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KODEKS CYWILNY:

8 października 2020 r.	 –		obwieszczenie	Marszałka	Sejmu	Rzeczypospolitej	 Polskiej	 z	 16	wrze-
śnia	2020	r.	w	sprawie	ogłoszenia	jednolitego	tekstu	ustawy	–	Kodeks	
cywilny	(Dz.U.	poz.	1740)	

1 stycznia 2021 r.    –  ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ogranicze-
nia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495 ze zm.)

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY:

10 sierpnia 2020 r.	 –		obwieszczenie	 Marszałka	 Sejmu	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	 z	 15	 lipca	
2020	 r.	w	sprawie	ogłoszenia	 jednolitego	 tekstu	ustawy	–	Kodeks	 ro-
dzinny	i	opiekuńczy	(Dz.U.	poz.	1359)

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO:

1 lipca 2020 r.      –		ustawa	z	13	lutego	2020	r.	o	zmianie	ustawy	–	Kodeks	postępowania	cywil-
nego	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	288	ze	zm.)

30 lipca 2020 r., 30 października 2020 r., 20 lutego 2021 r., 30 października 2021 r. – ustawa 
z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070 ze zm.)

14 września 2020 r.	 –		obwieszczenie	Marszałka	Sejmu	Rzeczypospolitej	Polskiej	z	7	sierpnia	
2020	r.	w	sprawie	ogłoszenia	 jednolitego	tekstu	ustawy	–	Kodeks	po-
stępowania	cywilnego	(Dz.U.	poz.	1575)

15 października 2020 r.   –  ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji anty-
komunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1578)

30 listopada 2020 r.      –  ustawa z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 956)

28 lutego 2021 r.      –  ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1798 ze zm.)

1 marca 2021 r.      –  ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.)

1 marca 2021 r. , 1 lipca 2021 r. –  ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze
Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.)

1 lipca 2021 r.      –  ustawa z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 55 ze zm.)

18 kwietnia 2026 r.      –  ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i kon-
sumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634)

UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: 



KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH:

1 lipca 2020 r.	 –		ustawa	z	13	lutego	2020	r.	o	zmianie	ustawy	–	Kodeks	postępowania	cywil-
nego	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	288	ze	zm.)

30 listopada 2020 r. –  ustawa z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 956)

1 stycznia 2021 r. –  ustawa z 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2020)

20 lutego 2021 r. –  ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1553 ze zm.)

1 marca 2021 r. –  ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.)

1 lipca 2021 r. –  ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądo-
wym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.)

ORAZ

28 sierpnia 2020 r.	 –		obwieszczenie	Ministra	Sprawiedliwości	z	11	sierpnia	2020	r.	w	sprawie	
ogłoszenia	 jednolitego	 tekstu	 rozporządzenia	 Ministra	 Sprawiedliwości	
w	sprawie	maksymalnych	stawek	taksy	notarialnej	(Dz.U.	poz.	1473)

UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: 
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Ustawa
z dnia 17 listopada 1964 r.

Kodeks postępowania cywilnego
(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1575;

 zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1578)

 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 
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).

1 Z dniem 17 lipca 2000 r. 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, został 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).

 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 Trybunału 
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 
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 przedstawienia kandydatów na stanowisko Prezesa oraz Wiceprezesa 
Trybunału Konstytucyjnego przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego 
i powołania ich przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
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Przysz³e roszczenia alimentacyjne

Art. 754. Sąd może jeszcze przed urodzeniem się dziecka zabezpieczyć przy-
szłe roszczenia alimentacyjne związane z ustaleniem ojcostwa, o których mowa 
w art. 141 i art. 142 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przez zobowiązanie obo-
wiązanego do wyłożenia odpowiedniej sumy na koszty utrzymania matki przez trzy 
miesiące w okresie porodu oraz na utrzymanie dziecka przez pierwsze trzy miesiące 
po urodzeniu. W sprawach tych termin do wytoczenia powództwa wynosi trzy mie-
siące od dnia urodzenia się dziecka. Postanowienie sąd wydaje po przeprowadzeniu 
rozprawy. Przepisy art. 733 i art. 7532 stosuje się odpowiednio.

