upominawczym, klauzulę wykonalności pozostawia się wyłącznie
w systemie teleinformatycznym, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w
art. 7781, 787, 7871, 788 oraz 789.

§ 5. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, czynności sądu związane z nada-
waniem klauzuli wykonalności, o którym mowa w § 4, oraz sposób
przechowywania i posługiwania się tytułami wykonawczymi wskazanymi w § 4,
przy uwzględnieniu potrzeby przyśpieszenia i usprawnienia postępowania oraz
zapewnienia wystarczającego bezpieczeństwa korzystania z elektronicznych
tytułów wykonawczych.>

Art. 795.
§ 1. Na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie.
§ 2. Termin do wniesienia zażalenia biegnie dla wierzyciela od daty wydania mu tytułu

wykonawczego lub postanowienia odmownego, dla dłużnika - od daty doręczenia mu
zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

<§ 3. W przypadku postanowienia w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności
tytułowi egzekucyjnemu, o którym mowa w art. 783 § 4, termin do wniesienia
zażalenia biegnie dla wierzyciela od daty doręczenia mu tego postanowienia.
Doręczenia dokonuje się w sposób przewidziany w art. 131 § 11.>
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Art. 797.
<§ 1.> We wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu należy wskazać

świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Do wniosku lub żądania
należy dołączyć tytuł wykonawczy.

<§ 2. Wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego, o którym
mowa w art. 783 § 4, może być złożony do komornika także za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie
upominawcze.

§ 3. Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, o którym mowa w art. 783 § 4, do
wniosku lub żądania przeprowadzenia egzekucji z urzędu należy dołączyć
dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego umożliwiający organowi
egzekucyjnemu weryfikację istnienia i treści tego tytułu, a w przypadku wszczęcia
postępowania egzekucyjnego drogą elektroniczną wskazuje się tytuł wykonawczy.

§ 4. Wszczynając egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art.
783 § 4, komornik jest zobowiązany do zweryfikowania treści przedstawionego mu
dokumentu uzyskanego z systemu teleinformatycznego oraz zaznaczenia w tym
systemie faktu prowadzenia egzekucji na podstawie tego tytułu.

§ 5. Ilekroć w ustawie jest mowa o przedstawieniu (okazaniu, dołączeniu, doręczeniu
albo złożeniu) tytułu wykonawczego, a tytułem tym jest tytuł wykonawczy, o
którym mowa w art. 783 § 4, należy przedstawić zweryfikowany przez komornika
dokument, o którym mowa w § 3. Jeżeli tytuł wykonawczy ma być złożony w
postępowaniu prowadzonym przez sąd lub komornika wystarcza złożenie
dokumentu uzyskanego z systemu teleinformatycznego. Przepis § 4 stosuje się
odpowiednio.>

Art. 805.
§ 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o

wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu
egzekucji.

§ 2. Na żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale.
<§ 3. W przypadku prowadzenia egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego,

o którym mowa w art. 783 § 4, obowiązek okazania oryginału tytułu
wykonawczego, o którym mowa w § 2, polega na okazaniu dłużnikowi
zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3.>

Art. 816.
<§ 1.> Po ukończeniu postępowania egzekucyjnego należy na tytule wykonawczym

zaznaczyć wynik egzekucji i tytuł zatrzymać w aktach, a jeżeli świadczenie objęte
tytułem nie zostało zaspokojone całkowicie, tytuł zwrócić wierzycielowi.

<§ 2. Jeżeli egzekucja była prowadzona na podstawie tytułu wykonawczego, o którym
mowa w art. 783 § 4, wynik egzekucji odnotowuje się w systemie
teleinformatycznym.>

<Art. 8161.
Dane w postaci elektronicznej wytworzone w wyniku czynności komornika
wymienionych w art. 797 § 4 i art. 816 § 2 opatrywane są bezpiecznym podpisem
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elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym.>

Art. 889.
§ 1. W celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku

bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy komornik ogólnej właściwości
dłużnika:

1) przesyła do oddziału lub innej jednostki organizacyjnej banku, w którym dłużnik
posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika,
wynikającej z posiadania rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego
obejmującego wkład oszczędnościowy, do wysokości należności będącej
przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie
dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej
wierzytelności, lecz przekazał bezzwłocznie zajętą kwotę na pokrycie należności
albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania
zajętej kwoty; zawiadomienie jest skuteczne także w wypadku niewskazania
rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład
oszczędnościowy;

[2) zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, w tym
rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy, doręczając mu odpis
tytułu wykonawczego i odpis zawiadomienia, skierowanego do banku, o zakazie
wypłat z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład
oszczędnościowy.]

