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Od kiedy postępowanie cywilne na nowych zasadach? 
Przepisy intertemporalne 

Nowelizacja z dnia 16 września 2011 r. 

 

Stosowanie ustawy 
NOWEJ 

W POSTĘPOWANIACH WSZCZĘTYCH  
PO DNIU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY 

(art. 9 ust. 1) 
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Likwidacja postępowania w sprawach 
gospodarczych 

Przed nowelizacją: Po nowelizacji: 

Odrębne postępowanie  
w sprawach gospodarczych 

„Zwykły” proces cywilny 

Prekluzja dowodowa Koncentracja materiału dowodowego dzięki za-
sadzie dyskrecjonalnej władzy sędziego (art. 
207 i 217 k.p.c.) 

Wyższe rygory procesowe wobec przedsiębior-
ców niż wobec osób nie będących przedsiębior-

cami – fałszywe założenie, iż wszyscy przed-
siębiorcy dysponują specjalistyczną wiedzą 

prawną 

Jednakowe rygory procesowe wobec przedsię-
biorców i osób fizycznych 

Zbytnie sformalizowanie – o wygraniu procesu 
decydowały często względy formalne 

Uproszczenie struktury procesu jako trybu roz-
poznawczego 
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Likwidacja postępowania w sprawach 
gospodarczych 

Przed nowelizacją: Po nowelizacji: 

Zakaz wytaczania powództwa wzajemnego oraz 
ograniczenia w zgłaszaniu zarzutu potrącenia 

w postępowaniu gospodarczym 

Możliwość wytoczenia powództwa wzajemnego 
oraz zgłoszenia zarzutu potrącenia. 

Konieczność przeprowadzenia postępowania 
dowodowego w przedmiocie ustalenia istnienia 
wierzytelności zgłoszonej do potrącenia 

Właściwość sądu okręgowego – min. wartość 
przedmiotu sporu w sprawach gospodarczych:  

100 tys. zł 

Właściwość sądu okręgowego – min. wartość 
sporu dla wszystkich spraw:  
75 tys. zł 

Mimo likwidacji postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych  
ZACHOWANE ZOSTAJĄ SĄDY GOSPODARCZE  

JAKO WYDZIAŁY SĄDÓW CYWILNYCH. 
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Likwidacja postępowania w sprawach 
gospodarczych 

Oczekiwania Zagrożenia 

Uelastycznienie postępowań w sprawach go-
spodarczych poprzez uwzględnianie przez sąd 

okoliczności konkretnej sprawy 

Możliwość wydłużenia czasu postępowań ze 
względu na niewydolność „zwykłego” procesu 
cywilnego 

Zminimalizowanie ryzyka rozstrzygania na pod-
stawie prawdy formalnej 

Możliwość paraliżowania procesu poprzez zgła-
szanie zarzutu potrącenia 

Przyspieszenie postępowań, szybsze wydawa-
nie wyroków 
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Nowe obowiązki stron 

Zasada prawdy materialnej (art. 3) 

Przed nowelizacją: Po nowelizacji: 

Strony i uczestnicy postępowania obowiązani 
byli dawać wyjaśnienia co do okoliczności 

sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czego-
kolwiek oraz przedstawiać dowody. 

Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są 
dokonywać czynności  procesowych zgod-
nie z dobrymi obyczajami, dawać wyjaśnienia 
co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i 
bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać 
dowody. 

– Odpowiedź na nadużywanie przez strony ich 
uprawnień procesowych. 

– Naruszenie sankcjonowane głównie w sferze 
odpowiedzialności za koszty postępowania.  

