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WSTĘP

W ramach opracowania omówione zostało postępowanie odrębne w sprawach go-
spodarczych, które zostało wprowadzone na mocy przepisów ustawy z 4.07.2019 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw1. 
Przedmiotowa ustawa uchyliła jednocześnie regulacje zawarte w ustawie z 24.05.1989 r. 
o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych. Należy zauważyć, że przed wej-
ściem w życie ustawy nowelizującej z 4.07.2019 r., na mocy art. 4 ustawy z 16.10.2019 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw2, zo-
stał m.in. zmieniony przepis art. 10 ustawy nowelizującej z 4.07.2019 r., określający 
dopuszczalność stosowania zmienionych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego 
w postępowaniu w sprawach gospodarczych, poprzez skreślenie wyrazów „w brzmie-
niu dotychczasowym”. Spowodowało to, że do spraw wszczętych i niezakończonych 
przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej z 4.07.2019 r., które na podstawie 
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz Prawo o ustroju sądów powszech-
nych podlegałyby rozpoznaniu w postępowaniu w sprawach gospodarczych, nie będą 
miały zastosowania przepisy o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych, 
choć inne znowelizowane przepisy już tak. Właściwy do rozpoznania takich spraw 
pozostanie sąd właściwy według przepisów dotychczasowych.

Przywrócenie postępowania w sprawach gospodarczych wiąże się także z ponownym 
wprowadzeniem odrębności związanych z jego przebiegiem. W związku z tym celem 
niniejszego opracowania jest omówienie tych zagadnień, które odróżn iają postępo-
wanie w sprawach gospodarczych od zwykłego procesu. W szczególności wyjaśniono, 
w jakich przypadkach danego rodzaju sprawa może być ro zpoznawana według prze-
pisów o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych. Rozpoczęto od zdefi-
niowania sprawy gospodarczej zawartej w przepisie art. 4581 k.p.c. i kwalifikacji danej 
sprawy do postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych. Następnie przedsta-
wiono przebieg i zakończenie postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych.

1 Dz.U. poz. 1469 ze zm.
2 Dz.U. poz. 1089. Zasadniczo ustawa z 16.10.2019 r. weszła w życie po upływie 30 dni od dnia ogło-

szenia, z wyjątkiem m.in. opisanego art. 4, który wszedł w życie 7.11.2019 r., albowiem usuwał dostrzeżone 
niejasności w uchwalonej ustawie nowelizującej z 4.07.2019 r.
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Przedmiotem analizy w ramach niniejszego opracowania będzie także etap postępowa-
nia, na którym sąd dokonał oceny, w jakim trybie lub według jakich przepisów będzie 
rozpatrywana dana sprawa, biorąc pod uwagę treść żądania pozwu (wniosku), podsta-
wę faktyczną powództwa, oznaczenie stron lub uczestników i ich statusu prawnego.

Ze względu na zakres monografii, której celem jest omówienie odrębności postępowa-
nia w sprawach gospodarczych, dlatego to zasady postępowania cywilnego, reguły do-
wodowe, instytucje i instrumenty prawne uregulowane w części pierwszej k.p.c. zostały 
omówione tylko w zakresie niezbędnym do przedstawienia odmienności postępowa-
nia w sprawach gospodarczych. Z tych też względów jedynie sygnalizacyjnie opisano 
poszczególne regulacje dotyczące przebiegu postępowania mediacyjnego, a w odnie-
sieniu do etapu orzekania omówiono tylko skutki wyroku wydawanego w postępo-
waniu odrębnym w sprawach gospodarczych. Natomiast w przypisach odesłano do 
literatury poświęconej poszczególnym instytucjom i instrumentom prawnym.

Z tych samych powodów w opracowaniu zrezygnowano z omówienia etapu związane-
go z wnoszeniem poszczególnych środków zaskarżenia przysługujących od nieprawo-
mocnych orzeczeń (w tym środków odwoławczych oraz innych środków zaskarżenia), 
jak też środków zaskarżenia od prawomocnych orzeczeń (tj. skargi kasacyjnej, skargi 
o wznowienie postępowania oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawo-
mocnego orzeczenia). Każdy z rozdziałów został poprzedzony wskazaniem literatury, 
która odnosi się do analizowanych kwestii, a jednocześnie pozwala na ich indywidual-
ne pogłębienie wiedzy. Na końcu monografii zamieszczono także wybrane orzecznic-
two oraz wzory, które mogą się okazać przydatne dla praktyków.

