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WSTĘP

Ustawą z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilne-
go oraz niektórych innych ustaw1 wprowadzono do ustawy procesowej 
szereg zmian odnoszących się do przygotowania sprawy do rozpo-
znania, przeciwdziałania nadużyciu prawa procesowego, dowodów, 
uzasadniania wyroków, postępowań odwoławczych, przywróconego 
postępowania w sprawach gospodarczych, obejmujących inne postępo-
wania odrębne czy też zmiany mające – w założeniu ustawodawcy – na 
celu usprawnienie postępowania. Nowelizacją tą objęto również ustawę 
z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych2, wpro-
wadzając do niej liczne nowe rozwiązania. Niezależnie od kilkunastu 
równoległych zmian Kodeksu postępowania cywilnego3 również sama 

1  Dz.U. poz. 1469 ze zm.
2  Dz.U. z 2020 r. poz. 755 ze zm.
3  Lista nowelizacji obejmuje następujące ustawy: z 5.08.2015 r. o zmianie ustawy 

o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634); 
z 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.); z 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 55 ze zm.); z 16.05.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1043); z 16.05.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 1146); 
z 19.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych 
(Dz.U. poz. 1649); z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.); z 31.07.2019 r. o zmianie nie-
których ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495 ze zm.); 
z 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. poz. 1798 ze zm.); z 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1802 ze zm.); z 19.07.2019 r. o realizowaniu 
usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. poz. 1818); z 11.09.2019 r. 
o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych 
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nowelizacja z 4.07.2019 r. doczekała się modyfikacji dokonanej ustawą 
z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz 
niektórych innych ustaw4. Zmieniona ustawa o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych także doczekała się już kilku kolejnych nowych 
modyfikacji5.

Niniejsze opracowanie obejmuje wybrane istotne zagadnienia, któ-
re zostały również uwypuklone przez projektodawcę nowelizacji 
z 4.07.2019 r., stanowiąc próbę ich przydatnego dla praktyki ujęcia 
z uwzględnieniem wykładni literalnej i wykładni celowościowej wyni-
kającej z projektu powołanej ustawy zmieniającej, tej drugiej zwłaszcza 
przy uregulowaniach stanowiących zupełne novum w polskiej proce-
durze cywilnej6. Publikacja obejmuje także dalsze zmiany legislacyjne 
procedury cywilnej oraz niektóre najnowsze zmiany ustawy o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych.

ustaw (Dz.U. poz. 2070 ze zm.); z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 2128); z 16.10.2019 r. o zmianie 
ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fi nansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. poz. 2217 ze zm.); z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 288); z 9.01.2020 r. o zmianie ustawy 
o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 462).

4  Dz.U. poz. 2089.
5  Ustawa z 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz 

niektórych innych ustaw; ustawa z 16.05.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz 
niektórych innych ustaw; ustawa z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egze-
kucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1553 ze zm.); ustawa 
z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych 
ustaw; ustawa z 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych 
innych ustaw; ustawa z 30.08.2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1815); ustawa 
z 11.09.2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
poz. 2020); ustawa z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 
oraz niektórych innych ustaw.

6  Wpływa to również na układ przyjęty w znacznej części niniejszej publikacji oraz 
liczne odwołania do uzasadnienia projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postę-
powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, VIII kadencja, druk sejm. nr 3137, 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/166CCC44490F3965C1258384003CD40A/%2
4File/3137-uzas.pdf (dostęp: 14.04.2020 r.), stanowiące cenne wyjaśnienia praktyczne.
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 Rozdział I

