
 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

  Druk nr 258 
V kadencja 

 
 

S P R A W O Z D A N I E  
 

KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – 
Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 54). 
  

 
  Sejm na 5 posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2005 r. zgodnie z art. 40 ust.1 w związku z art. 

95a ust.2 Regulaminu Sejmu skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Sprawiedliwości i 

Praw Człowieka, w celu rozpatrzenia. 

 

 Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na 

posiedzeniach w dniach 22 grudnia 2005 r. oraz 25 stycznia 2006 r. 

 

 wnosi: 

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy.  

 

 

Warszawa, dnia 25 stycznia 2006 r.
 
 

 
 Sprawozdawca Przewodniczący Komisji  
   
  
 
 /-/Jerzy Kozdroń  /-/Cezary Grabarczyk                        
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Projekt 

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia   2006 r. 

 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 
43, poz. 296, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 206 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmie-
niu:  

„§ 2. Równocześnie z doręczeniem pozwu i wezwania na pierwszą rozprawę 
poucza się pozwanego o:  

1) czynnościach procesowych, które może lub powinien podjąć, jeśli 
nie uznaje żądania pozwu w całości lub w części, w szczególności 
o możliwości lub obowiązku wniesienia odpowiedzi na pozew, w 
tym o obowiązujących w tym zakresie wymaganiach co do terminu 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, 

poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 
1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 
123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, 
Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, 
poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, 
poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. 
Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 
769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 
106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, 
poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 
122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, 
poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, 
poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 
1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, 
poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 
1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 
623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 
172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384 oraz z 
2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 
150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478 
i Nr 183, poz. 1538.  



Liczba stron : 2       Data :  2006-01-30       Nazwa pliku : 258-ustawa 
V kadencja/druk nr 54  2 

 

i formy, lub przedstawienia swoich wniosków, twierdzeń 
i dowodów na rozprawie,  

2) skutkach niepodjęcia takich czynności, w szczególności o możli-
wości wydania przez sąd wyroku zaocznego i warunkach jego wy-
konalności oraz obciążenia pozwanego kosztami postępowania,  

3) możliwości ustanowienia przez pozwanego pełnomocnika proce-
sowego i braku obowiązkowego zastępstwa przez adwokata lub 
radcę prawnego.”;  

2) w części trzeciej w tytule I po dziale II dodaje się dział IIa w brzmieniu:  

„Dział IIa  

Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego 

Art. 7951. § 1. Jeżeli tytuł egzekucyjny w postaci orzeczenia sądu, ugody zawar-
tej przed sądem lub zatwierdzonej przez sąd spełnia warunki 
określone w przepisach odrębnych, sąd, który wydał orzeczenie 
albo przed którym została zawarta ugoda lub który zatwierdził 
ugodę, na wniosek wierzyciela wydaje zaświadczenie, że stano-
wią one europejski tytuł egzekucyjny, zwane dalej „zaświadcze-
niem europejskiego tytułu egzekucyjnego”.  

§ 2. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu eg-
zekucyjnego dotyczy innego tytułu egzekucyjnego niż wskazany 
w § 1, w przedmiocie wniosku rozstrzyga sąd rejonowy, w które-
go okręgu tytuł został sporządzony.  

Art. 7952. Postanowienie w przedmiocie wydania zaświadczenia europejskie-
go tytułu egzekucyjnego sąd wydaje w składzie jednego sędziego.  

Art. 7953. § 1. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia europejskiego 
tytułu egzekucyjnego doręcza się wyłącznie wierzycielowi.  

§ 2. Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia europej-
skiego tytułu egzekucyjnego wierzycielowi przysługuje zażale-
nie.  

Art. 7954. § 1. W razie stwierdzenia, że istnieje określona w przepisach odręb-
nych podstawa do uchylenia zaświadczenia europejskiego tytułu 
egzekucyjnego, sąd, który je wydał, na wniosek dłużnika uchyla 
to zaświadczenie.  

§ 2. Wniosek zgłasza się w terminie miesięcznym od dnia doręczenia 
dłużnikowi postanowienia o wydaniu zaświadczenia.  

§ 3. Jeżeli wniosek nie jest sporządzony na formularzu określonym w 
przepisach odrębnych, powinien czynić zadość warunkom pisma 
procesowego oraz wskazywać okoliczności uzasadniające wnio-
sek.  

