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W publikacji zaprezentowano w sposób czytelny i przejrzysty – w formie tabeli – porów-
nanie brzmienia dotychczasowych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego z ich 
nowym brzmieniem wynikającym z nowelizacji wprowadzonej ustawą z 4 lipca 2019 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk 
sejmowy nr 3137; oczekuje na podpis Prezydenta RP). Dodatkowo zamieszczono informację  
o dacie wejścia w życie poszczególnych znowelizowanych przepisów tego kodeksu oraz ich 
hasłową definicję.   

Nowelizacja reguluje wiele instytucji prawa procesowego, zarówno w postępowaniu rozpo-
znawczym, jak i egzekucyjnym. Ma ona na celu przede wszystkim usprawnienie postępowań 
sądowych w sprawach cywilnych, zapobieżenie ich przewlekłości, przeciwdziałanie nad-
użyciu prawa procesowego.

Najważniejsze zmiany dotyczą:
•  wprowadzenia postępowania przygotowawczego i planu rozprawy,
•  nowych uprawnień i obowiązków stron oraz zawodowych pełnomocników,
•  odformalizowania zasad postępowania dowodowego,
•  uzasadniania wyroków z urzędu,
•  postępowania apelacyjnego,
•  wprowadzenia odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych.

Książka zawiera także tekst ustawy – Kodeks postępowania cywilnego w brzmieniu 
wynikającym z nowelizacji wprowadzonej ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – 
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3137; 
oczekuje na podpis Prezydenta RP). 

Publikacja będzie szczególnie pomocna dla wszystkich praktyków prawa: sędziów, adwoka-
tów, radców prawnych, komorników sądowych, notariuszy. Z pewnością będzie przydatna 
także dla aplikantów powyższych zawodów, a studentom prawa pomoże w nauce do egzaminu 
z procedury cywilnej.
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Ustawa
z 4 lipca 2019 r.

o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego 

oraz niektórych innych ustaw
(druk sejmowy nr 3137; oczekuje na podpis Prezydenta RP)

L.p. Przepis 
k.p.c. Zagadnienie Jest

(stan na 15 lipca 2019 r.)
Będzie 

(po wejściu w życie ustawy z 4 lipca 2019 r.)
Weście 
w życie

1. dodany 
art. 41

Nadużycie 
prawa proceso-
wego

– Art. 41. Z uprawnienia przewidzianego 
w przepisach postępowania stronom 
i uczestnikom postępowania nie wolno 
czynić użytku niezgodnego z celem, dla 
którego je ustanowiono (nadużycie prawa 
procesowego).

3 miesiące 
od dnia 
ogłoszenia

2. nowe 
brzmienie 
art. 5

Pouczanie. 
Wzory obliga-
toryjnych 
pouczeń 
udzielanych 
stronom

Art. 5. W razie uzasadnionej po-
trzeby sąd może udzielić stronom 
i uczestnikom postępowania wy-
stępującym w sprawie bez adwo-
kata, radcy prawnego, rzecznika 
patentowego lub radcy Prokura-
torii Generalnej Rzeczypospolitej 
Polskiej niezbędnych pouczeń co 
do czynności procesowych.

Art. 5. § 1. W razie uzasadnionej 
potrzeby sąd może udzielić stronom 
i uczestnikom postępowania niezastępo-
wanym przez adwokata, radcę prawnego, 
rzecznika patentowego lub Prokuratorię 
Generalną Rzeczypospolitej Polskiej 
niezbędnych pouczeń co do czynności 
procesowych.
§ 2. Minister Sprawiedliwości okreś li, 
w drodze rozporządzenia, wzory pouczeń, 
których udzielania na piśmie wymaga 
kodeks, mając na względzie koniecz-
ność zapewnienia komunikatywności 
przekazu.
§ 3. Wzory pouczeń, o których mowa 
w § 2, wraz z ich tłumaczeniami na języki 
obce najczęściej wykorzystywane w obro-
cie z zagranicą Minister Sprawiedliwości 
udostępnia na stronie internetowej urzędu 
go obsługującego.