PRZYGOTOWANIE SPRAWY 
DO ROZPOZNANIA

1. Czynności stron i sądu służące 
przygotowaniu rozstrzygnięcia 

 W uzasadnieniu projektu nowelizacji z 4.07.2019 r. przyjęto, że efektyw-
ne prowadzenie postępowania sądowego wymaga jego zaplanowania. 
Czynności stron i sądu służące przygotowaniu rozstrzygnięcia określono 
jako organizację postępowania. Uznano, iż organizacji postępowania 
oraz czynnościom polegającym na zbieraniu materiału procesowego 
powinno służyć postępowanie przygotowawcze. Negatywnym efektom 
ogromnego wpływu spraw cywilnych ma zapobiec organizacja postępo-
wania przed sądem oparta na następujących założeniach: postępowanie 
sądowe podlega planowaniu, podstawą planu jest znajomość stanowisk 
wszystkich stron, rozprawa jest prowadzona tylko w razie rzeczywistej 
potrzeby. Postępowanie sądu nie może pozostać jak dotychczas pozo-
stawione przypadkowi, a sąd i strony powinny odpowiednio wcześniej 
wiedzieć, które czynności spośród żądanych przez strony będą prowa-
dzone oraz gdzie i kiedy to nastąpi1.

Uporządkowanie wstępnej fazy postępowania sądowego z pewnością 
przyświecało nowelizacji z 4.07.2019 r. Zgodzić się także należy, że do-
strzegalny jest wzrost wpływu spraw cywilnych w sądach, co uzasadnia 

1  Uzasadnienie projektu nowelizacji z 4.07.2019 r., s. 3–4.
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poszukiwanie rozwiązań, które miałyby usprawnić postępowanie sądu. 
Niemniej jednak sam wpływ dużej liczby spraw cywilnych to nie jedyny 
czynnik, który powoduje opóźnienia w rozpoznawaniu spraw; innymi 
czynnikami są chociażby: rozdział spraw, braki kadrowe, dążenie do 
rozpoznania szeregu – niekiedy – zbędnych wniosków składanych przez 
strony, aby ustrzec się od licznych konsekwencji w razie ich nieroz-
strzygnięcia, mnożenie pism procesowych, brak należytej współpracy 
stron z sądem.

Odnosząc się do przeprowadzenia rozprawy w razie rzeczywistej potrze-
by, nie można jednak pomijać, że – o ile jej przeprowadzenie w licznych 
przypadkach nie jest konieczne – strona, która nie będzie się czuła 
wysłuchana, z dużym prawdopodobieństwem będzie kwestionować 
rozstrzygnięcie przez sąd sporu poddanego pod osąd, co wpłynąć może 
na poziom zaufania do wymiaru sprawiedliwości.

Projektodawca założył, że prawidłowa organizacja postępowania cy-
wilnego, prowadząca do rozpoznania sprawy na jednym terminie po-
siedzenia, polega na zaplanowaniu kolejności czynności procesowych 
sądu i stron, a w szczególności kolejności przeprowadzenia dowodów. 
Sąd musi znać zakres postępowania dowodowego, który można ustalić 
dopiero po eliminacji dowodów zbędnych, w szczególności zgłaszanych 
w celu ustalenia faktów bezspornych. Do prawidłowego zaplanowania 
postępowania (rozprawy) sąd musi znać żądania, twierdzenia o faktach 
i wnioski dowodowe pochodzące od wszystkich stron, a podejmowanie 
postępowania w sprawie ze znajomością stanowiska tylko jednej ze stron 
jest bezcelowe. Stąd wynika konieczność zobowiązania pozwanego do 
złożenia odpowiedzi na pozew. Znajomość żądań i twierdzeń stron po-
zwala na dobór właściwego trybu rozwiązania sporu, który doprowadził 
strony do sądu, a rozwiązanie to nie musi koniecznie polegać na roz-
poznaniu i władczym rozstrzygnięciu sprawy; alternatywą jest zawarcie 
ugody. Wydanie rozstrzygnięcia nie zawsze musi być wynikiem ustnej 
rozprawy. Zbędne są rozprawy, które sprowadzają się do podtrzymania 
stanowisk przedstawionych w pismach procesowych, a postępowanie 
dowodowe ogranicza się do przeczytania przez sędziego dokumentów. 
Jeżeli w ostateczności do rozprawy dojdzie, to powinna się ona odbyć 



2. Odpowiedź na pozew   19

na jednym terminie posiedzenia, ewentualnie na kilku terminach na-
stępujących zaraz po sobie, bez wielomiesięcznych odstępów2.