Upadek zabezpieczenia

Art. 7541. § 1. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej albo jeżeli sąd ina-
czej nie postanowi, zabezpieczenie udzielone według przepisów niniejszego tytułu 
upada po upływie dwóch miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględ-
niającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, albo od uprawomocnienia 
się postanowienia o odrzuceniu apelacji lub innego środka zaskarżenia wniesio-
nego przez obowiązanego od orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które pod-
legało zabezpieczeniu, chyba że uprawniony wniósł o dokonanie czynności egze-
kucyjnych.

§ 2. W sprawach, w których udzielono zabezpieczenia przy zastosowaniu 
art. 747 pkt 1 lub 6, zab ezpieczenie upada,  jeżeli uprawniony w terminie miesiąca 
od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie albo od uprawo-
mocnienia się postanowienia o odrzuceniu apelacji lub innego środka zaskarżenia 
wniesionego przez obowiązanego od orzeczenia uwzględniającego roszczenie, któ-
re podlegało zabezpieczeniu, nie wniósł o dokonanie dalszych czynności egzeku-
cyjnych.

§ 3. Na wniosek obowiązanego sąd wydaje postanowienie stwierdzające upadek 
zabezpieczenia w całości albo w części.

Tytuł III
Inne wypadki zabezpieczenia

Zabezpieczenie roszczeñ niepieniê¿nych

Art. 755. § 1. Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pienięż-
ne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna 
za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych dla zabezpieczenia rosz-
czeń pieniężnych. W szczególności sąd może:

1) unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas 
trwania postępowania;

2) ustanowić zakaz zbywania przedmiotów lub praw objętych postępowaniem;
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3) zawiesić postępowanie egzekucyjne lub inne postępowanie zmierzające do wy-
konania orzeczenia;

4) uregulować sposób roztoczenia pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów 
z dzieckiem;

5) nakazać wpisanie stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej lub we właści-
wym rejestrze.

§ 2. W sprawach o ochronę dóbr osobistych zabezpieczenie polegające na za-
kazie publikacji może być udzielone tylko wtedy, gdy nie sprzeciwia się temu ważny 
interes publiczny. Udzielając zabezpieczenia, sąd okreś la czas trwania zakazu, który 
nie może być dłuższy niż rok. Jeżeli postępowanie w sprawie jest w toku, uprawnio-
ny może przed upływem okresu, na który orzeczono zakaz publikacji, żądać dalsze-
go zabezpieczenia; przepisy zdania pierwszego i drugiego stosuje się. Jeżeli upraw-
niony zażądał dalszego zabezpieczenia, zakaz publikacji pozostaje w mocy do czasu 
prawomocnego rozstrzygnięcia wniosku.

§ 21. Przepisu art. 731 nie stosuje się, jeżeli zabezpieczenie jest konieczne dla 
odwrócenia grożącej szkody lub innych niekorzystnych dla uprawnionego skutków.

§ 3. Sąd doręcza obowiązanemu postanowienie wydane na posiedzeniu niejaw-
nym, w którym nakazuje mu wykonanie lub zaniechanie czynności albo nieprze-
szkadzanie czynnościom uprawnionego. Nie dotyczy to postanowień nakazujących 
wydanie rzeczy będących we władaniu obowiązanego.

Zabezpieczenie w sprawach dotycz¹cych naruszenia 
tajemnicy przedsiêbiorstwa

Art. 7551.416 W sprawach dotyczących roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej 
konkurencji polegających na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa, w których 
udzielono zabezpieczenia polegającego na ustanowieniu zakazów, nakazów lub za-
jęciu rzeczy ruchomych, mającego na celu zaprzestanie wykorzystywania tajemnicy 
przedsiębiorstwa, sąd może, na wniosek obowiązanego, zamiast tych środków na-
kazać obowiązanemu złożenie na rachunek depozytowy Ministra Finansów odpo-
wiedniej sumy pieniężnej dla zabezpieczenia roszczeń uprawnionego z tytułu dal-
szego wykorzystywania tajemnicy przedsiębiorstwa. Postanowienie może zapaść 
tylko po przeprowadzeniu rozprawy.