<2) zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, w
tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy, doręczając
mu odpis zawiadomienia skierowanego do banku, o zakazie wypłat z rachunku
bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład
oszczędnościowy.>

§ 2. Równocześnie komornik przesyła wierzycielowi odpis zawiadomienia przesłanego do
banku.

§ 3.  Jeżeli wierzytelność z rachunku bankowego, w tym z rachunku bankowego
obejmującego wkład oszczędnościowy, zajęta została w dwu lub więcej postępowaniach
egzekucyjnych, a znajdująca się na rachunku kwota nie wystarcza na zaspokojenie
wszystkich wierzycieli, bank wstrzymuje się z wypłatą zajętych kwot, powiadamiając o
tym komorników prowadzących egzekucję. Zajęte wierzytelności bank wypłaca, po
przekazaniu wszystkich spraw w trybie art. 7731, komornikowi, który prowadzi dalszą
egzekucję.
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USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. – PRAWO O ADWOKATURZE (Dz. U. z 2002 r. Nr 123,
poz. 1058, z późn. zm.)

Art. 37a.
1. Adwokat wykonujący zawód w kancelarii adwokackiej oraz w spółkach, o których mowa

w art. 4a ust. 1, obowiązany jest zapewnić zastępstwo w przypadku urlopu lub innej
przemijającej przeszkody tak, aby prowadzone przez niego sprawy nie doznały
uszczerbku.

2. Dziekan wyznacza z urzędu zastępcę adwokata, o którym mowa w ust. 1, niemającego
czasowo lub trwale możliwości wykonywania zawodu, jak również w wypadku
skreślenia z listy adwokatów. Decyzja dziekana stanowi upoważnienie adwokata do
prowadzenia spraw i powinna mieć formę pisemną.

<Art. 37b.
1. Dane do składania podpisu elektronicznego na potrzeby elektronicznego

postępowania upominawczego są udzielane adwokatom  po złożeniu stosownego
wniosku za pośrednictwem właściwej okręgowej rady adwokackiej.

2. Dopuszcza się również komunikowanie się adwokata z sądem w elektronicznym
postępowaniu upominawczym przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu
elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. Wnioski adwokatów o udzielenie danych wskazanych w ust. 1 złożone do właściwej
okręgowej rady adwokackiej będą przesyłane właściwemu sądowi wraz
z potwierdzeniem udziału (zrzeszenia) adwokata we właściwej radzie. Osoby
zamierzające komunikować się z sądem w sposób wskazany w ust. 2 zawiadamiają o
tym sąd za pośrednictwem właściwej okręgowej rady adwokackiej, podając dane do
weryfikacji podpisu elektronicznego.

4. Informacje, o których mowa w ust. 3, właściwa okręgowa rada adwokacka przesyła
sądowi w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.>

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. O RADCACH PRAWNYCH (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz.
1059, z późn. zm.)

Art. 228.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z Ministrem
Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Polskiej Izby
Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia
obowiązkowego, o którym mowa w art. 227, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz
minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego
zawodu oraz zakres realizowanych zadań.
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<Art. 229.
1. Dane do składania podpisu elektronicznego na potrzeby elektronicznego

postępowania upominawczego są udzielane radcom  prawnym po złożeniu
stosownego wniosku za pośrednictwem właściwej okręgowej izby radców prawnych.

2. Dopuszcza się również komunikowanie się radcy prawnego z sądem w
elektronicznym postępowaniu upominawczym przy wykorzystaniu bezpiecznego
podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.