Powyższe założenia wydają się wynikać z kierowania się wyidealizo-
wanym sposobem procedowania, który jest możliwy przy założeniu, 
że w wszystkie strony będą reprezentowane przez intensywnie działa-
jących pełnomocników. To formalne podejście może przyczynić się do 
sprawnego rozpoznania sprawy nieskomplikowanej, ale w sprawach 
skomplikowanych, w których z różnych przyczyn pojawi się koniecz-
ność modyfikacji sposobu rozpoznawania sprawy, zaproponowane 
rozwiązania mogą okazać się nieefektywne i skłaniać do ponownego 
organizowania postępowania, co może z kolei postępowanie wydłu-
żyć. Ustawodawca przewidział z góry możliwości modyfikacji planu 
rozprawy, co także może być czasochłonne i w razie kolizji terminów 
skutkować wydłużeniem postępowania. Ugodowe zakończenie sprawy 
jest jak najbardziej celowe, ale pamiętać należy, że skonfliktowane stro-
ny mają możliwość porozumienia się przed skierowaniem sprawy do 
rozpoznania przez sąd. Cel w postaci rozpoznania sprawy na jednym 
terminie, ewentualnie na kilku terminach następujących po sobie bez 
wielomiesięcznych odstępów, wymaga nie tylko zmiany procedury, ale 
zniwelowania braków kadrowych czy zracjonalizowanego przydziału 
spraw. Pozytywnie można ocenić w tym miejscu zdyscyplinowanie 
do złożenia odpowiedzi na pozew, gdyż może to sprzyjać sprawności 
rozpoznania sprawy.

2. Odpowiedź na pozew 

 Modyfikacje odnoszące się do odpowiedzi na pozew zostały ujęte w kil-
ku przepisach. Zgodnie z art. 2051 k.p.c. przewodniczący zarządza dorę-
czenie pozwu pozwanemu i wzywa go do złożenia odpowiedzi na pozew 
w wyznaczonym terminie nie krótszym niż dwa tygodnie, a o zarządze-
niu doręczenia pozwu zawiadamia się powoda (§ 1); przewodniczący 
zarządza zwrot odpowiedzi na pozew złożonej z uchybieniem terminu 
(§ 2). Kolejno według art. 2052 § 1 k.p.c. równocześnie z doręczeniem 

2  Uzasadnienie projektu nowelizacji z 4.07.2019 r., s. 4.
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pism, o których mowa w art. 2051 § 1 k.p.c. – tj. odpisu pozwu i wezwa-
nia do złożenia odpowiedzi na pozew z pouczeniem o wyznaczonym 
terminie – poucza się strony o możliwości rozwiązania sporu w drodze 
ugody zawartej przed sądem lub mediatorem (pkt 1), obowiązku udziału 
w posiedzeniu przygotowawczym i przedstawienia wszystkich twier-
dzeń i dowodów na tym posiedzeniu (pkt 2), skutkach niedopełnienia 
obowiązków, o których mowa w pkt 2, w szczególności możliwości 
wydania przez sąd wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym i wa-
runkach jego wykonalności, obciążenia kosztami postępowania, a także 
możliwości umorzenia postępowania oraz pominięcia spóźnionych 
twierdzeń i dowodów (pkt 3), możliwości ustanowienia pełnomocnika 
procesowego oraz o tym, że zastępstwo adwokata, radcy prawnego lub 
rzecznika patentowego nie jest obowiązkowe (pkt 4), obowiązku złożenia 
pisma przygotowawczego na zarządzenie przewodniczącego, wymo-
gach co do jego treści i skutkach ich niedochowania (pkt 5), zwrocie 
pisma przygotowawczego złożonego bez zarządzenia przewodniczącego 
(pkt 6). W § 2 przewidziano zasadę, że pozwanego poucza się także 
o czynnościach procesowych, które może lub powinien podjąć, jeśli nie 
uznaje żądania pozwu w całości lub części, w szczególności obowiązku 
złożenia odpowiedzi na pozew, w tym obowiązujących w tym zakresie 
wymaganiach co do terminu i formy. Wedle § 3 pouczenia, o których 
mowa w § 1 i 2, doręcza się bezpośrednio stronie, z wyjątkiem strony, 
o której mowa w art. 11355 § 1, tj. strony, która nie ma miejsca zamiesz-
kania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub 
w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a nie ustanowiła 
pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, a ponadto nie doręcza się ich Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej ani pełnomocnikowi, który jest adwokatem, 
radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym. Powyższe pouczenia 
powinny być dla stron zrozumiałe, czego wymaga zaufanie obywatela 
do stanowienia i stosowania prawa3.