Zamiarem Autorek jest zwrócenie uwagi na odmienności prowadzenia postępowa-
nia odrębnego w sprawach gospodarczych. Podjęcie tej tematyki z uwagi na specyfikę 
postępowania w sprawach gospodarczych oraz niewielki dorobek orzeczniczy na tle 
nowych regulacji prawnych stanowi przyczynek do dalszych rozważań teoretyczno-
prawnych i jurydycznych.

prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ
dr hab. Izabella Gil, prof. UWr



 

Rozdział I

SPRAWY ROZPOZNAWANE 
W POSTĘPOWANIU ODRĘBNYM 

W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

Literatura: I. Gil, E. Marszałkowska-Krześ, Sprawa gospodarcza. Kognicja sądów w sprawach gospo-
darczych, Wrocław 2020; J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz 
do ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych 
ustaw, Legalis 2019; R. Kulski, Odrębności postępowania w sprawach gospodarczych, MP 2019/21; 
G.  Lubeńczuk, Nabycie i  utrata statusu prawnego przedsiębiorcy, „Studenckie Zeszyty Naukowe” 
2018, t. 21, nr 36; M. Manowska, Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, Warszawa 2007; 
E. Marszałkowska-Krześ (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2021, Legalis; 
H. Pietrzkowski, Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2007; T. Szanciło 
(red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis 2019.

1. Definicja sprawy gospodarczej

W postępowaniu cywilnym rozpoznawane są sprawy cywilne (w  rozumieniu 
art. 1 k.p.c.), a zatem w przypadku gdy dana sprawa nie będzie spełniała ani kry-
terium materialnoprawnego, ani formalnoprawnego, będzie to stanowić przeszko-
dę procesową do jej rozpoznania przez sąd powszechny (stosownie do przepisu 
art. 2 § 1 k.p.c.)1. Niedopuszczalność drogi sądowej stanowi bezwzględną przesłan-
kę procesową. Ocena charakteru sprawy na podstawie przepisu art. 1 k.p.c. zależy 
od przedmiotu procesu, tj. przedstawionego pod osąd roszczenia i przytoczonego 
przez powoda stanu faktycznego, obejmującego zdarzenia, z których wynikają kon-
sekwencje cywilnoprawne (sprawa cywilna w znaczeniu materialnym)2. Nie każda 
sprawa cywilna jest sprawą gospodarczą, ale każda sprawa gospodarcza musi być 

1 Pojęcie sprawy cywilnej rozumiane jest szeroko; zob.  postanowienie  SN z  22.04.1998  r., I  CKN 
1000/97, OSNC 1999/1, poz. 6, wyrok TK z 10.07.2000 r., SK 12/99, OTK 2000/5, poz. 143, uzasadnienie 
uchwały SN (7) z 12.03.2003 r., III CZP 85/02, OSNC 2003/10, poz. 129.

2 Postanowienie SN z 20.03.2019 r., V CSK 655/17, LEX nr 2638604.
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sprawą cywilną, aby mogła zostać rozpoznana według przepisów o postępowaniu 
odrębnym w sprawach gospodarczych3.

Specyfika niektórych spraw cywilnych legła u podstaw ich uregulowania w ramach 
przepisów o postępowaniach odrębnych. Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże 
się ze szczególnymi obowiązkami spoczywającymi na przedsiębiorcach, a także wy-
maga sprawnego rozpoznawania sporów pomiędzy nimi. W związku z tym należało 
wprowadzić regulacje prawne wpływające na zwiększenie ekonomiki prowadzonego 
postępowania. Celem zwiększenia efektywności rozpoznawania takich spraw, jak wy-
nika z uzasadnienia projektu ustawy nowelizującej z 4.07.2019 r., uznano za zasadne 
przywrócenie postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych. Z tym zastrzeże-
niem, że reaktywacja takiego postępowania powinna jednocześnie uwzględniać zmia-
ny, które nastąpiły w  innych przepisach, jak  też dorobek doktryny i orzecznictwa4. 
Twórcy projektu uznali, że warto ponownie wprowadzić takie instytucje postępowa-
nia gospodarczego, które sprawdziły się w poprzednio funkcjonującym postępowaniu, 
przy jednoczesnym pominięciu tych, które znalazły się w ogólnych przepisach postę-
powania cywilnego. Z powyższych względów uznano, że warto wprowadzić ograni-
czenia przedmiotowe dotyczące określenia katalogu spraw rozpoznawanych w ramach 
postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych przy jednoczesnym zapewnieniu 
osobom fizycznym możliwości złożenia wniosku o skierowanie do rozpoznania w po-
stępowaniu zwykłym.

