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UWAGI do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, uchwalonej przez Sejm w 

dniu 22 marca 2013 r. (druk senacki nr 318)

Szanowny Panie Marszałku 

Marszałek Sejmu przekazała do Senatu uchwaloną przez Sejm ustawę o zmianie ustawy – 

Kodeks postępowania cywilnego. Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 22 marca 2013 r. 

Aktualnie ustawa jest  przedmiotem prac Komisji  Ustawodawczej Senatu (druk senacki nr 318). 

Uchwalona ustawa wzbudziła szereg kontrowersji, w tym negatywną opinię przedłożyła Naczelna 

Rada Adwokacka.  Stanowisko Naczelnej  Rady Adwokackiej  zostało  szczegółowo omówione w 

wystąpieniu adwokata Jerzego Marcina Majewskiego.

Na  wstępie  pragnę  podkreślić,  że  w  uchwalonej  ustawie  nie  budzą  mojego  sprzeciwu 

przepisy ściśle  odnoszące się  do e-sądu.  Uważam, że są to  zmiany konieczne i  powinny już 

dawno zostać wprowadzone w życie. Dziwię się, że Minister Sprawiedliwości już wcześniej nie 

zajął się tą sprawą. Niestety zmiany uchwalone w Sejmie dotyczą nie tylko e-sądu ale i całego 

sądownictwa. 

Zgadzam  się  ze  wszystkimi  argumentami  adwokata  Jerzego  Marcina  Majewskiego 

wyrażonymi  w  pisemnej  opinii  przedstawionej  Senatowi.  Szczególnie  trafna  jest  uwaga 

p.  Majewskiego  oraz  innych  adwokatów  o  swoistym  przedsądzie,  który  będzie  dokonywany 

najpierw przez organ administracji publicznej (Minister Spraw Wewnętrznych, wójta, burmistrza czy 

prezydenta miasta), a następnie przez sądy administracyjne. 

Dodatkowo pragnę zwrócić uwagę na pewne inne aspekty, które wystąpią w razie wejścia 

w życie przepisów w wersji uchwalonej przez Sejm.

Uważam, że ze względu na wagę sprawy oraz niedopracowanie zmian, a także ryzyko bardzo 

poważnych  konsekwencji  dla  wielu  obywateli,  należy  wrócić  do  zmian  dotyczących  tylko  i 

wyłącznie  e-sądu.  Natomiast  pozostałe  zmiany  moim  zdaniem  trzeba  odrzucić  i  pozostawić 

przepisy w wersji dotychczasowej. Nie oznacza to, że nie należy uporządkować spraw związanych 

z  adresami  dla  doręczeń  sądowych.  Wręcz przeciwnie,  trzeba to  zrobić  jak  najszybciej  ale  w 

sposób  odpowiedzialny.  Odpowiedni  organ  –  tj.  Minister  Sprawiedliwości  powinien  opracować 



stosowny projekt,  poddać go publicznej  ocenie,  zasięgnąć opinii  innych podmiotów – zarówno 

publicznych  (RPO,  samorządy,  Pierwszy  Prezes  Sądu  Najwyższego,  Prokuratoria  Generalna 

Skarbu Państwa, itd.) jak i społecznych, w tym Naczelnej Rady Adwokackiej czy Krajowej Rady 

Radców Prawnych. Następnie tak opracowany projekt wnieść do parlamentu. 

Natomiast  zmiany  wprowadzane  ad  hoc,  z  zaskoczenia,  dla  chwilowej  satysfakcji,  nie  służą 

niczemu dobremu. Wręcz przeciwnie – są często szkodliwe, tak jak to będzie jeśli wejdą w życie 

przepisy w wersji uchwalonej przez Sejm.

Poniżej uwagi do poszczególnych zapisów uchwalonej ustawy.

1. GRZYWNA

1. Nierówne  potraktowanie  uczestników  procesu,  wg  uchwalonej  przez  Sejm  ustawy 

karane  mają  być  strony,  przedstawiciele  ustawowi  oraz  pełnomocnicy.  Pozwy  oraz 

wnioski mogą również wnosić do Sądu inne podmioty takie jak:

1) prokurator,

2) PIP,

3) powiatowy (miejski) rzecznik ochrony praw konsumentów,

4) organizacja pozarządowa (art. 61 kpc).