Zabezpieczenie w postaci przed³u¿enia czasu trwania nakazu 
natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez osobê 
stosuj¹c¹ przemoc w rodzinie lub zakazu zbli¿ania siê 
do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

Art. 7552.417 § 1. W sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzi-
nie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia 

416 Art. 7551 dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy z 5 lipca 2018 r. (Dz.U. poz. 1637) zmieniającej 
nin. ustawę z dniem 4 września 2018 r.

417 Art. 7552 dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z 30 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 956) zmieniającej 
nin. ustawę z dniem 30 listopada 2020 r.
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lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia sąd może 
udzielić zabezpieczenia również przez przedłużenie obowiązywania nakazu lub zaka-
zu, o których mowa w art. 15aa ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 360 i 956), zwanej dalej „ustawą o Policji”, lub art. 18a ust. 1 ustawy 
z  dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porząd-
kowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 431 i 956), zwanej dalej „ustawą o Żandarmerii Woj-
skowej”. Sąd może zmienić wskazane w nakazie lub zakazie obszar lub odległość od 
tego mieszkania, które osoba stosująca przemoc w rodzinie jest obowiązana zachować.

§ 2. Sąd, udzielając zabezpieczenia, okreś la częstotliwość dokonywania przez Po-
licję lub Żandarmerię Wojskową sprawdzenia, czy przedłużony nakaz lub zakaz nie 
są naruszane, mając na uwadze treść przepisów art. 15ai ust. 1 ustawy o Policji lub 
art. 18i ust. 1 ustawy o  Żandarmerii Wojskowej.

§ 3. Przepisy art. 5604 § 2 i art. 5606  stosuje się odp owiednio.
§ 4. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie trzech dni od dnia jego wpływu do sądu.
§ 5. Sąd doręcza niezwłocznie odpis postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia 

uczestnikom postępowania, wraz z pouczeniem o zażaleniu, oraz prokuratorowi i Po-
licji lub Żandarmerii Wojskowej, a ponadto zawiadamia właściwy miejscowo zespół 
interdyscyplinarny, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o prze-
ciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a gdy w mieszkaniu zamieszkują osoby małoletnie 
– także właściwy miejscowo sąd opiekuńczy.

Okreś lenie czasu trwania zabezpieczenia w postaci przed³u¿enia 
czasu trwania nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania 
przez osobê stosuj¹c¹ przemoc w rodzinie lub zakazu zbli¿ania siê 

do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

Art. 7553.418 W sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie 
do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia 
lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia sąd, udzie-
lając zabezpieczenia, wskazuje w postanowieniu czas jego trwania.

Wszczêcie postêpowania i orzeczenie w przedmiocie zabezpieczenia 
po wydaniu nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania 

przez osobê stosuj¹c¹ przemoc w rodzinie lub zakazu zbli¿ania siê 
do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

Art. 7554.419 Sąd opiekuńczy po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa 
w art. 15ad ust. 4 ustawy o  Policji lub art. 18d ust. 4 ustawy o Ż andarmerii Wojsko-
wej, wszczyna postępowanie z urzędu i bezzwłocznie orzeka w przedmiocie zabez-
pieczenia.

418 Art. 7553 dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z 30 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 956) zmieniającej 
nin. ustawę z dniem 30 listopada 2020 r.