Definicja sprawy gospodarczej do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego 
została po raz pierwszy wprowadzona na mocy przepisów ustawy o rozpoznawa-
niu przez sądy spraw gospodarczych5 celem określenia, jakiego rodzaju sprawy 
będą rozpoznawane według przepisów o postępowaniu odrębnym w sprawach go-
spodarczych, które zamieszczone zostały w dziale IVa tytułu VII księgi pierwszej 
części pierwszej k.p.c. zatytułowanym „Postępowanie w sprawach gospodarczych”. 
Przedmiotowe przepisy zostały jednakże uchylone z dniem 3.05.2012 r. wraz z wej-
ściem w życie ustawy z 16.09.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cy-
wilnego oraz niektórych innych ustaw6. Pomimo uchylenia ww. ustawą przepisów 
działu IVa przepisy zawierające definicję sprawy gospodarczej w znaczeniu ogól-
nym (szerokim) nadal pozostały w przepisach ustawy o rozpoznawaniu przez sądy 

3 Por. wyrok SN z 11.04.2014 r., I CSK 306/13, LEX nr 1523388, oraz przywołane w uzasadnieniu 
tego wyroku orzecznictwo. Te dwa elementy, konkretyzując stosunek prawny między stronami, kształtują 
charakter sprawy i tym samym nadają jej – lub odejmują – przymiot sprawy cywilnej; por. uchwała SN 
z 8.01.1992 r., III CZP 138/91, OSNCP 1992/7–8, poz. 128, oraz postanowienia SN: z 10.03.1999 r., II CKN 
340/98, OSNC 1999/9, poz. 161; z 19.03.1999 r., II CKN 984/98, OSNC 1999/10, poz. 180; z 11.08.1999 r., 
I CKN 414/99, OSNC 2000/1, poz. 20; z 14.09.2004 r., III CK 566/03, LEX nr 176104.

4 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw, VIII kadencja, druk sejm. nr 3137, s. 95.

5 Ustawa ta weszła w życie 1.10.1989 r.
6 Dz.U. Nr 233, poz. 1381.
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spraw gospodarczych7 oraz w Prawie o ustroju sądów powszechnych. Takie częściowe 
uchylenie przepisów spowodowało, że sprawy gospodarcze (zdefiniowane w przepisie 
art. 2 u.r.s.s.g.) rozpoznawane były przez sądy gospodarcze jako właściwe funkcjonal-
nie, jednakże według reguł ogólnych postępowania cywilnego, wobec uchylenia przepi-
sów Kodeksu postępowania cywilnego regulujących przebieg postępowania odrębnego 
w sprawach gospodarczych. W pierwotnej wersji przepis art. 2 ust. 1 u.r.s.s.g. stanowił, 
że sprawami gospodarczymi są sprawy ze stosunków cywilnych między podmiota-
mi gospodarczymi prowadzącymi działalność gospodarczą na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach, w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. 
Przedmiotowy przepis został zmieniony na mocy art. 38 ustawy z 20.08.1997 r. – Prze-
pisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym8 z dniem 22.10.1997 r. 
poprzez zastąpienie pojęcia podmiotów gospodarczych terminem „przedsiębiorcy”. 
Następnie od 3.05.2012 r.9 przepis art. 2 u.r.s.s.g. został zmieniony i otrzymał brzmie-
nie, że „sprawami gospodarczymi są sprawy ze stosunków cywilnych między przedsię-
biorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej”. Przepis zatem 
nie odwoływał się już do regulacji zasad prowadzenia działalności gospodarczej w od-
rębnych przepisach. Powyższa definicja traktowana była jako rozumienie sprawy go-
spodarczej sensu largo w odróżnieniu od definicji spraw gospodarczych zamieszczonej 
w art. 2 ust. 2 u.r.s.s.g., który również uległ zmianie. Po ostatniej ze zmian, która weszła 
w życie z dniem 16.01.2016 r., stosownie do przedmiotowego przepisu za sprawy go-
spodarcze uważane były także  sprawy:
1) określone w art. 2 ust. 1 u.r.s.s.g., choćby którakolwiek ze stron zaprzestała prowa-

dzenia działalności gospodarczej;
2) ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o  których mowa w  art.  291–300 

i 479–490 k.s.h.;
3) przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie 

do stanu poprzedniego lub o naprawienie szkody z tym związanej oraz o zakazanie 
albo ograniczenie działalności zagrażającej środowisku;

4) między organami przedsiębiorstwa państwowego;
5) między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organem a jego organem zało-

życielskim lub organem sprawującym nadzór;
6) z zakresu postępowania o poprawie gospodarki przedsiębiorstwa państwowego 

oraz jego upadłości;
7) z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego;
8) o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, którymi są orzeczenia 

sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu 
albo ugoda zawarta przed tym sądem (w wyniku dokonanej nowelizacji przepisu 

7 Właściwość funkcjonalną sądów gospodarczych określał przepis art. 1 u.r.s.s.g., a przepis art. 2 u.r.s.s.g. 
zawierał definicję sprawy gospodarczej. Kwestie ustroju sądów gospodarczych i rozciągnięcia ich właściwo-
ści funkcjonalnej na sprawy inne niż gospodarcze regulowały przepisy art. 12, 16 i 18a p.u.s.p.