 

  

MOŻLIWA NIEEFEKTYWNOŚĆ 
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Nowe obowiązki stron 

Ciężar wspierania postępowania (art. 6 § 2) 

Przed nowelizacją: Po nowelizacji: 

Obowiązek przeciwdziałania przewlekaniu postępowania i dążenia do rozstrzygnięcia sprawy na 
pierwszym posiedzeniu nałożony na sąd. (art. 6 § 1) 

 Obowiązek przytaczania przez strony wszyst-
kich okoliczności faktycznych i dowodów bez 
zwłoki, by postępowanie mogło być przeprowa-
dzone sprawnie i szybko 

 

Postępowanie cywilne ma za przedmiot prawa 
prywatne stron, więc także strony powinny przy-
czyniać się do zapewnienia sprawnego i szyb-
kiego przebiegu postępowania. 
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Nowe obowiązki pełnomocników 

Obowiązek doręczenia pełnomocnictwa (art. 89 § 1) 

Przed nowelizacją: Po nowelizacji: 

Obowiązek dołączenia  
przez pełnomocnika  

do akt sprawy  
pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy  

lub wierzytelnego odpisu pełnomocnictwa 

Obowiązek dołączenia  
przez pełnomocnika  
do akt sprawy  
pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy  
lub wierzytelnego odpisu pełnomocnictwa 
wraz z odpisem dla strony przeciwnej 

– Z uwagi na obowiązek wzajemnego doręcza-
nia sobie pism procesowych przez profesjo-
nalnych pełnomocników wynikający z art. 132 
k.p.c. strona powinna wiedzieć czy przeciwnik 
reprezentowany jest przez kwalifikowanego 
pełnomocnika  
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Posiedzenie przy drzwiach zamkniętych (art. 153) 

Przed nowelizacją: Po nowelizacji: 

Obligatoryjnie z urzędu: 

– publiczne rozpoznawanie sprawy zagraża porządkowi publicznemu lub moralności, 

– możliwość ujawnienia okoliczności objętych ochroną informacji niejawnych (§ 1) 

 Obligatoryjnie na wniosek strony: 

– możliwość ujawnienia okoliczności sta-
nowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
(§ 11) 

Fakultatywnie na wniosek strony 
całość posiedzenia: 

– uznanie przez sąd przyczyn podanych przez 
stronę za uzasadnione, 

– roztrząsane mają być szczegóły życia ro-
dzinnego 

Fakultatywnie na wniosek strony 
całość lub część posiedzenia: 

– uznanie przez sąd przyczyn podanych przez 
stronę za uzasadnione, 

– roztrząsane mają być szczegóły życia ro-
dzinnego 



www.prokurent.com  

 

Wzmocnienie kierownictwa sędziowskiego 

Prekluzja sędziowska (art. 207) 

Przed nowelizacją: Po nowelizacji: 

Fakultatywność odpowiedzi na pozew 

Uprawnienie przewodniczącego do zarządzenia odpo-
wiedzi na pozew w sprawach zawiłych lub rozra-

chunkowych 

Uprawnienie przewodniczącego do ozna-
czenia terminu wniesienia odpowiedzi na 
pozew w każdej sprawie 
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Możliwość zobowiązania stron do wymiany dalszych 
pism przygotowawczych przed pierwszym posiedze-
niem w sprawach zawiłych lub rozrachunkowych 

Możliwość zobowiązania stron do złożenia 
dalszych pism przygotowawczych przed 
pierwszym posiedzeniem w każdej spra-
wie 

W sprawach zawiłych lub rozrachunkowych wymianę 
pism procesowych mógł zarządzić sąd 

Składanie pism przygotowaw-
czych w toku sprawy – tylko 
wtedy, gdy sąd tak postanowi. 