419 Art. 7554 dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z 30 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 956) zmieniającej 
nin. ustawę z dniem 30 listopada 2020 r.
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Zabezpieczenie w sprawach ma³¿eñskich

Art. 756. W sprawach o rozwód, o separację oraz o unieważnienie małżeń-
stwa, sąd może również orzec o wydaniu małżonkowi, opuszczającemu mieszkanie 
zajmowane wspólnie przez małżonków, potrzebnych mu przedmiotów.

Zabezpieczenie w sprawach pieczy

Art. 7561. W sprawach dotyczących pieczy nad małoletnimi dziećmi i kon-
taktów z dzieckiem sąd orzeka w przedmiocie zabezpieczenia po przeprowadzeniu 
rozprawy, chyba że chodzi o wypadek niecierpiący zwłoki.

Zap³ata na wypadek naruszenia obowi¹zków okreś lonych 
w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia

Art. 7562. § 1. Uwzględniając wniosek o zabezpieczenie przez uregulowanie:
1) stosunków na czas trwania postępowania,
2) sposobów kontaktów z dzieckiem,
3) sposobu roztoczenia pieczy nad małoletnim dzieckiem w ten sposób, że dziec-

ko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach
– sąd, na wniosek uprawnionego, może w postanowieniu o udzieleniu zabezpie-
czenia zagrozić obowiązanemu nakazaniem zapłaty okreś lonej sumy pieniężnej 
na rzecz uprawnionego na wypadek naruszenia obowiązków okreś lonych w tym 
postanowieniu.

§ 2. Przepisy art. 10501 i art. 10511, a jeżeli zabezpieczenie polega na uregulo-
waniu sposobu kontaktów z dzieckiem albo ustaleniu, że dziecko będzie mieszkać 
z każdym z rodziców w powtarzających się okresach – przepis art. 5821 § 3, stosuje 
się odpowiednio.

Wpis do ksiêgi wieczystej ostrze¿enia o zakazie zbywania 
lub obci¹¿ania praw

Art. 7563. § 1. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia ustanawiające za-
kaz zbywania lub obciążania nieruchomości albo spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej ostrzeżenia o zakazie 
zbywania lub obciążania tych praw.

§ 2. Sąd, który wydał postanowienie, o którym mowa w § 1, przekazuje to po-
stanowi enie sądowi dokonującemu wpisu ostrzeżenia w księdze wieczystej. Wpisu 
dokonuje się z urzędu.

§ 3. Sąd, który dokonał wpisu ostrzeżenia w księdze wieczystej, doręcza posta-
nowienie, o którym mowa w § 1, obowiązanemu. Postanowi enie, o którym mowa 
w § 1, dotyczące spółdzielczeg o własnościowego prawa do lokalu doręcza się także 
spółdzielni mieszkaniowej.

§ 4. Spółdzielnia mieszkaniowa ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodo-
waną czynnościami zmierzającymi do zbycia spółdzielczego własnościowego prawa 
do lokalu mimo ustanowionego zakazu.
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Niewa¿nośæ czynności prawnej dokonanej wbrew zakazowi 
zbywania lub obci¹¿ania

Art. 7564. § 1. Czynność prawna dokonana wbrew zakazowi zbywania lub ob-
ciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej lub której księga 
wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu, jest nieważna.

§ 2. Czynność prawna dokonana wbrew zakazowi zbywania lub obciążania nie-
ruchomości, która ma urządzoną księgę wieczystą, albo spółdzielczego własnościo-
wego prawa do lokalu jest nieważna, jeżeli dokonano wpisu w księdze wieczystej 
ostrzeżenia o zakazie zbywania lub obciążania tych praw.

Upadek zabezpieczenia

Art. 757. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej albo sąd inaczej nie 
postanowi, zabezpieczenie udzielone według przepisów niniejszego tytułu upada 
po upływie dwóch miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego 
roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, albo od uprawomocnienia się posta-
nowienia o odrzuceniu apelacji lub innego środka zaskarżenia wniesionego przez 
obowiązanego od orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabez-
pieczeniu. Na wniosek obowiązanego sąd wydaje postanowienie stwierdzające upa-
dek zabezpieczenia w całości albo w części.

