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Dochodzenie ROSZCZEŃ po reformie KPC i →
→EPU od 7.02 → Praktyka podczas kryzysu

Sprawy cywilne a sprawy gospodarcze → Pozew na nowych
zasadach → Nowe reguły doręczeń→ Nowe przesłanki wydania wyroku
zaocznego → przejście uprawnienia po powstaniu tytułu wykonawczego

→ Wymiana pism → Przedawnienia →Praktyka stosowania

 WEBINARIUM 9.00-16.45

23.04.2020  C E N T R U M  G I E Ł D O W E
K s i ą ż ę c a  4, Warszawa

400 zł + VAT od osoby
375 zł + VAT od osoby, dla 2 osób
350 zł + VAT od osoby, dla 3 osób



23.04.2020
9.00-16.30

Post ępowanie

administracyjne

1.

2. Post ępowanie

uproszczone -E-S ĄD

3. EGZEKUCJA S ĄDOWA

2 prezentacje

I. Sędzia Mirosław Trzaska

1 E-sąd – nowe zasady funkcjonowania po
nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego - od 7
lutego 2020!

23.04.2020_9.00 WEBINARIUM

→ Nowe Elektroniczne postępowanie upominawcze EPU od
7.02.2020 → Postępowanie administracyjne ( US, ZUS) → Wymiana
pism → Reforma KPC vs Przedawnienia → Nowe przesłanki wydania
wyroku zaocznego → Sprawy cywilne a sprawy gospodarcze

Dochodzenie ROSZCZEŃ podczas kryzysu -
po reformie KPC

Sędzia Mirosław Trzaska

Wizytator ds. Egzekucyjnych i Wieczystoksi ęgowych i Gospodarczych, S ędzia S ądu
Okręgowego. - Jest wykładowc ą Krajowej Szkoły S ądownictwa i Prokuratury w
Krakowie - ś
ę ę ń . wizytator stały z ramienia Ministerstwa

Sprawiedliwo ści. Zasiadał w komisjach egzaminacyjnych ds. egzaminów komorniczych i
notarialnych. ś

Sędzia Leszek Ciulkin

Sędzia S ądu Okręgowego. Od 1994 r. orzeka w sprawach gospodarczych. Wykładowca Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury z zakresu post ępowania rejestrowego, zagadnie ń dotycz ących spółek, elementów
procedury cywilnej, upadło ści i restrukturyzacji. Współautor komentarza „Krajowy Rejestr S ądowy i
post ępowanie rejestrowe". W latach 1999 – 2002 i roku 2007 brał udział w pracach zespołu problemowego
post ępowania upadło ściowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.



Dla kogo ?

Zarz ąd
Radcowie prawni
Wła ściciele
kadra managerska i
kierownicza
komornicy s ądowni

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

 ż
ą

ę
wynikające z reformy k.p.c.
Sądem wła ściwym do
rozpoznawania spraw w
elektronicznym postępowaniu
upominawczym jest S ąd
Rejonowy Lublin-Zachód w
Lublinie, do którego rocznie
wpływa ponad 2 mln spraw.
Elektroniczne postępowanie
upominawcze słu ży dochodzeniu
roszczeń pieni ęż nych,
niezale żnie od warto ści
przedmiotu sporu.

Pozew na nowych
zasadach - Nowe
zasady doręczeń

Jeżeli pozwany, pomimo
powtórzenia zawiadomienia, nie
odebrał pozwu lub innego pisma
procesowego s ąd zawiadamia o
tym powoda, przesyłając mu przy
tym odpis pisma dla pozwanego i
zobowiązuj ąc do doręczenia tego
pisma pozwanemu za
pośrednictwem komornika.

Uwaga: Wyroki
zaoczne

Zmiany ram prawnych działania e-s ądu1.
kiedy stosujemy ? - Roszczenia dochodzone w elektronicznym

postępowaniu upominawczym

2.

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
tak że do wszelkich wszczętych postępowa ń, które znajd ą swój finał w postaci
nakazu zapłaty ju ż po 7 lutego 2020) obowi ązywa ć b ędzie stara procedura

ę  Czy ka żdy sprzeciw

zako ńczy postępowanie umorzeniem ?