8 Dz.U. Nr 121, poz. 770 ze zm.
9 Wobec wejścia w życie ustawy z 16.09.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1381).
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art. 2 u.r.s.s.g. przesądzona została kwestia sporna dotycząca kognicji sądu gospo-
darczego w zakresie postępowania klauzulowego10);

9) o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego opartego na prawomocnym 
lub podlegającym natychmiastowemu wykonaniu orzeczeniu sądu gospodarczego 
albo ugodzie zawartej przed tym sądem, jak również innego tytułu wykonawczego 
obejmującego roszczenie, które, gdyby było rozpoznawane przez sąd, należałoby 
do właściwości sądów gospodarczych;

10) o ustalenie, że orzeczenie sądu lub rozstrzygnięcie innego organu państwa obcego 
wydane w sprawie gospodarczej podlega albo nie podlega uznaniu;

11) inne, przekazane przez odrębne przepisy.

Przy czym do 2.05.2012 r. (a więc wejścia w życie ustawy z 16.09.2011 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw11) z zakresu 
spraw uznawanych za sprawy gospodarcze wyłączone były sprawy o podział majątku 
wspólnego wspólników po rozwiązaniu spółki cywilnej (art. 2 ust. 3 u.r.s.s.g.).

Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych, w której zawarta była de-
finicja sensu largo sprawy gospodarczej, została uchylona z dniem 7.11.2019 r., a więc 
wraz z wejściem w życie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego znowelizowa-
nych na mocy ustawy nowelizującej z 4.07.2019 r. i wprowadzeniem postępowania 
odrębnego w sprawach gospodarczych.

Analizując treść obecnej regulacji zawartej w przepisach Kodeksu postępowania cywil-
nego, które ponownie wprowadzają postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych, 
uznać należy, że definicja sprawy gospodarczej jest bardzo szeroka i nieco zbliżona do 
dotychczasowego przepisu art. 2 ust. 2 u.r.s.s.g. Z uzasadnienia projektu ustawy no-
welizującej z 4.07.2019 r. wynika, że z dotychczasowego katalogu spraw uznawanych 
za gospodarcze miały zostać wyłączone te rodzaje spraw, które ze swej istoty nie mają 
bezpośredniego związku z obrotem gospodarczym, a w których rozpoznawaniu sąd 
gospodarczy jest mniej wyspecjalizowany niż sąd cywilny. W szczególności miały to 
być sprawy:
– o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu obejmującemu roszcze-

nia, które gdyby były rozpoznawane przez sąd, należałyby do właściwości sądów 
gospodarczych,

– o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego obejmującego roszczenie, któ-
re gdyby było rozpoznawane przez sąd, należałoby do właściwości sądów gospo-
darczych,

– o ustalenie, że orzeczenie sądu lub rozstrzygnięcie innego organu państwa obcego 
wydane w sprawie gospodarczej podlega albo nie podlega uznaniu.

10 B. Draniewicz, Nowelizacja KPC – zestawienie najważniejszych zmian z komentarzem, EP 2007/2, 
Legalis.

11 Dz.U. Nr 233, poz. 1381.
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Powyższe wyłączenie uzasadniano poprzez fakt, że do rozpoznawania spraw egzeku-
cyjnych zdecydowanie bardziej właściwe byłyby sądy cywilne, zajmujące się postępo-
waniem egzekucyjnym w znacznie szerszym zakresie. Założenia zawarte w projekcie 
nie zostały jednak uwzględnione, albowiem za sprawy gospodarcze uznaje się także 
sprawy o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, którym jest orze-
czenie sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykona-
niu albo ugoda zawarta przed tym sądem, jak też sprawy o pozbawienie wykonalności 
tytułu wykonawczego opartego na prawomocnym lub podlegającym natychmiasto-
wemu wykonaniu orzeczeniu sądu gospodarczego albo ugodzie zawartej przed tym 
sądem. Pozostaje to zgodne z poglądem Sądu Najwyższego, że rozpoznawanie spraw 
gospodarczych w procesie przez sądy gospodarcze stanowi realizację założeń ustawo-
wych i postulatu specjalizacji oraz względnej odrębności sądów gospodarczych podyk-
towanych społecznym znaczeniem spraw12.