3. Wnioski radców prawnych o udzielenie danych wskazanych w ust. 1 złożone do
właściwej okręgowej izby radców prawnych będą przesyłane właściwemu sądowi
wraz z potwierdzeniem udziału (zrzeszenia) radcy we właściwej izbie. Osoby
zamierzające komunikować się z sądem w sposób wskazany w ust. 2 zawiadamiają o
tym sąd za pośrednictwem właściwej okręgowej izby radców prawnych, podając
dane do weryfikacji podpisu elektronicznego.

4. Informacje, o których mowa w ust. 3, właściwa okręgowa izba radców prawnych
przesyła sądowi w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.>

USTAWA z dnia 20 czerwca 1985 r. O PROKURATURZE (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39)

Art. 42.
Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia
oraz w innych postępowaniach określają odrębne ustawy.

<Art. 42a.
1. Dane do składania podpisu elektronicznego na potrzeby elektronicznego

postępowania upominawczego są udzielane prokuratorom po złożeniu stosownego
wniosku za pośrednictwem właściwego prokuratora apelacyjnego lub odpowiednio
Prokuratora Krajowego.

2. Dopuszcza się również komunikowanie się prokuratora z sądem w elektronicznym
postępowaniu upominawczym przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu
elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. Wnioski prokuratorów o udzielenie danych wskazanych w ust. 1 złożone do
właściwego prokuratora apelacyjnego lub odpowiednio Prokuratora Krajowego
będą przesyłane właściwemu sądowi wraz z potwierdzeniem zatrudnienia
prokuratora we właściwej podległej prokuratorowi apelacyjnemu prokuraturze lub
odpowiednio w Prokuraturze Krajowej. Osoby zamierzające komunikować się z
sądem w sposób wskazany w ust. 2 zawiadamiają o tym sąd za pośrednictwem
właściwego prokuratora apelacyjnego lub odpowiednio Prokuratora Krajowego,
podając dane do weryfikacji podpisu elektronicznego.
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4. Informacje, o których mowa w ust. 3, właściwy prokurator apelacyjny lub
odpowiednio Prokurator Krajowy przesyła sądowi w terminie 14 dni od daty
złożenia wniosku.>

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI
(Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, z późn. zm.)

Art. 2.
1.  Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z

zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także
inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Komornik pełni czynności osobiście, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach
prawa.

3. Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:
1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne

oraz o zabezpieczenie roszczeń;
2)  wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych

przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami
podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę
wykonalności;

3) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub
przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

4. Komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, ma prawo:
1) doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych

dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
2) na wniosek organizatora licytacji - sprawowania urzędowego nadzoru nad

dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej
oferty[.]<;>

<3) weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w
postępowaniach elektronicznych.>

5.  Organy administracji publicznej, urzędy skarbowe, organy rentowe, o których mowa w
art. 476 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U.
Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
podmioty prowadzące działalność maklerską, organy spółdzielni mieszkaniowych,
zarządy wspólnot mieszkaniowych, inne podmioty zarządzające mieszkaniami i lokalami
użytkowymi, jak również inne instytucje są obowiązane na pisemne żądanie komornika
udzielić mu informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania
egzekucyjnego, dokonania zabezpieczenia oraz wykonania innych czynności
wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczące stanu
majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku.
Przepis art. 762 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.
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6. Komornik ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy
bankowej lub skarbowej i wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem.

7.  W sprawach o egzekucję lub o zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych lub rent
mających charakter alimentów oraz w sprawach o egzekucję lub o zabezpieczenie
świadczeń wszczętych na wniosek Skarbu Państwa, w tym na polecenie sądu lub
prokuratora, niezwiązanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, informacje, o
których mowa w ust. 5, udzielane są nieodpłatnie.

8.  Informacji, o których mowa w ust. 5, udziela się w terminie 7 dni od dnia otrzymania
żądania w oparciu o dane przekazane przez komornika.

9.  Opłatę za udzielenie informacji komornik uiszcza po jej udzieleniu, na wezwanie
podmiotu udzielającego informacji.

Art. 17a.
1. Przy wykonywaniu czynności komornik jest obowiązany używać identyfikatora

wydanego przez Krajową Radę Komorniczą zawierającego jego imię i nazwisko, zdjęcie,
określenie pełnionej funkcji i oznaczenie sądu rejonowego, przy którym działa.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do asesorów i aplikantów komorniczych.
3. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Komorniczej, określi, w

drodze rozporządzenia, wzór identyfikatora, o którym mowa w ust. 1, mając na
względzie konieczność zachowania odpowiedniej przejrzystości i czytelności danych
oraz konieczność zabezpieczenia przed podrobieniem.