POJĘCIE PISM PRZYGO-
TOWAWCZYCH NIE 

OBEJMUJE ZAŁĄCZNIKA 
DO PROTOKOŁU 

Utrata prawa do powoływania twierdzeń, zarzutów 
i dowodów w sytuacji gdy przewodniczący zobowiązał 
do ich złożenia w wyznaczonym terminie stronę repre-

zentowaną przez profesjonalnego  
pełnomocnika   

Pomijanie przez sąd spóźnionych twierdzeń  
i dowodów 
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Wzmocnienie kierownictwa sędziowskiego 
Prekluzja sędziowska (art. 207) 

Oczekiwania Zagrożenia 

Przyspieszenie rozpatrywania spraw Zamknięcie drogi do swobodnej wymiany pism 
przygotowawczych 

Przywrócenie marginalizowanej zasady ustności 
w procesie 

Możliwa sprzeczność z zasadą prawa do sądu 

 Możliwość przegrania procesu nie przez brak 
racji, a przez niemożność prawidłowego jej 
przedstawienia 

 Możliwość wydłużenia trwania procesu poprzez 
brak możliwości złożenia pisma procesowego 
po terminie i konieczność wyartykułowania i za-
protokołowania stanowiska strony na rozprawie 
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Wzmocnienie kierownictwa sędziowskiego 

Dyskrecjonalna władza sędziego (art. 217) 

Przed nowelizacją: Po nowelizacji: 

Możliwość prezentowania przez strony materiału procesowego do zamknięcia rozprawy (§ 1) 

Pomijanie przez sąd dowodów, gdy 

– okoliczności sporne zostały już dostatecznie 
wyjaśnione  

– zostały powołane jedynie dla zwłoki 

 

Pomijanie przez sąd spóźnionych twierdzeń 
i dowodów chyba, że 

– brak winy strony lub 

– uwzględnienie ich nie spowoduje zwłoki 
w rozpoznaniu sprawy albo 

– wystąpienie „innych wyjątkowych okoliczno-
ści” (§ 2) 

Pomijanie przez sąd twierdzeń i dowodów po-
woływanych jedynie dla zwłoki 

DYSKRECJONALNA WŁADZA SĘDZIEGO TO NIE PREKLUZJA. 
Wykluczenie spóźnionych przytoczeń nie następuje z mocy prawa, a decyzji sądu. 
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Wzmocnienie kierownictwa sędziowskiego 
Obligatoryjne informacyjne słuchanie stron  
(art. 212) 

Przed nowelizacją: Po nowelizacji: 

Przewodniczący, jeżeli to możliwe, jeszcze 
przed wszczęciem postępowania dowodowego 

powinien był przez zadawanie pytań stronom 
ustalić, jakie z istotnych okoliczności sprawy są 
między nimi sporne, i dążyć do ich wyjaśnienia. 

Sąd na rozprawie przez zadawanie pytań stro-
nom dąży do tego, aby strony przytoczyły lub 
uzupełniły twierdzenia lub dowody na ich popar-
cie oraz udzieliły wyjaśnień koniecznych dla 
zgodnego z prawdą ustalenia podstawy fak-
tycznej dochodzonych przez nie praw lub rosz-
czeń. W ten sam sposób sąd dąży do wyjaśnie-
nia istotnych okoliczności sprawy, które są 
sporne. 
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Udział organizacji pozarządowych 

Przed nowelizacją: Po nowelizacji: 

Tytuł III „Organizacje społeczne” Tytuł III „Organizacje pozarządowe”  

– Wprowadzenie jedności terminologicznej 
w odniesieniu do ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

– Usunięcie wątpliwości co do traktowania fundacji 
jako pełnoprawnych uczestników procesu cywil-
nego, 

– Nawiązanie do szeroko stosowanego obecnie po-
jęcia sektora pozarządowego (non-governmental 
sector) 

Wytaczanie powództw na rzecz obywateli: 

– sprawach o roszczenia alimentacyjne i ochronę 
konsumentów oraz o dyskryminację bez wy-

mogu uzyskiwania zgody (art. 61 § 1) 

Konieczność uzyskania zgody w formie pisemnej 
przy wytaczaniu powództw na rzecz osób fizycznych 
w sprawach o roszczenia alimentacyjne i ochronę 
konsumentów, a także o ochronę środowiska, praw 
własności przemysłowej, równości oraz niedyskrymi-
nacji przez bezpodstawne zróżnicowanie praw i ob-
owiązków obywateli.  
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Udział organizacji pozarządowych 