Po nowelizacji przepisów nieopłacalne staje si ę składanie kolejnego pozwu do
e-s ądu w tej samej sprawie, w wypadku, gdy s ąd nie znalazł podstaw do
wydania nakazu zapłaty, lub, gdy strona pozwana zło żyła sprzeciw. Spójrzmy,
jak wygl ąda znowelizowany Art. 505 (37). § 1.

1. Zniesienie kosztów procesu pomi ędzy stronami w przypadku

skutecznego wniesienia sprzeciwu przez stron ę pozwan ą

2. Wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty

3. Kiedy nakaz zapłaty w postępowaniu b ędzie uwa żany za doręczony ?

- adres zameldowania vs fikcyjny lub nieaktualny meldunek

4. Uchybienie i przywrócenie terminu

5. Wniosek o przywrócenie terminu do zło żenia sprzeciwu od nakazu

zapłaty – podstawy prawne wniosku:

2 .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. przej ście uprawnienia po powstaniu tytułu wykonawczego

3. Doręczenia wezwania sądowego przez komornika
- Praktyka stosowania - Wszystko na temat
doręczeń komorniczych w procesie cywilnym.

zasady doręczania korespondencji s ądowej przewiduj ą, i ż je żeli pozwany,
pomimo powtórzenia zawiadomienia, nie odebrał pozwu lub innego pisma
procesowego - przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłaj ąc mu
przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowi ązuj ąc do doręczenia tego
pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.

Nowe reguły doręczeń
kiedy sąd może zawiesić postępowanie ?

4. Nowe zadania dla komorników
→ zobowi ązanie powoda do doręczenia pisma procesowego przeznaczonego
dla pozwanego, za pośrednictwem komornika.



Niezło żenie odpowiedzi na
pozew w przepisanym terminie
będzie poskutkowa ć uznaniem
za przyznane przez pozwanego
twierdzeń, co do faktów
przytoczonych w pozwie. Na tej
podstawie s ąd b ędzie mógł
wydać wyrok zaoczny na
posiedzeniu niejawnym.

Wymiana pism - nowe
uwarunkowania

Od 7 listopada 2019 r. (tj. dnia
wejścia w życie nowelizacji) nie
nale ży ju ż doł ącza ć do pism
procesowych dowodów doręcze ń
– ć  ę 

ś
.

5. Zmiany w postępowaniach odrębnych:

elektroniczne postępowanie upominawcze oraz postępowanie

uproszczone

nakazowe i upominawcze

postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

społecznych.

6. Przedawnienie roszczeń -

ś ą 
Czy dochodzenie roszcze ń przed s ądem jest ograniczone w czasie?

ń 
Ogólne terminy przedawnienia

Szczególne terminy przedawnienia

 ą
Przykłady roszcze ń i szczególnych terminów przedawnienia

Roszczenia nie podlegaj ące przedawnieniu

Roszczenia pracownicze ( wynagrodzenia ) vs kwota wolna od zaj ęcia

komorniczego

7. Nowe wymogi formalne apelacji

Uprzednie zło żenie wniosku o doręczenie orzeczenia z pisemnym
uzasadnieniem.
Wniosek o sporz ądzenie pisemnego uzasadnienia wyroku

8. Zażalenie poziome

skuteczne za żalenie

9. Podstawy odmowy nadania orzeczeniu klauzuli
wykonalności

10. Przejście uprawnienia po powstaniu tytułu
wykonawczego w postępowaniu gospodarczym

Je żeli po powstaniu tytułu wykonawczego uprawnienie przeszło na inną
osob ę, osoba ta może wszcz ąć  egzekucj ę przeciwko dłu żnikowi na
podstawie tego tytułu, je żeli wyka że przej ście uprawnienia dokumentem
urz ędowym lub prywatnym z podpisem urz ędowo po świadczonym.

11. Nowe rozwiązania w zakresie kosztów
postępowania – które weszły w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia ustawy nowelizacyjnej w Dzienniku
Ustaw.
nowe rozwi ązania w zakresie kosztów postępowania – które weszły w życie



II Sędzia Leszek Ciulkin

1.Sprawy cywilne a sprawy gospodarcze, w
tym możliwość rozpoznania sprawy
gospodarczej w trybie zwykłych przepisów
procesu cywilnego.