<Art. 17b.
1. Krajowa Rada Komornicza potwierdza dane do weryfikacji podpisu elektronicznego

używanego przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym.
2. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Komorniczej,

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe czynności Krajowej Rady
Komorniczej umożliwiające komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie
elektronicznego tytułu wykonawczego oraz szczegółowe czynności komornika w
egzekucji prowadzonej na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego,
kierując się potrzebą przyśpieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego w
tym trybie.>

Art. 85.
1. Do zakresu działania Krajowej Rady Komorniczej należy w szczególności:

1) wyrażanie opinii w przedmiocie powoływania i odwoływania komorników i
asesorów komorniczych oraz w przedmiocie tworzenia nowych stanowisk
komornika;

2) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących biurowości i rachunkowości
obowiązujących w kancelariach i w innych sprawach dotyczących przepisów,
organizacji i funkcjonowania komornika i kancelarii;

3) wyrażanie opinii w sprawach zmian przepisów dotyczących egzekucji, dokonywania
zabezpieczenia i funkcjonowania komorników;

4) wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Ministra Sprawiedliwości lub
organy samorządu komorniczego;
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5) wyrażanie opinii w sprawach zasad etyki zawodowej;
6) współdziałanie w organizowaniu egzaminu komorniczego;
7) ustalanie wysokości składek miesięcznych na potrzeby samorządu komorniczego

oraz zasad ich wydatkowania;
8) wyznaczanie komorników-wizytatorów dla poszczególnych izb komorniczych;
9) zwoływanie Krajowego Zjazdu Komorników oraz jego organizacja;

10) uchwalanie regulaminu działania Krajowej Rady Komorniczej oraz rad izb
komorniczych, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podejmowania uchwał
oraz kwestii reprezentowania tych organów;

11) uchwalanie ramowego regulaminu obrad walnego zgromadzenia komorników izby
komorniczej;

12) współpraca z organizacjami komorników innych krajów;
13) wydawanie czasopisma zawodowego;
14) prowadzenie działalności gospodarczej;
15) budowanie, wynajmowanie i utrzymywanie wspólnych pomieszczeń magazynowych

i hal aukcyjnych oraz utrzymywanie ciężkiego sprzętu transportowego;
16) przechowywanie akt spraw, w których postępowanie zostało zakończone, oraz

zbędnych urządzeń ewidencyjnych;
17) prowadzenie stron internetowych Krajowej Rady Komorniczej celem zamieszczania

wymaganych przez przepisy prawa ogłoszeń i informacji;
18) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa[.]<;>
<19) współpraca z sądem prowadzącym elektroniczne postępowanie upominawcze w

zakresie prowadzenia i aktualizowania listy komorników, zasad potwierdzania
danych do weryfikacji podpisu elektronicznego dla komorników,
umożliwiających dostęp do elektronicznych tytułów wykonawczych i ich
weryfikację.>

2. W zakresie prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 14, oświadczenia woli w
imieniu Krajowej Rady Komorniczej składa prezes lub wiceprezes oraz jeden z jej
członków.

3. Krajowa Rada Komornicza może przekazać radzie izby komorniczej zadanie, o którym
mowa w ust. 1 pkt 15.

4. Krajowa Rada Komornicza składa Ministrowi Sprawiedliwości raz w roku, w terminie do
31 marca, informację o stanie egzekucji.

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. O RZECZNIKACH PATENTOWYCH (Dz. U. Nr 49,
poz. 509, z późn. zm.)

Art. 17.
1. Przepisy art. 11-15 stosuje się odpowiednio do aplikantów, z zastrzeżeniem ust. 2.
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2. Składka opłacana przez aplikanta na potrzeby samorządu wynosi 50% składki, o której
mowa w art. 15 ust. 1.