Przed nowelizacją: Po nowelizacji: 

 Możliwość wytoczenia powództwa lub przystąpienia 
do toczącego się sporu z innym przedsiębiorcą o 
roszczenia wynikające z prowadzonej działalności 
gospodarczej przez organizację pozarządową na 
rzecz jej członka – przedsiębiorcy będącego osobą 
fizyczną za jego pisemną zgodą (art. 61§ 3) 

 Obowiązek dołączenia przez organizację pozarzą-
dową do pozwu lub do pisma pisemnej zgody zainte-
resowanej strony. 

 Brak zgody  
= 

brak formalny  130 k.p.c. 
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Zmiany w środkach zaskarżenia 

Zażalenie do Sądu Najwyższego (art. 3941 § 11) 

NOWOŚĆ 

 

Rozstrzygnięcie sądu drugiej instancji  

 

 ZAŻALENIE DO SĄDU NAJWYŻSZEGO  

 

 

uchylające wyrok sądu pierwszej instancji 

 

 

 

przekazującego sprawę do ponownego  
rozpoznania 

 

 

 



www.prokurent.com  

 

Zmiany w środkach zaskarżenia 

Zażalenia na postanowienia sądu drugiej instancji 

NOWOŚĆ 

Postanowienia sądu drugiej instancji 

 „ZAŻALENIE POZIOME” DO INNEGO 
     SKŁADU TEGO SĄDU (3942) 

 

w przedmiocie: 

– oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego,  

– zwrotu kosztów procesu,  

– skazania świadka, biegłego, strony, jej peł-
nomocnika oraz osoby trzeciej na grzywnę, 

– zarządzenia przymusowego sprowadzenia 
i aresztowania świadka,  

– odmowy zwolnienia świadka i biegłego od 
grzywny, 

– odmowy zwolnienia świadka od przymu-
sowego sprowadzenia 
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Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie cywilne 

Uchylenie art. 1821 – ratio legis 

Przed nowelizacją: 

Postanowienie o umorzeniu postępowania w wypadku ogłoszenia upadłości obejmującej likwida-
cję majątku pozwanego 

– Błędne założenie, że każdy proces cywilny, w którym pozwany został postawiony w stan upa-
dłości obejmującej likwidację jego majątku nie może być kontynuowany 

inaczej – Prawo upadłościowe i naprawcze: kontynuowanie procesu w takiej sytuacji niedopusz-
czalne tylko wtedy, gdy jego przedmiotem jest wierzytelność podlegająca zgłoszeniu do masy 

– Procesy, w których dochodzone są roszczenia wynikające z praw podmiotowych bezwzględ-
nych (np. roszczeń o zaniechanie naruszania praw własności intelektualnej) powinny być konty-

nuowane także po ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego. 

Umorzenie postępowania wskutek ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku pozwane-
go w wypadku wierzytelności podlegających zgłoszeniu do masy upadłości 

– W razie odmowy wciągnięcia na listę, uchylenia, umorzenia albo zakończenia postępowania 
upadłościowego konieczność ponownego wytaczania przez wierzyciela procesu o swą należność. 
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Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie cywilne 

Uchylenie art. 1821 

Przed nowelizacją: Po nowelizacji: 

art. 1821 

 

Ogłoszenie upadłości 
pozwanego 

obejmujące likwidację 
jego majątku 

 

UMORZENIE  
PROCESU 

art. 1821 

 

Ogłoszenie upadłości pozwanego 
obejmujące likwidację jego majątku 

 

ZAWIESZENIE PROCESU (art. 174 § 1 pkt4) 

                                                  

Roszczenie niepodlegające 
zgłoszeniu do masy 

 

Wierzytelność podlegająca wpisowi do masy 
upadłości 

                            

Podjęcie z udziałem syndyka lub 
zarządcy masą upadłości 

Odmowa wciągnięcia na 
listę  

 

Podjęcie z udziałem 
syndyka (art. 145 p.u.n.) 