CZĘŚĆ TRZECIA
POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Tytuł I
Przepisy ogólne

Dział I
Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie 

w ogólności

W³aściwe organy

Art. 758. Sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i dzia-
łających przy tych sądach komorników.

Czynności egzekucyjne; uprawnienia nadzorcze s¹du

Art. 759. § 1. Czynności egzekucyjne są wykonywane przez komorników 
z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla sądów.
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§ 11. Czynności zastrzeżone dla sądu mogą być wykonywane przez referenda-
rza sądowego, z wyłączeniem:

1) stosowania środków przymusu;
2) orzekania o ściągnięciu należności w trybie art. 873;
3) stwierdzenia wygaśnięcia skutków przybicia i utraty rękojmi;
4) spraw o egzekucję świadczeń niepieniężnych z wyjątkiem wydania rzeczy 

ruchomej;
5) spraw o egzekucję przez zarząd przymusowy;
6) spraw o egzekucję przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.

§ 2.420 Sąd wydaje z urzędu komornikowi zarządzenia zmierzające do zapew-
nienia należytego wykonania egzekucji oraz usuwa spostrzeżone uchybienia. Oce-
na prawna wyrażona przez sąd w ramach wydanych zarządzeń jest wiążąca dla ko-
mornika.

§ 3.421 Sąd może zobowiązać komornika do składania sprawozdań z czynności 
podjętych w wyniku zarządzeń, o których mowa w § 2.

Prawo wyboru komornika

Art. 7591. Przepisy niniejszego Kodeksu dotyczące właściwości miejscowej 
komorników nie uchybiają prawu wyboru komornika okreś lonemu w odrębnych 
przepisach.

Dorêczenia administracyjnym organom egzekucyjnym 
oraz organom podatkowym dokonywane przez komornika

Art. 7592.422 § 1.423 Komornik dokonuje doręczeń administracyjnym organom 
egzekucyjnym, organom podatkowym oraz wierzycielom należności pieniężnych, 
których egzekucja została przejęta przez sądowy organ egzekucyjny w wyniku zbie-
gu egzekucji administracyjnej i sądowej, będącym podmiotami publicznymi obo-
wiązanymi do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na pod-
stawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695), 
wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków 
komunikacji elektronicznej, w sposób okreś lony w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 63a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.).

420 Art. 759 § 2 zmieniony przez art. 261 pkt 2 lit. a ustawy z 22 marca 2018 r. (Dz.U. poz. 771 
ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2019 r.

421 Art. 759 § 3 dodany przez art. 261 pkt 2 lit. b ustawy z 22 marca 2018 r. (Dz.U. poz. 771 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2019 r.

422 Art. 7592 zmieniony przez art. 1 pkt 216 ustawy z 4 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1469 ze zm.) zmie-
niającej nin. ustawę z dniem 7 listopada 2019 r.

423 Art. 7592 § 1 zmieniony przez art. 2 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2070 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 lipca 2020 r.
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Zbiór uwzględnia zmiany opublikowane do dnia 8 października 2020 r., w tym:
Kodeks cywilny:

• obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 września 
2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny 
(Dz.U. poz. 1740) 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy:
• obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 lipca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy (Dz.U. poz. 1359)

Kodeks postępowania cywilnego:
• obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7 sierpnia 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego (Dz.U. poz. 1575)

• ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji 
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 
politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1578)

• ustawa z 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19  
(Dz.U. poz. 1747)

Koszty sądowe w sprawach cywilnych:
• ustawa z 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19  
(Dz.U. poz. 1747)

Ponadto dodano wyciąg z ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 
instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa  
SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695 ze zm.).

Wykaz wszystkich zmian zamieszczono przed spisem treści.

z amówienia :
infolinia 801 04 45 45
Z amóWiEnia@WoltErSkluWEr.Pl
W W W.Profinfo.Pl 