<Art. 17a.
1. Dane do składania podpisu elektronicznego na potrzeby elektronicznego

postępowania upominawczego są udzielane rzecznikom  patentowym po złożeniu
stosownego wniosku za pośrednictwem właściwego okręgowego zgromadzenia
rzeczników patentowych.

2. Dopuszcza się również komunikowanie się rzecznika patentowego z sądem
w elektronicznym postępowaniu upominawczym przy wykorzystaniu bezpiecznego
podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.

3. Wnioski rzeczników patentowych o udzielenie danych wskazanych w ust. 1 złożone
do właściwego okręgowego zgromadzenia rzeczników patentowych będą przesyłane
właściwemu sądowi wraz z potwierdzeniem udziału (zrzeszenia) rzecznika we
właściwym zgromadzeniu. Osoby zamierzające komunikować się z sądem w sposób
wskazany w ust. 2 zawiadamiają o tym sąd za pośrednictwem właściwego
okręgowego zgromadzenia rzeczników patentowych, podając dane do weryfikacji
podpisu elektronicznego.

4. Informacje, o których mowa w ust. 3, właściwe okręgowe zgromadzenie rzeczników
patentowych przesyła sądowi w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.>

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. – PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH
(Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.)

Art. 16.
§ 1. Sąd okręgowy dzieli się na wydziały:

1) cywilny - do rozpoznawania w pierwszej instancji spraw cywilnych i rodzinnych
oraz do rozpoznawania w drugiej instancji spraw cywilnych oraz spraw należących
do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw przeciwko nieletnim o
popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek
poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka
poprawczego,

2)  karny - do spraw z zakresu prawa karnego w pierwszej i drugiej instancji, do spraw
zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych w pierwszej instancji oraz do spraw
rozpoznawanych w drugiej instancji przeciwko nieletnim o popełnienie czynu
karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek
odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego,

3) penitencjarny i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń karnych - do spraw
penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w
sprawach z zakresu prawa karnego,
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4) pracy (sąd pracy) - do spraw z zakresu prawa pracy oraz wydział ubezpieczeń
społecznych (sąd ubezpieczeń społecznych) - do spraw z zakresu ubezpieczeń
społecznych,

5) gospodarczy (sąd gospodarczy) - do spraw gospodarczych.
§ 2. W sądzie okręgowym, w którym wpływ spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

społecznych jest niewielki, zamiast odrębnych wydziałów pracy i ubezpieczeń
społecznych tworzy się wydział pracy i ubezpieczeń społecznych (sąd pracy i
ubezpieczeń społecznych).

§ 3.  Do orzekania w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 pkt 4 oraz w § 2,
wyznacza się sędziów wykazujących szczególną znajomość problematyki spraw
pracowniczych oraz celów ubezpieczenia i potrzeb osób ubezpieczonych.

§ 4. Do orzekania w jednostkach, o których mowa w § 1 pkt 5, wyznacza się sędziów
wykazujących się szczególną znajomością problematyki gospodarczej.

§ 5. W Sądzie Okręgowym w Warszawie działają ponadto jako wydziały:
1)  odrębna jednostka organizacyjna do spraw z zakresu ochrony konkurencji,

regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego (sąd ochrony
konkurencji i konsumentów),

2) odrębna jednostka organizacyjna do spraw rejestrowych powierzonych temu
sądowi na podstawie odrębnych przepisów,

3)  odrębna jednostka organizacyjna do spraw z zakresu ochrony wspólnotowych
znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych (sąd
wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych).

<§ 6. Minister Sprawiedliwości, w drodze zarządzenia, wskazuje wydział sądu
okręgowego rozpoznający środki odwoławcze w elektronicznym postępowaniu
upominawczym.>

Art. 20.
Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, w drodze
rozporządzenia:

1) tworzy i znosi sądy oraz ustala ich siedziby i obszary właściwości,
2) może przekazać jednemu sądowi okręgowemu rozpoznawanie spraw z zakresu

prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z właściwości innego okręgu sądowego z
obszaru tej samej apelacji, a jednemu sądowi rejonowemu - rozpoznawanie spraw z
zakresu prawa pracy z obszaru właściwości więcej niż jednego spośród sądów
rejonowych działających w tym samym okręgu sądowym,