Wciągnięcie na listę 
w post. upadł. 

 

Umorzenie procesu 
(art. 355) 
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Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym 
Termin wniesienia skargi na czynności komornika 
w razie zaniechania czynności (art. 767 § 4) 

Przed nowelizacją: Po nowelizacji: 

Brak regulacji terminu do wniesienia skargi na 
czynności komornika w razie zaniechania czyn-

ności 

 

Początek biegu terminu do wniesienia skargi 

 

DZIEŃ, W KTÓRYM CZYNNOŚĆ TA  
MIAŁA BYĆ WYKONANA 
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Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym 
Nowe stawki grzywien (art. 672, 886) 

Przed  
nowelizacją: 

 
Po  

nowelizacji: 

500 zł 

– Nieuzasadniona odmowa udzielenia wyjaśnień lub informacji, 

– Udzielenie informacji świadomie fałszywych, 

– Zaniedbanie obowiązku informowania o zmianie miejsca 
zamieszkania 

2000 zł 

500 zł 
– Nieprzekazywalnie zajętego wynagrodzenia przez pracodawcę, 

– Zaniechanie przesłania zawiadomienia lub dokumentu zajęcia 
wynagrodzenia nowemu pracodawcy dłużnika 

2000 zł 

200 zł 
– Niezastosowanie się do wezwania komornika do wydalenia się 

z miejsca czynności 
1000 zł 

Prawomocne postanowienie komornika o ukaraniu grzywną podlega wykonaniu w drodze 
egzekucji sądowej bez zaopatrywania go w klauzulę wykonalności. (art. 7681) 
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Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym 
Nowa definicja tytułu wykonawczego (art. 776) 

Przed nowelizacją: Po nowelizacji: 

Tytuł wykonawczy 

= 

Tytuł egzekucyjny 

+ 

Klauzula wykonalności 

Tytuł wykonawczy 

                  

Tytuł egzekucyjny 

+  

Klauzula 
wykonalności 

Inny dokument jeśli ustawa 
tak stanowi 

                  

Ugoda za-
warta przed 
mediatorem 

Wyrok sądu 
polubownego i 
ugoda przed 

nim zawarta po 
stwierdzeniu 

ich wykonalno-
ści przez sąd 
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Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym 
Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej 

Przed nowelizacją: Po nowelizacji: 

Rozstrzygnięcie przez sąd o łącznym prowa-
dzeniu egzekucji przez jeden organ  

Rozstrzygnięcie przez sąd o łącznym prowa-
dzeniu egzekucji przez jeden organ co do rze-
czy lub prawa majątkowego, do którego na-
stąpił zbieg (art. 773 § 1) 

 Obowiązki komornika przed przekazaniem akt w 
wypadku postanowienia o prowadzeniu egzeku-
cji przez administracyjny organ egzekucyjny: 

– rozliczenie kosztów egzekucji, 

– zwrócenie wierzycielowi pozostałości niewy-
korzystanej zaliczki, 

– odnotowanie na tytule wykonawczym wyso-
kości dotychczasowych oraz zakresu w jakim 
roszczenie wierzyciela zostało zaspokojone 
(art. 773 § 21) 
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Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym 
Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej 

Przed nowelizacją: Po nowelizacji: 

Organ uprawniony do orzekania w przedmiocie 
zbiegu:  

– sąd  

Organ uprawniony do orzekania w przedmiocie 
zbiegu:  

– sąd 

– referendarz sądowy (art. 773 § 11)  
                                            

skarga na postanowienie referendarza są-
dowego w przedmiocie zbiegu egzekucji 

(art. 773 § 4)  
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Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym 
Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej 

Przed nowelizacją: Po nowelizacji: 

Egzekucja z min. dwóch składników majątku 
dłużnika 

 

Tylko jeden składnik objęty zbiegiem 

 

Postanowienie sądu o dalszym prowadzeniu 
w trybie administracyjnym 

 