2. Niezrozumiałe  jest  również  dlaczego  karani  grzywną  mają  być  pełnomocnicy  oraz 

przedstawiciele ustawowi, a powyższe nie ma dotyczyć organów (67 kpc).

3. Należy pamiętać, że pełnomocnikami bywają nie tylko adwokaci czy radcowie prawni 

ale także pracownicy firm czy urzędów, którzy mogą na podstawie kpc reprezentować 

przedsiębiorstwo  czy  urząd.  Czasami  mają  wykształcenie  prawnicze,  czasami  nie. 

Także oni będą obciążani grzywną. Pomijając zgodność karania grzywną z Konstytucją 

należy  zadać  sobie  pytanie  czy  chcemy  doprowadzić  aby  przez  strach  w/w 

pracowników przed grzywną doszło do paraliżu życia społeczno – gospodarczego. Z 

doświadczenia  w  kontaktach  z  administracją  publiczną,  wiem,  że  wielu  urzędników 

będzie z tego powodu do maksimum odsuwała podjęcie decyzji, dokonywała wszelkiej 

możliwej „spychologii” aby tylko nie podpisać pozwu i nie narazić się na grzywnę. Ilość 

straconego czasu trudno wyliczyć.

4. Pełnomocnikami  są  bardzo  często  członkowie  rodzin.  Zwłaszcza  teraz  gdy  wielu 

Polaków mieszka za granicą, a w sądach trzeba załatwić różne sprawy, szczególnie 

sprawy spadkowe czy alimenty. Przy całym szacunku dla wiedzy wielu ludzi, niestety 

jest znaczna grupa osób, która nie rozumie pouczeń sądowych. Obciążanie tych ludzi 

grzywną zwiększy tylko poczucie rozgoryczenia na aparat państwowy. Grzywnę należy 

również wyegzekwować.  Dodatkowo zajęcie komornicze z powodu grzywny może w 

części  przypadków doprowadzić  do  zniszczenia  człowieka  i  jego  rodziny  (mimo że 

sama grzywna i koszty nie będą takie znaczące). Taka sytuacja może nastąpić, gdy 

ktoś  ma np.  kredyt  bankowy i  płaci  w  kratkę,  jeśli  komornik  egzekwujący  grzywnę 

ściągnie  mu  pieniądze  przeznaczone  na  kolejną  ratę  to  może  to  doprowadzić  do 



wypowiedzenia umowy kredytu bankowego, naliczenia odsetek karnych, a następnie do 

egzekucji z wniosku banku. Podobnych scenariuszy może być mnóstwo.

5. Sprawy prowadzone z urzędu – adwokaci  i  radcowie prawni  są wyznaczani  do ich 

prowadzenia arbitralnie, zazwyczaj są zaskakiwani i muszą wejść w sprawę całkowicie 

z  marszu.  Jeżeli  będzie  to  na  etapie  uzupełnienia  braków  formalnych  (PESEL, 

zapytanie  adresowe do MSW, itd.)  to  zazwyczaj  wykonanie  tego obowiązku będzie 

bardzo utrudnione albowiem spora część klientów z urzędu w sprawach innych niż 

karne jest najzwyczajniej w świecie trudna w kontakcie. Często nie będzie możliwości 

ani spotkania z taką osobą ani też uzyskania od niej środków finansowych na zapytanie 

do gminy czy MSW. Zazwyczaj jedyny możliwy kontakt to kontakt listowny, znaczna 

część osób mieszka daleko od siedziby adwokata czy radcy prawnego. Część nie ma 

wystarczających środków finansowych aby przyjechać do kancelarii do innego miasta, 

część jest niepełnosprawna, inni są alkoholikami i jeśli nawet rozumieją co do nich się 

mówi to po pierwsze mają inne priorytety, a po drugie szybko zapominają.

