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Dochodzenie ROSZCZEŃ podczas kryzysu → Obrona przed egzekucjąą→ Restrukturyzacja 2020 → Upadłość konsumencka
2020

→ Nowe Elektroniczne postępowanie upominawcze EPU →
→ Wymiana pism → Przedawnienia → Nowe przesłanki wydania
wyroku zaocznego → Środki poprawy skuteczności
Egzekucji - Restrukturyzacja 2020 → Upadłość konsumencka 2020

→ OBRONA przed egzekucją - Restrukturyzacja - Dochodzenie
ROSZCZEŃ → Środki poprawy skuteczności egzekucji → Upadłość
konsumencka od 24.03. 2020 → Lawinowo wzrasta liczba upadłości
konsumenckiej → Restrukturyzacja 2020 vs tarcza antykryzysowa4

Dochodzenie ROSZCZEŃ po reformie KPC → Obrona
przed egzekucją → Restrukturyzacja vs Upadłość 2020

Sędzia Mirosław Trzaska
Wizytator ds. Egzekucyjnych i Wieczystoksięgowych i Gospodarczych, Sędzia Sądu
Okręgowego. - Jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w
Krakowie ś
ę
ę
ń
. wizytator stały z ramienia Ministerstwa
Sprawiedliwości. Zasiadał w komisjach egzaminacyjnych ds. egzaminów komorniczych i
notarialnych.
ś

Sędzia Leszek Ciulkin
Sędzia Sądu Okręgowego. Od 1994 r. orzeka w sprawach gospodarczych. Wykładowca Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury z zakresu postępowania rejestrowego, zagadnień dotyczących spółek, elementów
procedury cywilnej, upadłości i restrukturyzacji. Współautor komentarza „Krajowy Rejestr Sądowy i
postępowanie rejestrowe". W latach 1999 – 2002 i roku 2007 brał udział w pracach zespołu problemowego
postępowania upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.
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1. Postępowanie
administracyjne

2. Postępowanie
uproszczone -E-SĄD

3. EGZEKUCJA SĄDOWA
4. OBRONA PRZED
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I. Sędzia Mirosław Trzaska
Wpływ epidemii na bieg terminów
procesowych i sądowych, oraz
postępowania egzekucyjne.

EGZEKUCJĄ

5. UPADŁOŚĆ vs

Istotne punkty tarczy antykryzysowej dla egzekucji
sądowej

RESTRUKTURYZACJA
2020
2 prezentacje

Dla kogo ?
Zarząd
Radcowie prawni
Właściciele
kadra managerska i
kierownicza
komornicy sądowi
Biegli sądowi

1 E-sąd – Zasady funkcjonowania po
nowelizacji kodeksu postępowania
cywilnego - od 7 lutego 2020!
1. Zmiany ram prawnych działania e-sądu
2. kiedy stosujemy ? - Roszczenia dochodzone w
elektronicznym postępowaniu upominawczym

3. kiedy stare a kiedy nowe zasady ?
4. Wnoszenie pism w elektronicznym postępowaniu
upominawczym

5. Wymogi formalne pozwu w elektronicznym
postępowaniu upominawczym OD 7.02.2020
W stosunku do wszystkich nakazów zapłaty wydanych
przed 7.02.2020 (a także do wszelkich wszczętych
postępowań, które znajdą swój finał w postaci nakazu
zapłaty już po 7 lutego 2020) obowiązywać będzie stara
procedura
ę
każdy sprzeciw zakończy postępowanie

Czy

umorzeniem ?

EPU - Zmiany w
elektronicznym
postępowaniu
upominawczym po
reformie k.p.c.
ż

Po nowelizacji przepisów nieopłacalne staje się składanie
kolejnego pozwu do e-sądu w tej samej sprawie, w
wypadku, gdy sąd nie znalazł podstaw do wydania nakazu
zapłaty, lub, gdy strona pozwana złożyła sprzeciw.
Spójrzmy, jak wygląda znowelizowany Art. 505 (37). § 1.

1. Zniesienie kosztów procesu pomiędzy stronami w
przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu przez
stronę pozwaną

2. Wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty
3. Kiedy nakaz zapłaty w postępowaniu będzie
uważany za doręczony ? - adres zameldowania vs

ą
ę
wynikające z reformy k.p.c.
Sądem właściwym do
rozpoznawania spraw w
elektronicznym postępowaniu
upominawczym jest Sąd
Rejonowy Lublin-Zachód w
Lublinie, do którego rocznie
wpływa ponad 2 mln spraw.

Pozew na nowych
zasadach - Nowe
zasady doręczeń

fikcyjny lub nieaktualny meldunek

4. Uchybienie i przywrócenie terminu
5. Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia
sprzeciwu od nakazu zapłaty – podstawy prawne
wniosku:

2.Egzekucja sądowa - Środki poprawy
skuteczności egzekucji
1. Zarządzanie procesem cywilnym przez
przewodniczącego i przez sąd

2. Obowiązku procesowe stron w tym ciężar
Jeżeli pozwany, pomimo
powtórzenia zawiadomienia, nie
odebrał pozwu lub innego pisma
procesowego sąd zawiadamia o
tym powoda, przesyłając mu przy

wspierania procesu

3. Czas właściwy na zgłoszenie twierdzeń faktycznych

tym odpis pisma dla pozwanego i
zobowiązując do doręczenia tego
pisma pozwanemu za
pośrednictwem komornika.