§ 4. Przed uchyleniem zaświadczenia sąd wysłucha wierzyciela.  

§ 5. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia zaświadczenia euro-
pejskiego tytułu egzekucyjnego przysługuje zażalenie. 
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Art. 7955. § 1. Przepisy art. 7951 i 7952 stosuje się odpowiednio do wydawania 
przewidzianych w przepisach odrębnych zaświadczeń o utracie 
lub ograniczeniu wykonalności tytułu egzekucyjnego opatrzonego 
zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego. Wniosek o 
wydanie takiego zaświadczenia może złożyć także dłużnik.  

§ 2. Na postanowienie w przedmiocie wydania zaświadczenia, o któ-
rym mowa w § 1, przysługuje zażalenie.”;  

3) po art. 820 dodaje się art. 8201 i art. 8202 w brzmieniu:  

„Art. 8201. § 1. Sąd zawiesza postępowanie na wniosek dłużnika, jeżeli w toku 
egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego w po-
staci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności tytułu egzekucyj-
nego, o którym mowa w art. 11531, dłużnik przedstawił przewi-
dziane w przepisach odrębnych zaświadczenie o utracie lub ogra-
niczeniu wykonalności, z którego wynika, że wykonanie tytułu 
zostało tymczasowo zawieszone lub uzależnione od złożenia 
przez wierzyciela zabezpieczenia, które dotychczas nie zostało 
wpłacone.  

§ 2. Jeżeli z zaświadczenia, o którym mowa w § 1, wynika, że wyko-
nanie tytułu zostało tymczasowo ograniczone do środków zabez-
pieczających, sąd na wniosek dłużnika orzeka o ograniczeniu eg-
zekucji do takich środków. Orzekając o ograniczeniu, sąd określa 
rodzaj środka, stosując odpowiednio art. 747. Na postanowienie 
sądu przysługuje zażalenie.  

Art. 8202. § 1. W wypadku egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wyko-
nawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności ty-
tułu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 11531, sąd może na 
wniosek dłużnika zawiesić postępowanie także z innych przyczyn 
przewidzianych w przepisach odrębnych.  

§ 2. Sąd może również ograniczyć egzekucję do środków zabezpie-
czających lub uzależnić wykonanie tytułu od złożenia przez wie-
rzyciela stosownego zabezpieczenia, jeżeli taką możliwość prze-
widują przepisy odrębne. Orzekając o ograniczeniu, sąd określa 
rodzaj środka, stosując odpowiednio art. 747. Na postanowienie 
sądu przysługuje zażalenie.”;  

4) w art. 825 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:  

„5) jeżeli, w wypadku egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wyko-
nawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności tytułu eg-
zekucyjnego, o którym mowa w art. 11531, dłużnik przedstawi przewi-
dziane w przepisach odrębnych zaświadczenie o utracie lub ogranicze-
niu wykonalności, z którego wynika, że tytuł nie jest już wykonalny.”;  

5) po art. 8402 dodaje się art. 8403 w brzmieniu:  

„Art. 8403. Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy w postaci zaopa-
trzonego w klauzulę wykonalności orzeczenia sądu, o którym mo-
wa w art. 11531, dłużnik może w drodze powództwa żądać odmo-
wy wykonania takiego tytułu, w całości lub części, na podstawie 
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określonej w przepisach odrębnych. Odmowa wykonania ma skutki 
pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności.”;  

6) w części czwartej w księdze trzeciej dodaje się tytuł III w brzmieniu:  

„Tytuł III  

Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugód 
zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sądy oraz doku-
mentów urzędowych sporządzonych w tych państwach, opatrzonych zaświad-

czeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego 

Art. 11531. Orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugody 
zawarte przed takimi sądami lub zatwierdzone przez takie sądy 
oraz dokumenty urzędowe sporządzone w państwach członkow-
skich Unii Europejskiej, opatrzone w tych państwach zaświadcze-
niem europejskiego tytułu egzekucyjnego, są tytułami egzekucyj-
nymi i podlegają wykonaniu w Polsce po nadaniu klauzuli wyko-
nalności.  

Art. 11532. Tytułom egzekucyjnym, o których mowa w art. 11531, klauzulę 
wykonalności nadaje sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika, a 
jeżeli tej właściwości nie można ustalić – sąd rejonowy, w którego 
okręgu ma być wszczęta egzekucja.”.  

 

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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