Dodatkowo upoważnienie do działania z urzędu nie upoważnia adwokata czy radcy 

prawnego do wystąpienia do MSW czy do gminy z zapytaniem. Tak więc adwokat czy 

radca prawny będzie często bezsilny, a ma być obciążany grzywną. Jeśli jeszcze do 

tego  dodać,  że  Minister  Sprawiedliwości  mimo  radykalnego  wzrostu  cen,  a  także 

znacznego wzrostu wynagrodzeń, w tym w samym Ministerstwie, od jedenastu lat nie 

zwiększył  wynagrodzenia  z  tytułu  zastępstwa  procesowego  –  to  kara  grzywny 

przypomina powoli konfiskatę mienia, zwłaszcza, że w wielu sprawach wynagrodzenie 

z tytułu zastępstwa będzie wynosiło 60,- zł plus VAT, a kara grzywny np. 5000,- zł.

6. OBCIĄŻENIE BUDŻETÓW SAMORZĄDÓW GMINNYCH

Część zapytań adresowych czy o PESEL zostanie skierowanych nie bezpośrednio do Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych, a do urzędów gmin. Do obsługi w/w zapytań będzie potrzebny dodatkowy 

pracownik  plus  wyposażenie  stanowiska.  Średnio  należy  liczyć  jednego  pracownika  na  każdą 

gminę w Polsce (w dużych gminach miejskich – więcej pracowników, w części mniejszych uda się 

załatwić  ten  problem dotychczasową  kadrą).  Średnio  wydatek  na  zwiększone  zatrudnienie  na 

każdą gminę to ok. 50.000,- zł rocznie plus wyposażenie stanowiska. 

7. DODATKOWE KOSZTY OBYWATELI

BEZPOŚREDNIE KOSZTY

w większości spraw trzeba będzie wystąpić co najmniej dwa razy z wnioskiem o podanie 

informacji  o  danej  osobie  (na  etapie  sądowym  oraz  egzekucyjnym.  Przy  części  spraw 

trzeba będzie wystąpić o informacje o większej ilości osób.



Aktualnie koszt zapytania to 31,- złotych plus 17,- złotych opłata skarbowa plus ok. 4,- złote 

opłata pocztowa. Tak więc bezpośredni koszt jednego zapytania to od 35,- złotych do 52,- 

złotych.  Minister  Sprawiedliwości  obiecuje,  że  koszty  te  ulegną  zmniejszeniu  ponieważ 

prowadzi rozmowy z innym ministrem tego samego rządu celem ich zmniejszenia. Samo to 

jest  znamienne  –  ustawa  została  uchwalona  przez  Sejm,  a  Minister  dopiero  „prowadzi 

rozmowy”.  Powyższe  powinno  zostać  uregulowane  wcześniej.  Być  może  dojdzie  do 

zmniejszenia  opłaty  za  udzielenie  informacji  ale  jeśli  nawet  do  tego  dojdzie  to  należy 

pamiętać,  że  Państwo  i  tak  zabierze  te  pieniądze  od  obywateli  poprzez  zwiększenie 

podatków. Alternatywą jest tylko większy deficyt, a to oznacza zwiększone zapożyczenie i 

większe koszty obsługi długu publicznego. 

Trudno powiedzieć ile rocznie będzie zapytań od obywateli. Symulacji powinien wykonać 

Minister Sprawiedliwości. Moim zdaniem należy pomnożyć łączną liczbę spraw, gdzie po 

stronie pozwanej (lub jako uczestnik) występuje osoba fizyczna, razy cztery. 

Ilości  pozwanych  czy  uczestników  możemy  się  tylko  domyślać.  Wątpię  aby  poseł 

wnioskodawca czy Minister Sprawiedliwości sprawdzili te dane. Dodatkowo w części spraw 

będzie  to  kilka  osób.  Dla  uproszczenia  możemy  przyjąć,  że  w  każdej  sprawie  gdzie 

pozwanymi czy uczestnikami są osoby fizyczne – po ich stronie są co najmniej dwie osoby.