3)  może przekazać jednemu sądowi okręgowemu rozpoznawanie spraw
gospodarczych z innego okręgu sądowego z obszaru tej samej apelacji oraz
utworzyć odrębne jednostki organizacyjne do spraw gospodarczych (sądy
gospodarcze) w sądach rejonowych,

3a) może przekazać jednemu sądowi okręgowemu rozpoznawanie spraw zgodności z
prawdą oświadczeń lustracyjnych z właściwości innego sądu okręgowego z obszaru
tej samej apelacji, kierując się ilością spraw wpływających do sądów okręgowych
oraz względami ekonomii postępowania lustracyjnego;



- 21 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

4) może przekazać jednemu sądowi rejonowemu rozpoznawanie spraw należących do
kompetencji wydziału rodzinnego i nieletnich w zakresie właściwości więcej niż
jednego spośród sądów rejonowych działających w tym samym okręgu sądowym,

5) może przekazać jednemu sądowi rejonowemu - sądowi gospodarczemu, w którym
został utworzony wydział dla spraw upadłościowych i układowych, rozpoznawanie
tych spraw, należących do właściwości innych sądów rejonowych - sądów
gospodarczych, działających w tym samym okręgu sądowym,

6) może powierzyć, kierując się ilością spraw wpływających do sądów rejestrowych
oraz względami ekonomii postępowania rejestrowego:

a) prowadzenie rejestrów, przekazanych ustawami do właściwych sądów
rejonowych, jednemu z nich dla dwu lub więcej tych sądów,

b) prowadzenie Krajowego Rejestru Sądowego jednemu z sądów rejonowych
(sądów gospodarczych) dla obszaru właściwości dwu lub więcej tych sądów
lub części obszarów ich właściwości,

7)  może przekazać jednemu sądowi rejonowemu rozpoznawanie spraw należących do
kompetencji wydziału ksiąg wieczystych w zakresie właściwości więcej niż
jednego spośród sądów rejonowych działających w tym samym okręgu sądowym,

8)  może przekazać jednemu sądowi rejonowemu rozpoznawanie spraw należących do
kompetencji sądów grodzkich w zakresie właściwości więcej niż jednego spośród
sądów rejonowych działających w tym samym okręgu sądowym[.]<;>

<9) może przekazać jednemu sądowi rejonowemu rozpoznawanie spraw w
elektronicznym postępowaniu upominawczym należących do właściwości
innych sądów rejonowych.>

USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. O PROKURATORII GENERALNEJ SKARBU PAŃSTWA
(Dz. U. Nr 169, poz. 1417, z późn. zm.)

Art. 17.
1. Jeżeli zachodzi konieczność wykonywania zastępstwa procesowego przed sądami,

trybunałami lub innymi organami orzekającymi w sprawach wymagających znajomości
prawa obcego albo procedur lub instytucji międzynarodowych, Prokuratoria Generalna
może powierzyć to zastępstwo w drodze umowy cywilnoprawnej radcy prawnemu,
adwokatowi lub innej osobie uprawnionej do występowania w charakterze pełnomocnika
procesowego.

2. Koszty związane z ustanowieniem pełnomocnika procesowego, o którym mowa w ust. 1,
ponosi Prokuratoria Generalna.

3. Do ustanowienia pełnomocnika procesowego, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr
19, poz. 177, z późn. zm.).
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<Art. 17a.
1. Dane do składania podpisu elektronicznego na potrzeby elektronicznego

postępowania upominawczego są udzielane radcom  Prokuratorii Generalnej po
złożeniu stosownego wniosku za pośrednictwem dyrektora właściwego oddziału
Prokuratorii Generalnej lub odpowiednio Prezesa Prokuratorii Generalnej.

2. Dopuszcza się również komunikowanie się radcy Prokuratorii Generalnej z sądem
w elektronicznym postępowaniu upominawczym przy wykorzystaniu bezpiecznego
podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.