12 miesię-
cy od dnia 
ogłoszenia
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L.p. Przepis 
k.p.c. Zagadnienie Jest

(stan na 15 lipca 2019 r.)
Będzie 

(po wejściu w życie ustawy z 4 lipca 2019 r.)
Weście 
w życie

3. zmiana 
w art. 6 § 2

Zmiana 
terminologicz-
na – zamiana 
okoliczności 
faktycznych na 
fakty

§ 2. Strony i uczestnicy postępo-
wania obowiązani są przytaczać 
wszystkie okoliczności faktyczne 
i dowody bez zwłoki, aby postę-
powanie mogło być przeprowa-
dzone sprawnie i szybko.

§ 2. Strony i uczestnicy postępowania 
obowiązani są przytaczać wszystkie fakty 
i dowody bez zwłoki, aby postępowanie 
mogło być przeprowadzone sprawnie 
i szybko.

3 miesiące 
od dnia 
ogłoszenia

4. dodany 
art. 91

Utrwalanie 
przebiegu 
posiedzeń 
i czynności 
przez strony

– Art. 91. § 1. Nie jest wymagane zezwole-
nie sądu na utrwalanie przez strony lub 
uczestników postępowania przebiegu 
posiedzeń i innych czynności sądowych, 
przy których są obecni, za pomocą urzą-
dzenia rejestrującego dźwięk.
§ 2. Strony i uczestnicy postępowania 
uprzedzają sąd o zamiarze utrwalenia 
przebiegu posiedzenia lub innej czynności 
sądowej za pomocą urządzenia rejestrują-
cego dźwięk.
§ 3. Sąd zakazuje stronie lub uczestniko-
wi postępowania utrwalenia przebiegu 
posiedzenia lub innej czynności sądowej 
za pomocą urządzenia rejestrującego 
dźwięk, jeżeli posiedzenie lub jego część 
odbywa się przy drzwiach zamkniętych 
lub sprzeciwia się temu wzgląd na prawi-
dłowość postępowania.

3 miesiące 
od dnia 
ogłoszenia

5. nowe 
brzmienie 
art. 17 
pkt 42

Właściwość 
rzeczowa 
– uchwały 
organów osób 
prawnych

42) o uchylenie, stwierdzenie 
nieważności albo o ustalenie 
nieistnienia uchwał organów 
osób prawnych lub jednostek 
organi zacyjnych niebędących 
osobami prawnymi, którym 
ustawa przyznaje zdolność 
prawną;

42) o uchylenie, stwierdzenie nieważności 
albo o ustalenie istnienia lub nieistnie-
nia uchwał organów osób prawnych lub 
jednostek organizacyjnych niebędących 
osobami prawnymi, którym ustawa przy-
znaje zdolność prawną

3 miesiące 
od dnia 
ogłoszenia

6. nowe 
brzmienie 
art. 18 § 2

Właściwość 
ruchoma – 
odmowa przy-
jęcia sprawy

§ 2. Sąd okręgowy może przed 
pierwszą rozprawą odmówić 
przyjęcia sprawy do rozpozna-
nia i zwrócić sprawę sądowi 
rejonowemu, jeżeli uzna, że 
poważne wątpliwości nie za-
chodzą. Postanowienie zapada 
na posiedzeniu niejawnym 
w składzie trzech sędziów i wy-
maga uzasadnienia. Ponowne 
prze kazanie tej samej sprawy 
przez sąd rejonowy nie jest 
dopuszczalne.

§ 2. Przed pierwszym posiedzeniem 
wyznaczonym na rozprawę sąd okręgo-
wy może odmówić przyjęcia sprawy do 
rozpoznania i zwrócić ją sądowi rejonowe-
mu, jeżeli uzna, że poważne wątpliwości 
nie zachodzą. Postanowienie zapada 
w składzie trzech sędziów i wymaga 
uzasadnienia. Ponowne przekazanie tej 
samej sprawy przez sąd rejonowy nie jest 
dopuszczalne.

14 dni 
od dnia 
ogłoszenia

7. nowe 
brzmienie 
art. 25 § 1

Sprawdzenie 
wartości 
przedmiotu 
sporu

§ 1. Sąd może na posiedzeniu 
niejawnym sprawdzić wartość 
przedmiotu sporu oznaczoną 
przez powoda i zarządzić w tym 
celu dochodzenie.

§ 1. Sąd może sprawdzić wartość przed-
miotu sporu oznaczoną przez powoda 
i zarządzić w tym celu dochodzenie.

