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Rozdział 1

reforma KodeKSu poStępowania 
cywilnego … – odpowiedzi 

na pytania

1. Kiedy przewodniczący będzie mógł zwrócić 
pełnomocnikowi pismo bez wezwania do usunięcia 
braków?

W dotychczasowym stanie prawnym przewodniczący mógł (i nadal 
może) zwrócić pismo wniesione przez adwokata, radcę prawnego lub 
rzecznika patentowego, które nie zostało należycie opłacone, bez we‑
zwania o uiszczenie opłaty. Warunkiem było (i jest), aby pismo pod‑
legało opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wska‑
zanej przez stronę wartości przedmiotu sporu (art. 1302 § 2 k.p.c.).

Ustawą z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cy‑
wilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.  1469) dodano 
art.  1301a  k.p.c., w  myśl którego jeżeli pismo procesowe wniesione 
przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokura‑
torię Generalną RP nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek 
niezachowania warunków formalnych, przewodniczący zwraca pismo 
stronie bez wzywania do jego poprawienia lub uzupełnienia. Mylne 
oznaczenie pisma lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią 
przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go we właściwym 
trybie. W zarządzeniu o zwrocie pisma wskazuje się braki, które sta‑
nowią podstawę zwrotu (§ 1 i 2). W terminie tygodnia od dnia dorę‑
czenia zarządzenia o zwrocie pisma strona może je wnieść ponow‑
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nie. Jeżeli pismo to nie jest dotknięte brakami, wywołuje skutek od 
daty pierwotnego wniesienia. Skutek ten nie następuje w przypadku 
kolejnego zwrotu pisma, chyba że zwrot nastąpił z powodu braków 
uprzednio niewskazanych (§ 3 przepisu).

2. czy sąd będzie mógł odrzucić bez wezwania 
środek zaskarżenia złożony przez profesjonalnego 
pełnomocnika?

Zgodnie z projektowanym art. 1302a § 1 k.p.c. wniesiony przez adwo‑
kata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Gene‑
ralną RP środek zaskarżenia, który nie został należycie opłacony, sąd 
miał odrzucić bez wezwania do uiszczenia opłaty, jeżeli podlegał on 
opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej 
przez stronę wartości przedmiotu zaskarżenia. Paragrafu 1 miało się 
nie stosować w sytuacji, gdy środek zaskarżenia był zawarty w pierw‑
szym piśmie strony w sprawie lub gdy wysokość opłaty uległa zmia‑
nie na skutek sprawdzenia podanej przez stronę wartości przedmiotu 
sporu lub zaskarżenia (§ 2).

Artykuł  1302a  k.p.c. nie został jednak wprowadzony do Kodeksu 
w wyniku nowelizacji z 4.07.2019 r.

3. Jaki będzie skutek nieobecności każdej ze stron 
na posiedzeniu przygotowawczym?

Zasadniczo udział stron i  ich pełnomocników na posiedzeniu przy‑
gotowawczym jest obligatoryjny. Przewodniczący może jednak zwol‑
nić stronę z obowiązku stawiennictwa, jeżeli na podstawie okoliczno‑
ści sprawy uzna za wystarczający udział jej pełnomocnika (art. 2055 
§ 3 k.p.c.). Nadto przed rozpoczęciem posiedzenia przygotowawczego 
powód może wnieść o przeprowadzenie go pod swoją nieobecność, 
co będzie skutkowało opracowaniem planu rozprawy bez jego udziału. 
Co istotne, ustalenia zawarte w tak sporządzonym planie będą wią‑
zały powoda w dalszym toku postępowania (art. 2055 § 4 k.p.c.).
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Nieusprawiedliwione niestawiennictwo powoda na posiedzeniu 
przygotowawczym, w braku sprzeciwu obecnego na posiedzeniu po‑
zwanego, skutkuje umorzeniem postępowania i orzeczeniem o kosz‑
tach procesu jak przy cofnięciu pozwu (art. 2055 § 5 zdanie pierw‑
sze k.p.c.). Niestawiennictwo powoda w rozumieniu przepisu należy 
rozumieć dosłownie, jako niestawiennictwo strony, a nie jej pełno‑
mocnika. Niestawiennictwo powoda nie wywoła skutku w postaci 
umorzenia postępowania, jeżeli przewodniczący zwolni powoda 
od obowiązku stawiennictwa na posiedzeniu przygotowawczym 
(art.  2055 § 3 zdanie drugie k.p.c.). Po  rozpoczęciu takiego posie‑
dzenia złożenie przez pełnomocnika powoda wniosku o przepro‑
wadzenie posiedzenia przygotowawczego bez udziału strony, którą 
reprezentuje, jest niedopuszczalne (art. 2055 § 4 k.p.c. a contrario). 
Rygor przepisu łagodzi możliwość usprawiedliwienia przez powoda 
(w terminie tygodnia od dnia doręczenia mu postanowienia o umo‑
rzeniu postępowania) swojego niestawiennictwa. Wówczas sąd uchyli 
postanowienie o umorzeniu i nada sprawie właściwy bieg (art. 2055 
§ 5 zdanie drugie k.p.c.).

Nieco łagodniejsze skutki przewidział ustawodawca dla niestawien‑
nictwa pozwanego. Sprowadzają się one do sporządzenia planu roz‑
prawy bez jego udziału. Ponadto istnieje możliwość obciążenia po‑
zwanego sankcją zwrotu kosztów postępowania na podstawie art. 103 
§ 3 k.p.c., z wyjątkiem przypadku, gdy jego niestawiennictwo zostanie 
usprawiedliwione (art. 2055 § 6 k.p.c.).

4. w jakim przypadku przewodniczący będzie mógł 
zwrócić pismo wniesione jako pozew bez żadnych 
dalszych czynności i bez wcześniejszego wezwania 
do usunięcia braków?

Przez wzgląd na fakt, że każdy pozew powinien precyzyjnie określać 
żądanie, pismo wniesione jako pozew, z  którego nie będzie wyni‑
kało żądanie rozstrzygnięcia sporu o charakterze sprawy cywilnej, 
zostanie zwrócone bez żadnych dalszych czynności. Sankcję tę prze‑
widuje wprost art. 1861 k.p.c. Chodzi tu w szczególności o pisma bę‑
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