Brak tytułu wykonawczego będącego pod-
stawą dalszych egzekucji dla komornika 

Egzekucja z min. dwóch składników majątku 
dłużnika 

 

Tylko jeden składnik objęty zbiegiem 

 

Postanowienie sądu o dalszym prowadzeniu 
w trybie administracyjnym 

 

Dalszy tytuł wykonawczy dla organu  
administracyjnego wydawany z urzędu przez 

sąd (art. 7732) 
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Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym 
Nadawanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności 
(782)  

Przed nowelizacją: Po nowelizacji: 

Nakaz zapłaty 

 

Nadawanie klauzuli wykonalności z urzędu 

Nakaz zapłaty 

                  

Elektroniczne postę-
powanie upominawcze 

 

Nadawanie klauzuli 
wykonalności z urzędu 

Pozostałe rodzaje 
postępowań 

 

Nadawanie klauzuli 
wykonalności  
na wniosek 
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Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym 
Sposoby zabezpieczenia (art. 807) 

Przed nowelizacją: Po nowelizacji: 

Gotówka Gotówka 

Książeczki oszczędnościowe Książeczki oszczędnościowe 

 Rachunek bankowy 

 Papiery wartościowe 
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Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym 
Zaspokojenie bieżących potrzeb dłużnika 
w przypadku zawieszenia postępowania (art. 8211) 

NOWOŚĆ 

Egzekucja skierowana do wynagrodzenia za pracę lub innych praw majątkowych, 
z którymi związane jest prawo dłużnika do świadczeń okresowych 

 

Wniosek dłużnika 

 

Sąd 

 

Określenie kwoty, jaką dłużnik może pobierać w celu zaspokojenia bieżących potrzeb 
w okresie zawieszenia postępowania  

 

Zażalenie wierzyciela 
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Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym 
Egzekucja z nieruchomości 

NOWOŚCI 

Nałożenie na komornika obowiązku złożenia wniosku o wykreślenie w księdze wieczystej wpisu 
o wszczęciu egzekucji lub o usunięcie wniosku o wszczęcie egzekucji ze zbioru dokumentów 

w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego (art. 924 § 2) 

Obowiązek zapłaty przez najemcę  komornikowi czynszu w sytuacji, gdy został on już zapłacony 
dłużnikowi na okres dłuższy niż 3 miesiące lub 6 miesięcy w wypadku dzierżawy (art. 929 § 11) 

Bezskuteczność wobec nabywcy nieruchomości oddania zajętej nieruchomości w użyczenie,  
leasing, najem lub dzierżawę (art. 930 § 4) 
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Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym 
Egzekucja z nieruchomości (art. 985) 

Przed nowelizacją: Po nowelizacji: 

Umorzenie egzekucji 

 

Nowa egzekucja 
po 1 roku  

od umorzenia poprzedniej 

Umorzenie egzekucji 

 

Nowa egzekucja 
po 6 miesiącach  

od umorzenia poprzedniej 
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Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym 
Egzekucja z nieruchomości (art. 1002) 

Przed nowelizacją: Po nowelizacji: 

Wejście przez nabywcę w prawa i obowiązki 
dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzier-
żawy stosownie do przepisów prawa normują-
cych te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wy-

najętej lub wydzierżawionej z chwilą uprawo-
mocnienia się postanowienia o przysądzeniu 

własności 

Wejście przez nabywcę w prawa i obowiązki 
dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzier-
żawy stosownie do przepisów prawa normują-
cych te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wy-
najętej lub wydzierżawionej z chwilą uprawo-
mocnienia się postanowienia o przysądzeniu 
własności 

Możliwość wypowiedzenia tych umów za-
wartych na czas oznaczony dłuższy niż 2 la-
ta w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się 
postanowienia o przysądzeniu własności, z 
zachowaniem rocznego terminu wypowie-
dzenia (lub krótszego jeśli umowa tak prze-
widuje) 

 