2. Bezskuteczność egzekucji z majątku spółki
co dalej ...?

3. Nowo określona właściwość sądu.

w sprawach o ochron ę dóbr osobistych naruszonych przy
wykorzystaniu środków masowego przekazu oraz o roszczenie
przeciwko bankowi
przy dochodzeniu roszcze ń z umów

Ustawa Zmienia zasady ustalania wła ściwo ści s ądu przy
dochodzeniu roszczeń z umów, okre ślaj ąc co nale ży rozumie ć przez
sąd miejsca wykonania umowy (generalnie miejscem wykonania
umowy b ędzie miejsce spełnienia świadczenia specyficznego dla
umowy danego rodzaju).

4. Zmiany w postępowaniu dowodowym i ich
praktyczne wykorzystanie.

5.Wniosek o dopuszczenie dowodu i podstawy
jego pominięcia

Ustawa wprowadza rozwi ązanie maj ące na celu umo żliwienie
zwolnienia s ądów od rozpatrywania pism, których - wobec brak
skonkretyzowanego żą dania - nie mo żna w istocie uzna ć za pozwy,
w postaci ustanowienia instytucji zwrotu pisma bez nadawania mu
biegu.

6.Powrót prekluzji.

14 dni od dnia ogłoszenia ustawy nowelizacyjnej w Dzienniku Ustaw..

katalog opłat dotyczących ochrony praw autorskich, prawa
własności przemysłowej czy czynów nieuczciwej konkurencji

12.Nowe terminy umorzenia postępowania po jego
zawieszeniu

We wskazanych w ustawie przypadkach, do czasu zakończenia
postępowania w danej instancji, stosować si ę b ędzie przepisy w
dotychczasowym brzmieniu.



Kodeks postępowania cywilnego nakłada na powoda obowi ązek
przedstawienia wszystkich twierdzeń oraz dowodów na ich poparcie
w pozwie. Nie przedstawienie pewnych twierdzeń lub dowodów w
pozwie skutkuje tym, że powód nie ma prawa powoływa ć si ę na nie
w dalszej częś ci postępowania.

7. Ograniczenie dopuszczalności zgłoszenia
zarzutu potrącenia

Zarzut potrącenia nie mo że by ć broni ą tamuj ącą rozpoznanie
sprawy z powództwa wierzyciela. Słu ży temu ograniczenie
dopuszczalności zgłoszenia zarzutu potrącenia. Podstaw ą zarzutu
potrącenia ma by ć tylko taka wierzytelno ść  pozwanego, która jest
niesporna lub udowodniona dokumentem nie pochodzącym
wył ącznie od pozwanego, a je żeli te wymogi nie s ą spełnione – to
tylko wierzytelność  powstała z tego samego stosunku prawnego, co
wierzytelność  dochodzona pozwem.

8. Posiedzenie przygotowawcze i jego przebieg
- Organizacja postępowania sądowego -

zasady i sposoby gromadzenia materiału procesowego, na
który składaj ą si ę żą dania i twierdzenia stron oraz dowody.

Zepchni ęcie s ędziego z piedestału Sfinksa, czyli s ędzia
jeszcze przed wyrokiem b ędzie mógł wypowiedzie ć si ę na
temat prawdopodobnego wyniku sprawy .

9.Powództwo oczywiście niezasadne.

10. wniosek o dopuszczenie dowodu i
podstawy jego pominięcia,

Skala stosowania przepisów o nadu żywaniu prawa

procesowego.

11. Nowe przesłanki wydania wyroku
zaocznego

Zobowi ązanie pozwanego do zło żenia odpowiedzi na pozew pod
rygorem wydania wyroku zaocznego czy wyposażenie s ądu w
kompetencj ę zarz ądzenia wymiany pism przygotowawczych wraz z
możliwo ści ą stosowania sankcji w postaci pomini ęcia spó źnionych
twierdzeń i dowodów.

ć ć 

terminy
przykłady



12. sugerowane reguły sporządzenia
uzasadnienia wyroku- Krótko, treściwie,
dosadnie

13. Proces gospodarczy, główne zasady
prowadzenia postępowania w sprawach
gospodarczych ( stare - po nowemu).

W ramach tego postępowania b ędzie stosowany wi ększy rygoryzm -
priorytetem ma być szybkie rozstrzygni ęcie sprawy przedło żonej
sądowi gospodarczemu. Ustawa nakłada zarówno pewne
ograniczenia na strony, jak i obliguje s ądy do sprawnego
podejmowania czynności.
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