3  Zob. wyrok TK z 7.02.2001 r., K 27/00, OTK 2001/2, poz. 29. Por. też m.in. posta-
nowienia SN: z 19.09.2017 r., II UZ 48/17, LEX nr 2390736; z 21.07.2011 r., V CZ 40/11, 
LEX nr 1147810.
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Zgodnie z art. 5112 k.p.c. wniesienie odpowiedzi na wniosek o wszczę-
cie postępowania jest obowiązkowe tylko wtedy, gdy przewodniczący 
tak zarządzi (§ 1), a posiedzenie przygotowawcze można wyznaczyć 
niezależnie od wniesienia odpowiedzi na wniosek (§ 2).

W założeniu projektodawcy złożenie pozwu i odpowiedzi na pozew, 
tj. sytuacja, w której przed jakimkolwiek posiedzeniem w sądzie znajdą 
się co najmniej dwa dokumenty obrazujące stanowiska stron, umożli-
wi sądowi wstępną orientację co do przedmiotu sporu i jego podstaw 
faktycznych, a  także rozpoznanie bazy prawnej niezbędnej do jego 
rozstrzygnięcia. Efektywne zarządzanie sprawą wymaga rozpoznania 
stanowisk stron, tj. żądania powoda oraz obrony pozwanego (w tym 
sprecyzowania twierdzeń: co jest między stronami sporne, a co moż-
na przyjąć za uzgodnione), zebrania materiału dowodowego według 
dyspozycji stron (w tym danych świadków i wiadomości o miejscu 
położenia dokumentów) oraz ustalenia ze stronami planu procedowania 
w sprawie (w tym porządku czynności dowodowych). W ten sposób 
powinien powstać plan działania sądu, który w przypadku skierowania 
sprawy na rozprawę będzie tworzyć plan rozprawy, która ma stanowić 
kulminację postępowania sądu w sprawie. Aby rozprawa była dobrze 
przygotowana, konieczne jest prawidłowe zaplanowanie czynności sądu 
w danej sprawie i w tym celu wniesienie odpowiedzi na pozew powinno 
stać się procesowym obowiązkiem strony pozwanej4.

Termin udzielony stronie pozwanej do złożenia odpowiedzi na po-
zew musi być uzależniony od wynikającej z pozwu objętości i stopnia 
skomplikowania konkretnej sprawy, z zagwarantowaniem ustawowego 
minimum wynoszącego dwa tygodnie. Termin ten jest objęty art. 166 
k.p.c., zatem przewodniczący może z ważnej przyczyny przedłużyć lub 
skrócić termin sądowy na wniosek zgłoszony przed upływem terminu, 
nawet bez wysłuchania strony przeciwnej5.

Niezłożenie odpowiedzi na pozew w przepisanym terminie powinno 
skutkować uznaniem za przyznane przez pozwanego twierdzeń co do 

4  Uzasadnienie projektu nowelizacji z 4.07.2019 r., s. 5.
5  Uzasadnienie projektu nowelizacji z 4.07.2019 r., s. 5.
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