14 dni 
od dnia 
ogłoszenia

8. dodany § 2 
w art. 31

Wyłaczenie 
właś ciwości 
przemiennej 
w odniesieniu 
do konsumen-
tów

– § 2. Przepisów niniejszego oddziału nie 
stosuje się w sprawach przeciwko konsu-
mentom.

3 miesiące 
od dnia 
ogłoszenia
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L.p. Przepis 
k.p.c. Zagadnienie Jest

(stan na 15 lipca 2019 r.)
Będzie 

(po wejściu w życie ustawy z 4 lipca 2019 r.)
Weście 
w życie

9. nowe 
brzmienie 
art. 34

Właściwość 
przemienna 
w sprawach 
ze sporów 
wynikających 
z umów

Art. 34. Powództwo o zawar-
cie umowy, ustalenie jej treści, 
o zmianę umowy oraz o ustalenie 
istnienia umowy, o jej wykonanie, 
rozwiązanie lub unieważnie-
nie, a także o odszkodowanie 
z powodu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy 
można wytoczyć przed sąd 
miejsca jej wykonania. W razie 
wątpliwości miejsce wykonania 
umowy powinno być stwierdzone 
dokumentem.

Art. 34. § 1. Powództwo o zawarcie umo-
wy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy 
oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej 
wykonanie, rozwiązanie lub unieważnie-
nie, a także o odszkodowanie z powodu 
niewykonania lub nienależytego wyko-
nania umowy można wytoczyć przed sąd 
miejsca jej wykonania.
§ 2. Za miejsce wykonania umowy uważa 
się miejsce spełnienia świadczenia charak-
terystycznego dla umów danego rodzaju, 
w szczególności w przypadku:
1)  sprzedaży rzeczy ruchomych – miejsce, 

do którego rzeczy te zgodnie z umową 
zostały lub miały zostać dostarczone;

2)  świadczenia usług – miejsce, w którym 
usługi zgodnie z umową były lub miały 
być świadczone.

§ 3. W przypadku wątpliwości miejsce 
wykonania umowy powinno być stwier-
dzone dokumentem.

3 miesiące 
od dnia 
ogłoszenia

10. dodany 
art. 351

Właściwość 
przemienna 
w sprawach 
z zakresu 
ochrony dóbr 
osobistych 
przy wykorzy-
staniu środ-
ków masowego 
przekazu

– Art. 351. Powództwo o ochronę dóbr 
osobistych naruszonych przy wykorzysta-
niu środków masowego przekazu można 
wytoczyć przed sąd właś ciwy dla miejsca 
zamieszkania albo siedziby powoda.

3 miesiące 
od dnia 
ogłoszenia

11. dodany 
art. 372

Właściwość 
przemienna 
w sprawach 
o roszczenia 
z czynności 
bankowych

– Art. 372. § 1. Powództwo o roszczenie wy-
nikające z czynności bankowej przeciwko 
bankowi, innej jednostce organizacyjnej 
uprawnionej do wykonywania czynności 
bankowych lub ich następcom prawnym 
można wytoczyć przed sąd właś ciwy 
dla miejsca zamieszkania albo siedziby 
powoda.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się także do 
powództwa przeciwko bankowi hipo-
tecznemu lub jego następcy prawnemu 
o roszczenie wynikające z czynności 
banku hipotecznego.

3 miesiące 
od dnia 
ogłoszenia

12. nowe 
brzmienie 
art. 38 § 1

Właściwość 
wyłączna 
w sprawach 
o włas ność lub 
inne prawa 
rzeczowe na 
nieruchomości

§ 1. Powództwo o włas ność 
lub o inne prawa rzeczowe na 
nieruchomości, jak również po-
wództwo o posiadanie nierucho-
mości można wytoczyć wyłącznie 
przed sąd miejsca jej położenia. 
Jeżeli przedmiotem sporu jest 
służebność gruntowa, właś ciwość 
oznacza się według położenia 
nieruchomości obciążonej.

