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Zmiany do Zbioru cywilnego PLUS 2021 (wyd. 19)
KODEKS CYWILNY
od 5 października 2021 r.

po upływie miesiąca
od dnia ogłoszenia

– ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U.
poz. 2320 ze zm.)
→ dotyczy: art. 8594–8596.
– ustawa z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (druk sejmowy nr 1125; oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw)
→ dotyczy: art. 4462.

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
od 19 stycznia 2021 r.
– ustawa z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających
rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11)
→ dotyczy: art. 833 § 8.
od 20 lutego 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.)
→ dotyczy: art. 1025 § 31.
od 1 marca 2021 r.
– ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1798 ze zm.)
→ dotyczy: art. 9113 § 2.
od 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.)
→ dotyczy: art. 6942a; art. 6943 § 32, § 4, § 6; art. 6943a; art. 6943b; art. 6944
§ 22–24, § 3; art. 6946a.
od 1 lipca 2021 r.
– ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.)
→ dotyczy: art. 9113 § 2.
od 3 lipca 2021 r.
– ustawa z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1090)
→ dotyczy: art. 8796 § 1, § 2; art. 953 § 1 pkt 5.

I
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od 19 września 2021 r.

– ustawa z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1090)
→ dotyczy: art. 9861–98611.
od 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.)
→ dotyczy: art. 9118 § 11.
od 1 grudnia 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.)
→ dotyczy: art. 1086 pkt 4.
od 1 grudnia 2021 r.
– ustawa z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 55 ze zm.)
→ dotyczy: art. 126 § 6.
od 1 lipca 2022 r.
– ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego
lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. poz. 1177)
→ dotyczy: art. 1025 § 5, § 6.
od 1 października 2022 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U.
poz. 2320 ze zm.)
→ dotyczy: art. 125 § 5, § 6; art. 1312.
od 18 kwietnia 2026 r.
– ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634 ze zm.)
→ dotyczy: art. 47945.
po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia
– ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1222; oczekuje
na podpis Prezydenta RP).
→ dotyczy: art. 165 § 2; art. 4802 § 1, § 2; § 21, § 22; art. 485 § 2, § 4, § 5.
po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia
– ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (druk
sejmowy nr 1313; oczekuje na podpis Prezydenta RP).
→ dotyczy: art. 833 § 9
KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH
od 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.)
→ dotyczy: art. 95 ust. 1 pkt 6a.
od 1 lipca 2021 r.
– ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.)
→ dotyczy: art. 52 ust. 2.
od 1 grudnia 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.)
→ dotyczy: art. 54 pkt 1.

II
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od 1 grudnia 2021 r.

po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia

po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia

– ustawa z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1080)
→ dotyczy: art. 76a pkt 4.
– ustawa z 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk sejmowy nr 994; oczekuje na podpis Prezydenta RP)
→ dotyczy: art. 98b.
– ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1222; oczekuje
na podpis Prezydenta RP)
→ dotyczy: art. 19 ust. 4.

PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO
od 16 kwietnia 2021 r.
– obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 marca
2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o aktach
stanu cywilnego (Dz.U. poz. 709)
od 5 października 2021 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U.
poz. 2320 ze zm.)
→ dotyczy: art. 10; art. 26 ust. 3 i 4; art. 27 ust. 2, 3 i 4 pkt 4; art. 32a; art. 33
pkt 1 i 3 lit. e–g; art. 44 ust. 6 i 7; art. 53 ust. 1; art. 58a ust. 1 i 2 pkt 11, ust. 3
i 4; art. 63 ust. 9 i 10; art. 64 ust. 1; art. 67 ust. 7; art. 73 ust. 3; art. 76 ust. 1
pkt 1, ust. 4 pkt 9; art. 81 ust. 1; art. 83 ust. 1; art. 85 ust. 6 i 7; art. 89 ust. 1, 2
i 4; art. 99 ust. 3; art. 108 ust. 4; art. 124 ust. 7; art. 124a ust. 1; art. 132 ust. 3;
art. 144 ust. 5–7.
od 1 stycznia 2023 r.
– ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U.
poz. 2320 ze zm.)
→ dotyczy: art. 54 ust. 4 i 5.
KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA
od 1 lipca 2022 r.
– ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego
lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. poz. 1177)
→ dotyczy: art. 19 ust. 3; art. 364 ust. 8 pkt 25.
KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
od 1 marca 2021 r.
– ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1798 ze zm.)
→ dotyczy: art. 311 § 1 pkt 1; art. 322; art. 328 § 1–6; art. 3281–32815;
art. 331 § 1–6; art. 3311; art. 3312; art. 332; art. 3321; art. 333 § 1, § 4;
art. 335; art. 336; art. 339; art. 340 § 1, § 3; art. 341; art. 342; art. 343 § 1;
art. 348 § 2–5; art. 351 § 1; art. 355 § 1 i § 2; art. 357; art. 358; art. 361
§ 1; art. 402 § 3; art. 4022 pkt 2 lit. h; art. 406 § 1 i § 2; art. 4062; art. 4063;

III
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od 1 marca 2021 r.

–

od 1 lipca 2021 r.

–

od 1 lipca 2021 r.

–

od 1 lipca 2021 r.

–

od 1 lipca 2021 r.

–

od 5 października 2021 r.

–

od 1 grudnia 2021 r.

–

KOMORNICY SĄDOWI
od 5 maja 2021 r.

od 19 czerwca 2021 r.

IV

art. 416 § 4; art. 417 § 3; art. 418 § 2a i § 2b; art. 4181 § 5; art. 431 § 7;
art. 436 § 5; art. 443 § 2 pkt 1, § 4; art. 444 § 4 i § 6; art. 446 § 2; art. 451
§ 2–4; art. 452 § 1, § 3 i § 4; art. 484; art. 492 § 1 pkt 1, § 3; art. 515;
art. 51611 § 3 i § 4; art. 529 § 4; art. 573 § 2; art. 578; art. 5892; art. 590 pkt 1;
art. 591 pkt 1; art. 592; art. 594 § 1 pkt 2.
ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 288 ze zm.)
→ dotyczy: art. 5761 § 3.
ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.)
→ dotyczy: art. 210 § 2; art. 379 § 2.
ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.)
→ dotyczy: art. 1 § 2; art. 4 § 1 pkt 2, § 21, § 22; art. 11 § 1; art. 12; art. 14
§ 1; art. 16; art. 21 § 1 pkt 3; art. 107 § 3; art. 3001–300134; art. 530 § 2;
art. 542 § 2; art. 551 § 1; art. 577 § 1 pkt 4; art. 5791; art. 580; art. 5849 pkt 2;
art. 5891; art. 592 § 3; art. 594 § 1 pkt 1; art. 595 § 1.
ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1798 ze zm.)
→ dotyczy: art. 30033 § 1 pkt 7; art. 30037 § 1; art. 30038 § 1; art. 5891.
ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 288 ze zm.)
→ dotyczy: art. 515 § 1; art. 563 pkt 2; art. 5761 § 6.
ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U.
poz. 2320 ze zm.)
→ dotyczy: art. 5 § 2; art. 26 § 1 pkt 3; art. 74 § 1; art. 93 § 1 pkt 1; art. 130
pkt 7; art. 166 § 1 pkt 5, § 2; art. 188 § 1; art. 238 § 1; art. 277 § 1; art. 30012
§ 3 pkt 5; art. 30033 § 1 pkt 5 i 6; art. 30087 § 1; art. 30093 § 1; art. 319 § 1;
art. 3283 § 1 pkt 5 i 6; art. 3286 § 5 pkt 6; art. 330 § 4; art. 331 § 1; art. 3311
§ 1, § 4; art. 402 § 3; art. 407 § 1, § 11; art. 434 § 3; art. 437 § 1; art. 438 § 4;
art. 464 § 1.
ustawa z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 55 ze zm.)
→ dotyczy: art. 71 § 2.

– obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 31 marca
2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych (Dz.U. poz. 850)
– ustawa z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1090)
→ dotyczy: art. 295.
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od 1 grudnia 2021 r.

KOSZTY KOMORNICZE
od 1 lutego 2021 r.

od 5 października 2021 r.

– ustawa z 9 listopada 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 55 ze zm.)
→ dotyczy: art. 158 ust. 1; art. 158a; art. 202 ust. 1 pkt 19a; art. 221 ust. 2,
ust. 2a.

– obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20 stycznia
2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach komorniczych (Dz.U. poz. 210)
– ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U.
poz. 2320 ze zm.)
→ dotyczy: art. 22 ust. 2.
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USTAWA
z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych
(Dz.U. poz. 1842 ze zm.)

(wyciąg)
..................................................................................................................................................
Posiedzenie zdalne w postępowaniu cywilnym; zarządzenie przeprowadzenia
posiedzenia niejawnego zamiast rozprawy lub posiedzenia jawnego
Art. 15zzs1.1) W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich,
w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego, zwanej dalej „Kodeksem postępowania cywilnego”:
1) rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych
umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku (posiedzenie zdalne), z tym że osoby w nim uczestniczące, w tym
członkowie składu orzekającego, nie muszą przebywać w budynku sądu;
2) od przeprowadzenia posiedzenia zdalnego można odstąpić tylko w przypadku, gdy rozpoznanie sprawy na rozprawie lub posiedzeniu jawnym jest konieczne, a ich przeprowadzenie
w budynku sądu nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nich uczestniczących;
1)

Art. 15zzs1 zmieniony przez art. 4 pkt 1 ustawy z 28 maja 2021 r. (Dz.U. poz. 1090) zmieniającej nin. ustawę z dniem
3 lipca 2021 r.

1

Art. 15zzs2–15zzs8

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem...

3) przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, gdy nie można
przeprowadzić posiedzenia zdalnego, a przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego nie jest konieczne;
4) w pierwszej i drugiej instancji sąd rozpoznaje sprawy w składzie jednego sędziego; prezes
sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy.
2. Na wniosek strony lub osoby wezwanej zgłoszony na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia zdalnego sąd zapewni jej możliwość udziału w posiedzeniu zdalnym w budynku sądu, jeśli strona lub osoba wezwana wskaże we wniosku, że nie posiada urządzeń technicznych umożliwiających udział w posiedzeniu zdalnym poza budynkiem sądu.
3. Sąd poucza osobę wezwaną oraz stronę niezastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub radcę Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej o treści ust. 2 przy doręczeniu pierwszego zawiadomienia o terminie posiedzenia zdalnego.
4. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do spraw prowadzonych na podstawie ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814 i 1298 oraz z 2021 r. poz. 1080).
Zamknięcie rozprawy i wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym
Art. 15zzs2. Jeżeli w sprawie rozpoznawanej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości, sąd może zamknąć rozprawę
i wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym po uprzednim odebraniu od stron lub uczestników
postępowania stanowisk na piśmie.
..................................................................................................................................................
Czasowy brak związania wnioskiem skarżącego o rozpoznanie przez Sąd Najwyższy
skargi kasacyjnej na rozprawie
Art. 15zzs7.2) W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich
Sąd Najwyższy nie jest związany wnioskiem skarżącego o rozpoznanie skargi kasacyjnej na
rozprawie również w przypadku występowania w sprawie istotnego zagadnienia prawnego, bez
względu na datę wniesienia skargi kasacyjnej. Przepisu art. 15zzs1 ust. 1 pkt 3 nie stosuje się.
Zdalne przesłuchanie przez konsula stron, uczestników postępowania,
świadków i podejrzanych
Art. 15zzs8.3) W sprawach wymienionych w art. 15zzs1 przesłuchanie, o którym mowa
w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. z 2021 r.
poz. 823), przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie go na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, jeżeli
sąd z urzędu lub na wniosek konsula uzna to za niezbędne w związku z sytuacją kryzysową
2)
Art. 15zzs7 dodany przez art. 4 pkt 4 ustawy z 28 maja 2021 r. (Dz.U. poz. 1090) zmieniającej nin. ustawę z dniem
3 lipca 2021 r.
3)
Art. 15zzs8 dodany przez art. 4 pkt 4 ustawy z 28 maja 2021 r. (Dz.U. poz. 1090) zmieniającej nin. ustawę z dniem
3 lipca 2021 r.
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Kodeks cywilny