Uwaga: Wyroki
zaoczne
Niezłożenie odpowiedzi na
pozew w przepisanym terminie
będzie poskutkować uznaniem
za przyznane przez pozwanego
twierdzeń, co do faktów
przytoczonych w pozwie. Na tej
podstawie sąd będzie mógł
wydać wyrok zaoczny na
posiedzeniu niejawnym.

i złożenie wniosków dowodowych

4. Zakres postępowania odwoławczego, w tym
uzupełniającego postępowania dowodowego

3 . Nowości w postępowaniu
egzekucyjnym, w tym dotyczące zmian
podmiotowych i badania przedawnienia
roszczenia przez komornika
1. badania przedawnienia roszczenia przez komornika
2. zmiana podstawy powództwa
przeciwegzekucyjnego z art. 840 kpc

3. przejście uprawnienia po powstaniu tytułu
wykonawczego

4.

ę

4. Doręczenia wezwania sądowego
przez komornika - Praktyka stosowania
- Wszystko na temat doręczeń
komorniczych w procesie cywilnym.
Jak bronić się przed
egzekucją?
Jednym z podstawowych
narzędzi służących dłużnikowi
jest powództwo
przeciwegzekucyjne. Zgodnie z
art. 840 Kodeksu postępowania
cywilnego w drodze takiego
powództwa można żądać
pozbawienia tytułu
wykonawczego wykonalności w
całości lub części albo
ograniczenia
OBRONA,
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I
OCHRONA MAJĄTKU
ZARZĄDU
Szkolenie

zasady doręczania korespondencji sądowej przewidują,
iż jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia,
nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając
mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując
do doręczenia tego pisma pozwanemu za
pośrednictwem komornika.
Nowe reguły doręczeń
kiedy sąd może zawiesić postępowanie ?

5. Zadania dla komorników
→ zobowiązanie powoda do doręczenia pisma
procesowego przeznaczonego dla pozwanego, za
pośrednictwem komornika.

6. EGZEKUCJA z nieruchomości budynki
mieszkalne i komercyjne, lokale
usługowe
Odszkodowania po ustaniu stosunku najmu
(odszkodowania od gmin lokatorów)

7. Zmiany w postępowaniach
odrębnych:
© Sędzia Leszek Ciulkin

elektroniczne postępowanie upominawcze oraz
postępowanie uproszczone

nakazowe i upominawcze
postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i

Restrukturyzacja 2020
Co lepsze ? Upadłość czy
restrukturyzacja ?

ubezpieczeń społecznych.

8. Przedawnienie roszczeń -

Upadłość
konsumencka od
24.03.2020

ś

ą

Czy dochodzenie roszczeń przed sądem jest
ograniczone w czasie?
ń

Ś
Ś

Ogólne terminy przedawnienia
Szczególne terminy przedawnienia

ŚĆ

ą
Przykłady roszczeń i szczególnych terminów
Obecnie do ogłoszenia upadłości
wystarczy, że wniosek będzie
kompletny. Zgodnie z nowymi
rozwiązaniami, plan spłaty
wydłużony zostanie nawet do
siedmiu lat w przypadku winy
umyślnej lub rażącego
niedbalstwa. Jednak celowe
zadłużanie może zniweczyć
szanse na umorzenie długów.

przedawnienia
Roszczenia nie podlegające przedawnieniu
Roszczenia pracownicze ( wynagrodzenia ) vs
kwota wolna od zajęcia komorniczego

9. Nowe wymogi formalne apelacji
Uprzednie złożenie wniosku o doręczenie
orzeczenia z pisemnym uzasadnieniem.
Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia
wyroku

UWAGA: Osoby, które
ś
żą
ą
ść

ć
ą.

10. Zażalenie poziome
skuteczne zażalenie

11. Podstawy odmowy nadania
orzeczeniu klauzuli wykonalności
12. Przejście uprawnienia po powstaniu
tytułu wykonawczego w postępowaniu
gospodarczym
Jeżeli po powstaniu tytułu wykonawczego uprawnienie
przeszło na inną osobę, osoba ta może wszcząć
egzekucję przeciwko dłużnikowi na podstawie tego
tytułu, jeżeli wykaże przejście uprawnienia dokumentem
urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo
poświadczonym.

13. Nowe rozwiązania w zakresie
kosztów postępowania – które weszły
w życie 14 dni od dnia ogłoszenia
ustawy nowelizacyjnej w Dzienniku
Ustaw.
nowe rozwiązania w zakresie kosztów postępowania –
które weszły w życie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy
nowelizacyjnej w Dzienniku Ustaw..
katalog opłat dotyczących ochrony praw
autorskich, prawa własności przemysłowej czy
czynów nieuczciwej konkurencji

14.Nowe terminy umorzenia
postępowania po jego zawieszeniu
We wskazanych w ustawie przypadkach, do czasu
zakończenia postępowania w danej instancji, stosować
się będzie przepisy w dotychczasowym brzmieniu.

II Sędzia Leszek Ciulkin
1.Jak bronić się przed egzekucją?
1. wykazanie bezskuteczności egzekucji
2. wykazanie przedawnienia
3. powoływanie się na siłę wyższą
4. niewykazanie odpowiedniego stopnia staranności i
zapobiegliwości wierzyciela

5. unieważnienie umowy przez sąd

2.Podstawy i przebieg upadłości
przedsiębiorców i upadłości
konsumenckiej od 24.03.2020
Obecnie osoby, które
ś
ć
ść

żą

ą
ą.

ść
Ś

Ś

ŚĆ

3. Przyczyny oddalenia wniosków o
ogłoszenie upadłości / (w tym
konsumenckiej)
4. Postępowania restrukturyzacyjne kiedy i jak stosujemy ?:

