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Sędzia Leszek Ciulkin

Postępowanie
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Nowelizacja „naprawcza” Kodeksu postępowania
cywilnego 2023 .
Postepowania: rozpoznawcze, gospodarcze, uproszczone,
zabezpieczające i egzekucyjne

Polskie Towarzystwo Prawa i Gospodarki

Duża korekta nowelizacji kpc z 4 lipca 2019 r (Dz. U.
poz. 1469, z późn. zm.)- wchodzi w życie już w 06/2023

Sędzia Mirosław Trzaska 
Wizytator ds. Egzekucyjnych i Wieczystoksięgowych i Gospodarczych,
Sędzia Sądu Okręgowego. - Jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i
Prokuratury w Krakowie - Wyznaczony przez KSSiP z ramienia Ministerstwa
Sprawiedliwości do przeszkolenia sędziów z postępowań apelacyjnych w ramach zmian KPC.
wizytator stały z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości. Zasiadał w komisjach egzaminacyjnych
ds. egzaminów komorniczych i notarialnych.Nadzoruje czynności wykonywane przez
komorników.

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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WEBINARIUM LIVE

395 zł + vat

2 prezentacje 

Dla kogo ? ( *punkty )

• Radcowie prawni

• Adwokaci

• Piony ds windykacji

• Zarząd

• Właściciele

Opis i Zgłoszenie→

Ważna Nowelizacja
"naprawcza" KPC

Nowelizacja przewiduje 

m.in. podniesienie wartości
przedmiotu sporu w
sprawach o prawa
majątkowe, uzasadniającej
właściwość sądu
okręgowego z 75 tys. zł do
100 tys. zł. Nowe przepisy
doprecyzowują także zasady
tzw. doręczeń komorniczych,
przewidują nowe
rozwiązania dotyczące
planowania rozprawy i
postępowania
przygotowawczego oraz
dokonywania przez sąd
niezbędnych pouczeń.
Uproszczone zostaną
zasady uzasadniania i
doręczania stronom
postanowień, wydanych na
posiedzeniu niejawnym, a
także ich zaskarżania.
Rozszerzony zostanie zakaz
nadużycia prawa

rozpoznawcze - zmiany 

1. Rozszerzenie podstaw wydania wyroku na

posiedzeniu niejawnym.

2. Lifting posiedzenia przygotowawczego.

3. Ukrócone wniosków o wyłączanie sędziów.

4. Rozszerzenie właściwości sądów rejonowych.

5. Zasady redagowania wniosków dowodowych.

6. Konieczność wyszczególnienia wniosków
dowodowych w piśmie zawodowego

pełnomocnika.

Prawidłowe formułowanie wniosków
dowodowych.

• Podstawy pominięcia dowodów przez sąd.

• Zastrzeżenia do protokołu – art. 162 KPC.

• Dowody z dokumentów złożonych do akt, z
kserokopii i z wydruków dowodów istniejących w

postaci elektronicznej.

• Zeznania świadków na piśmie.

• Dowód z opinii biegłego.

• Wykorzystanie w procesie opinii sporządzonej w

innej sprawie.

Zmiany w doręczeniach.

• Zmiana zasad doręczeń podmiotom wpisanym do

CEiDG.

• Zmiany zasad doręczeń dokonywanych osobom
fizycznym – art. 139(1) KPC (tzw. doręczenie

komornicze).

Dla przedsiębiorcy

W przypadku doręczeń dokonywanych
przedsiębiorcom wpisanym do CEIDG zachodzi
potrzeba innego potraktowania tych osób niż osób
fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej. W szczególności nie ma potrzeby, aby
w przypadku niepodjęcia dwukrotnie awizowanej
przesyłki wysłanej pod adres wskazany w CEIDG od
razu przechodzić na tryb doręczenia pod aktualnym
adresem zamieszkania przedsiębiorcy

• Zmiany w postępowaniu mediacyjnym.

• Potrącenie po nowemu.

• Doprecyzowanie zasad dotyczących pouczeń.

• Zamknięcie rozprawy na posiedzeniu niejawnym.

• Wynagrodzenie biegłego po uzupełnieniu opinii.
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procesowego na kolejne
instytucje procesowe.

Postępowanie
rozpoznawcze

Istotne zmiany

dotyczą postępowania
rozpoznawczego i
poszczególnych jego
etapów t.j.: skuteczne
złożenie pozwu lub wniosku,
obligatoryjne złożenie
odpowiedzi na pozew,
postępowanie
przygotowawcze, doręczeń
w toku procesu, doręczenia
elektroniczne dokonywane
za pośrednictwem Portalu
Informacyjnego i
postępowanie dowodowego.
Nowelizacja zmieniła zasady
prekluzji dowodowej oraz
postępowania dowodowego,
nałożyła na strony i ich
pełnomocników szereg
nowych obowiązków
procesowych.

Opis i Zgłoszenie→

Nowy rodzaj
pełnomocnictwa

Prawidłowe
formułowanie
wniosków
dowodowych.

18.05.2023

• Doręczanie postanowień wydanych z urzędu wraz z

uzasadnieniem.

• Zmiany w postępowaniu gospodarczym.

• Konsument w postępowaniu przed sądem

gospodarczym.

Dla konsumentów

przewidziano odrębne postępowanie, w którym
przedsiębiorca będzie miał obowiązek powołania
wszystkich twierdzeń i dowodów już w pozwie, a gdy
będzie pozwany – w odpowiedzi na pozew, w
terminie wyznaczonym przez sędziego. Z kolei
występujący z pozwem nakazowym przeciwko
konsumentowi będzie musiał przedłożyć nie tylko
weksel, ale i umowę zabezpieczoną wekslem, bez
której sąd nie wyda nakazu.

• Ułatwienie stronom i pełnomocnikom kontaktu

z sądem - na czym polega ?

Dla Pełnomocników

Ustawą z dnia 28 maja 2021 r. wprowadzono szereg
rozwiązań szczególnych w procedurze cywilnej
radykalnie zmieniających sposób prowadzenia
postępowań cywilnych. Ze względu na bardzo dużą
ilość zmian dokonywanych tą ustawą i
niejednoznaczność niektórych przepisów w praktyce
wystąpiło szereg problemów w zakresie ich
stosowana. Nowelizacja zmieniła zasady prekluzji
dowodowej oraz postępowania dowodowego,
nałożyła na strony i ich pełnomocników szereg
nowych obowiązków procesowych

Nowy rodzaj pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo do doręczeń,

pozwoli stronie umocować dowolną osobę fizyczną
(a więc nie tylko adwokata, radcę prawnego, czy
pracownika, małżonka, rodzeństwo, etc.) wyłącznie
do odbioru korespondencji sądowej; art. 88 par. 2
kodeksu postępowania cywilnego Pełnomocnictwo
do niektórych tylko czynności procesowych może
obejmować wyłącznie upoważnienie do odbioru pism
sądowych. Pełnomocnictwa takiego można udzielić
każdej osobie fizycznej (pełnomocnik do doręczeń).

Sędzia Mirosław Trzaska

II. Postępowanie
zabezpieczającego i
egzekucyjne oraz zmiana
dotycząca środków
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Zatrudnianie
cudzoziemców od A

do Z po zmianach

Zatrudnianie
cudzoziemców a

umowy
cywilnoprawne

Sędzia Tomasz Kałużny

Opis i Zgłoszenie

odwoławczych.

• Postępowanie w celu odzyskania należności

po wydaniu wyroku.

• Zmiany w postępowaniach odrębnych (poza
postępowaniem gospodarczym i konsumentów
rozpoznawanych przed sądem

gospodarczym).

Postępowanie uproszczone

Postępowanie uproszczone ma być szerzej
stosowane, gdyż próg kwotowy dotyczący tzw. spraw
bagatelnych, a więc najprostszych, w których nie
trzeba m.in. sporządzać rozbudowanych uzasadnień,

• Zmiany dotyczące orzeczeń wydawanych przez

referendarzy.

• Zmiany w zakresie postępowania klauzulowego.

• Zmiany w zakresie postępowania

zabezpieczającego.

• Zmiany w zakresie postępowania egzekucyjnego.

• Odmowa wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

• Warunki zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

• Środki odwoławcze i zmiany w zakresie

postępowania zażaleniowego i apelacyjnego.

• Doręczanie przez komornika odpisów pism za
pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług

Administracji Publicznej (ePUAP).

• Plan podziału po nowemu.

Niższe opłaty komornicze.

Doprecyzowane zostały

przepisy o doręczeniach komorniczych. Nowe
przepisy zwiększają też dostęp wierzycieli do
zabezpieczenia roszczeń pieniężnych przed
wszczęciem lub w toku procesu. Służy temu
obniżenie opłat komorniczych i powiązanie ich
wysokości z rzeczywistymi efektami pracy komornika

Doskonalsza e-licytacja

e-licytacje

przepisy o doręczeniach komorniczych. Nowe
przepisy zwiększają też dostęp wierzycieli do
zabezpieczenia roszczeń pieniężnych przed
wszczęciem lub w toku procesu. Służy temu
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obniżenie opłat komorniczych i powiązanie ich
wysokości z rzeczywistymi efektami pracy komornika

III e-doręczenia po
nowemu

• e-Doręczenia od 1.01.2014

e-licytacje

Przedsiębiorcy zakładający działalność gospodarczą
w CEIDG od 1 stycznia 2024 r. będą musieli podać
adres mailowy do e-Doręczeń korespondencji z
urzędami. e-Doręczenia to usługa, która umożliwi
przedsiębiorcom wysyłkę, odbiór i przechowywanie
korespondencji online. Wiadomość wysłana z adresu
używanego do e-Doręczeń z  takimi skutkami
prawnymi, jak list polecony z potwierdzeniem
odbioru.

• Obligatoryjne i fakultatywne stosowanie adresu do
doręczeń elektronicznych i elektronicznej skrzynki

doręczeń.

• Funkcjonowanie bazy adresów elektronicznych

• E- identyfikacja podmiotów (rodzaje podpisów i
pieczęci elektronicznych, zasady funkcjonowania

konta powiązanego z ePUAP)

• Usługa doręczenia rejestrowego a „tradycyjna”

korespondencja rejestrowana.

• E-doręczenia w praktyce przedsiębiorców

• E-doręczenia w postępowaniu cywilnym

• E-doręczenia w obrocie konsumenckim

Pytania i odpowiedzi w
trakcie całego szkolenia

© Polskie Towarzystwo
Prawa i Gospodarki

Info
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