§ 1. Powództwo o:
1)  włas ność lub inne prawa rzeczowe na 

nieruchomości,
2)  posiadanie nieruchomości,
3)  roszczenia wynikające z art. 231 Kodek-

su cywilnego,
4)  roszczenia wynikające z art. 224–228 

i art. 230 Kodeksu cywilnego, o ile są 
związane z nieruchomością

– wytacza się wyłącznie przed sąd miejsca 
położenia nieruchomości, przy czym 
jeżeli przedmiotem sporu jest służebność 
gruntowa, właś ciwość oznacza się według 
położenia nieruchomości obciążonej.

3 miesiące 
od dnia 
ogłoszenia
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 Ustawa
z dnia 17 listopada 1964 r.

Kodeks postępowania cywilnego
(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1360; 

zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1467, poz. 1499, poz. 1544, poz. 1629, poz. 1637, poz. 1693, 
poz. 2385, poz. 2432; z 2019 r. poz. 55, poz. 60, poz. 1043, poz. 1146)*

Tytuł wstępny
Przepisy ogólne

Sprawa cywilna

Art. 1.1 Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe 
w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego 

1 Art. 1, rozumiany w ten sposób, iż w zakresie pojęcia „sprawy cywilnej” nie mogą się mieścić 
roszczenia dotyczące zobowiązań pieniężnych, których źródło stanowi decyzja administracyjna, zo-
stał uznany za niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego z 10 lipca 2000 r. (Dz.U. Nr 55, poz. 665) z dniem 17 lipca 2000 r.

 Art. 1 częściowo został uznany za niezgodny z art. 194 ust. 1 zdanie pierwsze w związku z art. 10 
Konstytucji RP, przez pkt 1 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 września 2017 r., K 10/17 (Dz.U. 
poz. 1727) z dniem 11 września 2017 r. Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc 
w zakresie, w jakim dotyczy zagadnienia oceny prawidłowości procedury wyboru sędziego Trybu-
nału Konstytucyjnego.

 Art. 1 częściowo został uznany za niezgodny z art. 194 ust. 2 w związku z art. 10 Konstytucji RP 
oraz z art. 144 ust. 3 pkt 21 w związku z art. 10 Konstytucji RP, przez pkt 2 wyroku Trybunału Konsty-
tucyjnego z 11 września 2017 r., K 10/17 (Dz.U. poz. 1727) z dniem 11 września 2017 r. Zgodnie z tym

* Uwzględniono zmiany wynikające z: ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks po-
stępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3137, oczekuje na podpis Pre-
zydenta RP) zmieniającej nin. ustawę po upływie 14 dni, 3 miesięcy, 6 miesięcy, 12 miesięcy od dnia 
ogłoszenia; ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatni-
czych (druk sejmowy nr 3475, oczekuje na podpis Prezydenta RP) zmieniającej nin. ustawę z dniem 
1 stycznia 2020 r. oraz ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz 
niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3236, oczekuje na podpis Prezydenta RP) zmieniającej nin. 
ustawę z dniem 1 marca 2020 r.

z 17 listopada 1964 r.
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Kodeks postępowania cywilnegoArt. 2–3, 41–5

oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz 
w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw 
szczególnych (sprawy cywilne).

Droga s¹dowa

Art. 2. § 1. Do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszech-
ne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz Sąd Naj-
wyższy.

§ 1a–2. (uchylone)
§ 3. Nie są rozpoznawane w postępowaniu sądowym sprawy cywilne, jeżeli 

przepisy szczególne przekazują je do właściwości innych organów.

Zasada prawdy materialnej

Art. 3. Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dokonywać czynno-
ści procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, dawać wyjaśnienia co do okolicz-
ności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać 
dowody.

Art. 4. (uchylony)

Nadu¿ycie prawa procesowego

Art. 41.2 Z uprawnienia przewidzianego w przepisach postępowania stronom i uczestni-
kom postępowania nie wolno czynić użytku niezgodnego z celem, dla którego je ustanowiono 
(nadużycie prawa procesowego).

Udzielanie pouczeñ

Art. 5. W razie uzasadnionej potrzeby sąd może udzielić stronom i uczestni-
kom postępowania występującym w sprawie bez adwokata, radcy prawnego, rzecz-
nika patentowego lub radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nie-
zbędnych pouczeń co do czynności procesowych.