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Prawo prywatne międzynarodowe

Koszty sądowe w sprawach cywilnych

Prawo o aktach stanu cywilnego

Księgi wieczyste i hipoteka

Kodeks spółek handlowych

Komornicy sądowi i Koszty komornicze

Kodeks cywilny

ZMIANY:
od 5 października 2021 r.
po upływie miesiąca
od dnia ogłoszenia

– ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
(Dz.U. poz. 2320 ze zm.)
– ustawa z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (druk sejmowy nr 1125; oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku
Ustaw)
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Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje:
K.C., K.P.C., K.R.O., P.P.M., K.S.C., P.A.S.C., K.W.H., K.S.H., U.K.S., U.K.K.
K.C. – uwzględniono oczekującą na podpis
Prezydenta RP nowelizację ustanawiającą
prawidłową podstawę normatywną dla
odpowiedzialności cywilnej za krzywdę
najbliższych członków rodziny poszkodowanego,
która polega na niemożności nawiązania
lub kontynuowania więzi rodzinnej
z poszkodowanym z powodu wyrządzenia
u niego trwałego i ciężkiego uszkodzenia
ciała lub rozstroju zdrowia.
K.P.C. – najnowsze zmiany dotyczą
zaspokajania roszczeń z umów deweloperskich
z kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości,
na której jest prowadzone przedsięwzięcie
deweloperskie lub zadanie inwestycyjne,
a także obowiązków komornika przy
prowadzeniu licytacji elektronicznych
ruchomości i nieruchomości oraz zakresu
pozyskiwania informacji o dłużniku przez

osoby biorące udział w przetargach
i licytacjach.
K.S.C. – wprowadzono zmiany dotyczące
nowej opłaty od skargi do sądu
restrukturyzacyjnego na odmowę dokonania
przez nadzorcę obwieszczenia o ustaleniu
dnia układowego.
K.W.H. – uwzględniono zmianę odnośnie
do biegu terminu do wykreślenia z księgi
wieczystej roszczeń osób, do których nie
stosuje się ustawy o ochronie praw nabywcy
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.
U.K.S. – uwzględnione zostały zmiany
dotyczące przechowywania, przetwarzania
i udostępniania informacji zawartych
w aktach spraw komorniczych w systemie
teleinformatycznym.

Ponadto dodano wyciąg z ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 ze zm.)
Skorowidze do ustaw oraz tytuliki towarzyszące poszczególnym artykułom ustaw znacznie
ułatwiają korzystanie ze zbioru. Publikację uzupełniono o wykazy wszystkich aktów
zmieniających uwzględnione ustawy oraz wykazy aktów wykonawczych, a także wyciągi
zawierające najważniejsze przepisy intertemporalne.
Zmiany, które weszły w życie między 2 stycznia 2021 r. a 11 sierpnia 2021 r., oznaczono
tekstem pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 11 sierpnia 2021 r.,
oznaczono tekstem pogrubionym i mniejszym stopniem pisma. Na początku zbioru
zamieszczono spis wszystkich aktów prawnych wprowadzających te zmiany.
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