Tak więc wyliczenie można przeprowadzić następująco:

IZ – ilość zapytań

LP – liczba spraw

ET – etap sądowy i egzekucyjny 

IP – ilość przeciwników (uczestników będących osobami fizycznymi)

wyliczenie kształtowałoby się tak:

IZ=LP pomnożone przez ET oraz następnie przez IP

Jeśli  założymy,  że w Polsce mamy ok.  dwóch milionów spraw sądowych przed sądami 

cywilnymi,  rodzinnymi,  pracy  i  ubezpieczeń  społecznych  oraz  gospodarczymi  gdzie 

występują osoby fizyczne to ilość zapytań  w skali  roku to ok.  osiem milionów, a sama 

bezpośrednia  opłata  do  budżetu  to  248  milionów  złotych  bez  opłat  skarbowych  oraz 

pocztowych. 

Szczegółowe dane powinien przedstawić Minister Sprawiedliwości. 

KOSZTY POŚREDNIE

Koszt usługi wyspecjalizowanych podmiotów odnośnie zapytania do gminy czy MSW (bez sądu 

administracyjnego) będzie wynosił od 50,- do 100,- złotych. Jeśli Minister czy poseł wnioskodawca 

będą twierdzili inaczej to znaczy, że nie mają pojęcia o realiach życia gospodarczego, w tym o 

kosztach  prowadzenia  działalności  gospodarczej.  Trudno  powiedzieć  jak  wiele  osób  będzie 

korzystało z w/w usługi. Zakładając, że będzie to 1 milion osób to koszt taki będzie wynosił od 50 

milionów do 100 milionów złotych. 



Obywatele  poniosą  typowe  koszty  związane  z  dodatkową  aktywnością  społeczną,  w  tym 

szczególnie koszty paliwa oraz telefonów. 

8. STRATA CZASU OBYWATELI

Część obywateli będzie samodzielnie występować do MSW czy gmin. Średnio na sprawę 

należy przyjąć od jednej godziny do dwóch godzin, moim zdaniem raczej dwie godziny Na  

ten czas składa się przede wszystkim analiza informacji jak wypełniać formularz, zebranie 

potrzebnych danych o osobie o którą chce się zapytać, wypełnienie formularza łącznie z 

podaniem interesu prawnego, poczta, odebranie awizowanej przesyłki z poczty, dojazd plus 

czas na poprawienie błędów.

Niech rocznie będzie milion samodzielnych zapytań o PESEL czy adres zamieszkania to 

łatwo wyliczyć ile czasu obywatele będą musieli poświęcić na powyższe.

9. STRACH

Grzywna  będzie  działać  paraliżująco  zarówno  na  strony  jak  i  na  pełnomocników  nie 

będących adwokatami czy radcami prawnymi. W przypadku stron strach będzie często skutkował 

unikaniem albo  znaczną  zwłoką  w kierowaniu  sprawy  do  sądu.  Przekładając  to  na  konkretne 

sprawy to w sprawie alimentacyjnej ze względu na strach przed obciążeniem grzywną, matka nie 

skieruje albo skieruje później pozew o alimenty. 

Należy również założyć, że w wielu sprawach strona pozwana będzie specjalnie składać donosy 

do sędziego celem obciążenia strony powodowej (wnioskodawcy) grzywną. To będzie taka swoista 

kara za wytoczenie sprawy sądowej. Jeśli do tego dodać, że w polskich realiach istnieje możliwość 

bawienia  się  w kotka  i  w  myszkę  jeśli  chodzi  o  adresy  to  należy  przyjąć,  że  znaczna  część 

donosów będzie musiała być uwzględniona przez sędziów.

10. NIEODWRACALNE SKUTKI PRAWNE

W  części  spraw  dojdzie  do  nieodwracalnych  skutków  prawnych,  najbardziej  typowy 

przykład to powództwo z art. 841 kpc ale takich spraw może być więcej. Tytułem przykładu mogę 

wskazać  sprawę  z  zakresu  prawa  pracy  (o  uznanie  wypowiedzenia  za  bezskuteczne)  gdzie 

pracodawcami będą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. 