Udzielanie pouczeñ

Art. 5.3 § 1. W razie uzasadnionej potrzeby sąd może udzielić stronom i uczestnikom 
postępowania niezastępowanym przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub

2 Art. 41 dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowa-
nia cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3137, oczekuje na podpis Prezydenta 
RP) zmieniającej nin. ustawę po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

3 Art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępo-
wania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3137, oczekuje na podpis Prezydenta 
RP) zmieniającej nin. ustawę po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc w zakresie, w jakim dotyczy zagadnienia oceny pra-
widłowości procedury przedstawienia kandydatów na stanowisko Prezesa oraz Wiceprezesa Trybu-
nału Konstytucyjnego przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego i powołania 
ich przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
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Kodeks postępowania cywilnego Art. 6–9

Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych pouczeń co do czyn-
ności procesowych.

§ 2. Minister Sprawiedliwości okreś li, w drodze rozporządzenia, wzory pouczeń, których 
udzielania na piśmie wymaga kodeks, mając na względzie konieczność zapewnienia komuni-
katywności przekazu.

§ 3. Wzory pouczeń, o których mowa w § 2, wraz z ich tłumaczeniami na języki obce 
najczęściej wykorzystywane w obrocie z zagranicą Minister Sprawiedliwości udostępnia na 
stronie internetowej urzędu go obsługującego.

Zasada szybko ci

Art. 6. § 1. Sąd powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć 
do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to moż-
liwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy.

§ 2. Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są przytaczać wszystkie oko-
liczności faktyczne i dowody bez zwłoki, aby postępowanie mogło być przeprowa-
dzone sprawnie i szybko.

§ 2.4 Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są przytaczać wszystkie fakty i dowo-
dy bez zwłoki, aby postępowanie mogło być przeprowadzone sprawnie i szybko.

Udzia³ prokuratora

Art. 7. Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak 
również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego 
oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecz-
nego. W sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego prokurator może 
wytaczać powództwa tylko w wypadkach wskazanych w ustawie.

Udzia³ organizacji pozarz¹dowej

Art. 8. Organizacje pozarządowe, których zadanie statutowe nie polega na 
prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą dla ochrony praw obywateli, w wy-
padkach przewidzianych w ustawie, wszcząć postępowanie oraz wziąć udział w to-
czącym się postępowaniu.

Zasada jawno ci

Art. 9. § 1. Rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szcze-
gólny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać 
akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. Treść protokołów 
i pism może być także udostępniana w postaci elektronicznej za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (system telein-

4 Art. 6 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postę-
powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3137, oczekuje na podpis Prezy-
denta RP) zmieniającej nin. ustawę po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
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W publikacji zaprezentowano w sposób czytelny i przejrzysty – w formie tabeli – porów-
nanie brzmienia dotychczasowych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego z ich 
nowym brzmieniem wynikającym z nowelizacji wprowadzonej ustawą z 4 lipca 2019 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk 
sejmowy nr 3137; oczekuje na podpis Prezydenta RP). Dodatkowo zamieszczono informację  
o dacie wejścia w życie poszczególnych znowelizowanych przepisów tego kodeksu oraz ich 
hasłową definicję.   

Nowelizacja reguluje wiele instytucji prawa procesowego, zarówno w postępowaniu rozpo-
znawczym, jak i egzekucyjnym. Ma ona na celu przede wszystkim usprawnienie postępowań 
sądowych w sprawach cywilnych, zapobieżenie ich przewlekłości, przeciwdziałanie nad-
użyciu prawa procesowego.

Najważniejsze zmiany dotyczą:
•  wprowadzenia postępowania przygotowawczego i planu rozprawy,
•  nowych uprawnień i obowiązków stron oraz zawodowych pełnomocników,
•  odformalizowania zasad postępowania dowodowego,
•  uzasadniania wyroków z urzędu,
•  postępowania apelacyjnego,
•  wprowadzenia odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych.

Książka zawiera także tekst ustawy – Kodeks postępowania cywilnego w brzmieniu 
wynikającym z nowelizacji wprowadzonej ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – 
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3137; 
oczekuje na podpis Prezydenta RP). 

Publikacja będzie szczególnie pomocna dla wszystkich praktyków prawa: sędziów, adwoka-
tów, radców prawnych, komorników sądowych, notariuszy. Z pewnością będzie przydatna 
także dla aplikantów powyższych zawodów, a studentom prawa pomoże w nauce do egzaminu 
z procedury cywilnej.
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