3. Wnioski radców Prokuratorii Generalnej o udzielenie danych wskazanych w ust. 1
złożone do dyrektora właściwego oddziału Prokuratorii Generalnej lub odpowiednio
Prezesa Prokuratorii Generalnej będą przesyłane właściwemu sądowi wraz z
potwierdzeniem zatrudnienia radcy Prokuratorii Generalnej we właściwym
oddziale Prokuratorii Generalnej lub odpowiednio w Głównym Urzędzie
Prokuratorii Generalnej. Osoby zamierzające komunikować się z sądem w sposób
wskazany w ust. 2 zawiadamiają o tym sąd za pośrednictwem dyrektora właściwego
oddziału Prokuratorii Generalnej lub odpowiednio Prezesa Prokuratorii
Generalnej, podając dane do weryfikacji podpisu elektronicznego.

4. Informacje, o których mowa w ust. 3, dyrektor właściwego oddziału Prokuratorii
Generalnej lub odpowiednio Prezes Prokuratorii Generalnej przesyła sądowi w
terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.>

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH
CYWILNYCH (Dz. U. Nr 167, poz. 1398, z późn. zm.)

Art. 19.
1. Połowę opłaty pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego.
[2.  Czwartą część opłaty pobiera się od pozwu w postępowaniu nakazowym.]
<2. Czwartą część opłaty pobiera się od:

1) pozwu w postępowaniu nakazowym;
2) pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym.>

3. Piątą część opłaty pobiera się od:
1) interwencji ubocznej;
2) zażalenia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

4.  Trzy czwarte części opłaty pobiera się od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od
nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym.

Art. 95.
1. Nie pobiera się opłat od wniosku:

1)  o udzielenie zabezpieczenia, zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym postępowanie;
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2) o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka, o nadanie dziecku nazwiska, o
przysposobienie dziecka, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub
pozostającej pod opieką;

3) o przesłuchanie świadka testamentu ustnego, o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz
o zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu;

4) będącego podstawą wszczęcia przez sąd postępowania z urzędu, a także od pism
składanych sądowi opiekuńczemu w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy
albo nałożonego przez ten sąd;

5) o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt;
6)  o wpis w księdze wieczystej prawa własności uzyskanego na podstawie

przekształcenia, o którym mowa w art. 1 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
(Dz. U. Nr 175, poz. 1459 oraz z 2007 r. Nr 191, poz. 1371).

1a.  Nie pobiera się opłat od pozwu o odszkodowanie, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia
22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w
czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz. U. Nr 233, poz.
1955).

2.  Nie pobiera się opłat od:
1) zażalenia na postanowienie sądu, którego przedmiotem jest odmowa zwolnienia od

kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia
adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie;

2) zażalenia na postanowienie sądu dotyczące wysokości opłaty albo wysokości
wydatków;

3) skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie zwolnienia od kosztów
sądowych;

4) skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie odmowy ustanowienia
adwokata lub radcy prawnego.

3. Nie pobiera się opłat od wniosku, zażalenia i apelacji nieletniego w postępowaniu w
sprawach nieletnich.

<4. Nie pobiera się opłat od skargi na orzeczenie referendarza sądowego i zażalenia w
elektronicznym postępowaniu upominawczym.>

Art. 104.
1. Nie mają obowiązku uiszczania opłat organizacje pożytku publicznego działające na

podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem
spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej, a także
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873, z późn. zm.) w sprawach dotyczących realizacji zleconego zadania publicznego na
podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Innym organizacjom społecznym, których zadanie nie polega na prowadzeniu
działalności gospodarczej, sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych w ich
własnych sprawach prowadzonych w związku z działalnością społeczną, naukową,
oświatową, kulturalną, sportową, dobroczynną, samopomocową, w zakresie ochrony
konsumenta, ochrony środowiska i opieki społecznej. Przyznając zwolnienie od kosztów
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sądowych, sąd uwzględnia przede wszystkim statutowe cele działalności danej
organizacji i możliwości oraz potrzeby realizacji tych celów na drodze postępowania
cywilnego.

<Art. 104a.
W elektronicznym postępowaniu upominawczym przepisów art. 96 ust. 1 pkt 10, art.
100, art. 101, art. 102, art. 103, art. 104 ust. 2, art. 105 nie stosuje się.>