Pracownik po prostu nie będzie w stanie uzyskać wszystkich danych w tak krótkim czasie od 

momentu otrzymania wypowiedzenia do upływu czasu na wniesienie odwołania do sądu. Jest też 

swoista pułapka – NIP, który przy spółkach cywilnych jest inny niż wspólników tych spółek. Tak 

więc pozew może być zwrócony z powodu nieuzupełnienia braków formalnych, a sam pracownik 

może być obciążony grzywną. 



11. ZWIĘKSZONE  OBCIĄŻENIE  ORGANÓW  POLICJI  ORAZ  PROKURATURY,  a  także 

SĄDÓW KARNYCH

Jeśli wejdą w życie zmiany w wersji zaproponowanej przez Sejm to moim zdaniem zwiększy się 

liczba  zgłaszanych  przestępstw  dotyczących  typowych  wyłudzeń  czy  też  unikania  płacenia 

alimentów. 

Podobna sytuacja wystąpi przy wykroczeniach. 

Powyższy wzrost  będzie  wynikał  z  tego,  że  po prostu  obywatelom będzie  się  opłacało  w ten 

sposób dochodzić swoich praw, będzie to tańsze i skuteczniejsze, mniej czasochłonne, będzie to 

także ochrona przed grzywną. 

Minister Sprawiedliwości powinien przynajmniej przygotować symulację wzrostu, a w połączeniu z 

innymi  organami  (Komenda Główna Policji,  Prokurator  Generalny,  MSW) wyliczyć  o  ile  więcej 

pracy organy Policji, Prokuratury oraz sądy karne poświęcą na badanie i ściganie tych przestępstw 

oraz wykroczeń. Trzeba pamiętać, że tego czasu zabraknie na inne czynności tych organów, w tym 

przestępstwa poważniejsze,

12. ZWIĘKSZONE OBCIĄŻENIE SĄDÓW  innych niż karne

Zwiększy się ilość czasu pracy sędziów oraz urzędników sądowych poświęconego na załatwienie 

braków formalnych  (wezwania,  postanowienia,  obsługa  administracyjna,  rozpatrzenie  zażaleń). 

Jeśli będzie to średnio 1-godzina na każdą sprawę wniesioną do Sądu to albo trzeba znacznie 

zwiększyć  zatrudnienie  albo  drastycznie  wzrośnie  czas  oczekiwania  na  rozstrzygnięcie  spraw 

sądowych,

Zwiększy  się  również  czas  pracy  na  załatwienie  spraw  związanych  z  nową  formą  obrony 

pozwanych czy uczestników. Pomysłodawcy zmiany przepisów założyli, że o wznowienie sprawy 

występować będą tylko „dłużnicy”  bo adres czy dane były nieprawidłowe i  to tylko wtedy,  gdy 

faktycznie  tak  będzie.  Moim zdaniem występować  będzie  zdecydowanie  szersza  grupa  osób. 

Można przyjąć, że przynajmniej 50 % tych osób, w których sprawach  z różnych względów sąd 

uznał pismo za doręczone. Nawet jeśli będą wiedzieli,  że nie mają racji to spróbują. Będzie to 

świetny  sposób  na  uniemożliwienie  albo  bardzo  duże  utrudnienie  realizacji  wyroków  czy 

postanowień sądowych. Pomijając skutki społeczne spowoduje to znaczny wzrost czasu pracy po 

stronie sądów na „obsługę” tego nowego sposobu podważania wyroków czy postanowień.

13. ZWIĘKSZENIE INNYCH KOSZTÓW OBCIĄŻAJĄCYCH OBYWATELI

Wprowadzenie zmian uchwalonych przez Sejm w dłuższej perspektywie będzie skutkowało 

następującymi konsekwencjami finansowymi:



- wzrost opłat bankowych, w tym z umów kredytowych, a także z tytułu korzystania z kart  

kredytowych,

− wzrost  oprocentowania (ew.  innych kosztów pośrednich) przy wszelkiej  maści kredytów, 

pożyczek bez BIK, Providenta, itd.

− przerzucenie  przez  firmy  windykacyjne  na  obywateli  będących  dłużnikami  kosztów 

uzyskiwania informacji,

− podwyższenie  podatków  przez  Państwo,  ew.  wprowadzenie  nowych  opłat 

administracyjnych.

14. ZWIĘKSZENIE RYZYKA GOSPODARCZEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTW.

Zmiany  dotyczącą  także  bezpośrednio  obrotu  gospodarczego  w  tych  sytuacjach  gdy 

pozwanym jest osoba fizyczna. Owszem powód posiada NIP ale możliwość „ucieczki adresowej” 

połączona z możliwością donosu do sądu i żądania obciążenia grzywną powoda jest zbyt kusząca 

dla pozwanego dłużnika aby z niej nie skorzystać. Przy takich zatorach płatniczych i postępującym 

braku  gotówki  oraz  utrudnieniach  kredytowych  będzie  to  miało  negatywny  wpływ  na  życie 

gospodarcze, w tym zwiększy ilość upadłości, a co za tym idzie zwiększy także i bezrobocie.

15. NIEOPŁACALNOŚĆ  DOCHODZENIA  MAŁYCH  NALEŻNOŚCI  PRZEZ  ZWYKŁYCH 

OBYWATELI

Przy  tak  nadmiernym  obciążeniu  finansowo  –  biurokratycznym  oraz  związanym  z  tym 

zwiększonymi kosztami dochodzenia należności zwykłym ludziom po prostu nie będzie opłacało 

się  dochodzić  drobnych  należności  (można  przyjąć,  że  na  dzień  dzisiejszy  do  kwoty  2.500, 

złotych). Nie oznacza to, że obywatele powyższe przyjmą ze zrozumieniem. Wręcz przeciwnie, 

będą  rozgoryczeni,  że  Państwo  stawia  im  kolejne  bariery  biurokratyczne.  Będą  też  czuli  się 

oszukani przez Państwo, które niby im pozwala dochodzić praw przed sądem, a tak naprawdę robi 

wszystko aby im pokazać „nie chcemy was tu, nie kierujcie spraw do sądu”. Powyższe zjawisko, w 

odniesieniu  do  przyjmowania  przez  organy  Policji  zawiadomień  o  drobnych  przestępstwach  i 

wykroczeniach, zostało opisane kilka tygodni temu przez tygodnik POLITYKA.

Należy  również  spodziewać  się  większej  ilości  bezprawnego  dochodzenia  w/w  drobnych 

należności przez część rozgoryczonych obywateli. Kwota 1000,- złotych może być nieopłacalna 

dla dochodzenia przed sądem, a następnie przed komornikiem ale z  drugiej  strony może być 

wystarczająco duża aby pobić niesumiennego sąsiada czy kontrahenta w drobnych sprawach (np. 

drobne  remonty  mieszkań,  itd.).  Pomijając  skutki  społeczne  należy  też  się  spodziewać 

zwiększonego obciążenia organów Policji, Prokuratury oraz Sądów karnych. Pewien procent w/w 

obywateli  na  końcu  trafi  do  więzienia  co  przy  obecnym  przeludnieniu  nie  jest  zbyt  radosną 

informacją. 



16. KWESTIA PRAWOMOCNOŚCI

Wprowadzenie  zmian  w  wersji  uchwalonej  przez  Sejm  każe  postawić  pytanie  co  z 

pewnością  obrotu  prawnego ponieważ przy takim,  a  nie  innym rozwiązaniu  spraw adresów w 

Polsce,  trudno będzie twierdzić,  że wyrok czy postanowienie jest  prawomocne. Przy odrobinie 

złośliwości, sprytu wielu pozwanych może skutecznie bawić się z powodami i sądami w kotka i w 

myszkę, a następnie wytaczać sprawy o odszkodowanie. 

Kwestia  wpływu  zmian  w  wersji  uchwalonej  przez  Sejm  na  prawomocność  wymaga 

szczegółowej  analizy ale  to  już  niech  dokona Minister  Sprawiedliwości,  bądź co bądź analiza 

wszystkiego co w niniejszym piśmie napisałem, w tym kwestia prawomocności, należy do jego 

obowiązków. 

Niestety ze względu na obciążenie obowiązkami zawodowymi muszę poprzestać tylko na 

powyższych uwagach. 

z poważaniem

Tomasz Kreis

adwokat