Definicja sprawy gospodarczej, która została zamieszczona w przepisie art. 4581 k.p.c., 
wprowadza kryterium przedmiotowo-podmiotowe pozwalające na zakwalifikowanie 
sprawy do rozpoznawania według przepisów o postępowaniu odrębnym w sprawach 
gospodarczych. Kryterium przedmiotowe wymaga, aby spór miał charakter sprawy 
cywilnej w ujęciu materialnym, a nie formalnym13. Z kolei kryterium podmiotowe do 
kwalifikacji danej sprawy jako gospodarczej oznacza, że spór musi istnieć pomiędzy 
przedsiębiorcami. Kryterium funkcjonalne nakazuje, aby spór wiązał się z prowadzoną 
działalnością gospodarczą14.

Definicja sprawy gospodarczej została zawarta w przepisie art. 4582 § 1 k.p.c., zgodnie 
z którym sprawami gospodarczymi są sprawy:
1) ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez 

nich działalności gospodarczej;
2) określone w pkt 1, choćby którakolwiek ze stron zaprzestała prowadzenia działal-

ności gospodarczej;
3) ze stosunku spółki oraz dotyczące ros zczeń, o  których mowa w  art.  291–300 

i art. 479–490 k.s.h.;
4) przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie 

do stanu poprzedniego lub o naprawienie szkody z tym związanej oraz o zakazanie 
albo ograniczenie działalności zagrażającej środowisku;

5) z umów o roboty budowlane oraz ze związanych z procesem budowlanym umów 
służących wykonaniu robót budowlanych;

6) z umów leasingu;
7) przeciwko osobom odpowiadającym za dług przedsiębiorcy, także posiłkowo lub 

solidarnie, z mocy prawa lub czynności prawnej;

12 B. Draniewicz, Nowelizacja…, Legalis.
13 M. Manowska, Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, Warszawa 2007, s. 16.
14 M. Manowska, Postępowanie…, s. 17.



BIBLIOTEKA SĄDOWA

CENA 179 ZŁ (W TYM 5% VAT) 

W książce przedstawiono, w jakich przypadkach sprawa cywilna będzie uznana za sprawę gospodarczą, 
rozpatrywaną zgodnie z przepisami o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych. 

Celem opracowania jest omówienie zagadnień, które odróżniają postępowanie gospodarcze od 
zwykłego procesu, a zatem: 
• �zdefiniowano�pojęcie�sprawy�gospodarczej,�
• �wskazano�podstawy�do�jej�kwalifikacji,�
• �omówiono�przebieg�postępowania�odrębnego�w�sprawach�gospodarczych�ze�szczególnym�uwzględ-
nieniem�przygotowania�rozprawy�oraz�odmienności�tego�postępowania.�

Autorki wyjaśniły ten etap postępowania, w którym sąd dokonał oceny, w jakim trybie lub według 
jakich przepisów będzie rozpatrywana dana sprawa, biorąc pod uwagę treść żądania pozwu (wniosku), 
podstawę faktyczną powództwa, oznaczenie stron lub uczestników i ich statusu prawnego. Skupiły się 
na wyjaśnieniu szczególnie tych kwestii, które budzą najwięcej wątpliwości interpretacyjnych.

Dodatkowym atutem książki są zamieszczone wzory pism procesowych. 

Publikacja jest przeznaczona dla prawników praktyków: adwokatów, radców prawnych i sędziów, a także 
przedsiębiorców.

Elwira Marszałkowska-Krześ – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, dyrektor Instytutu 
Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; członek 
Rady Legislacyjnej X kadencji; członek Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich 
przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kadencjach 2017–2020 i 2021–2024; aktywny 
współpracownik samorządów: adwokackiego, notarialnego, radców prawnych i sędziowskiego, w tym 
w zakresie szkolenia aplikantów i prowadzenia wykładów w ramach doskonalenia zawodowego przed-
stawicieli tych samorządów; autorka monografii, komentarzy oraz licznych artykułów, a także podręcz-
ników z zakresu szeroko rozumianego postępowania cywilnego oraz prawa handlowego. 

Izabella Gil – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Zakładzie Postępowania Cywilnego 
w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; 
radca prawny; prowadzi wykłady szkoleniowe dla sędziów (rejonowych, okręgowych, apelacyjnych), 
asystentów sędziowskich oraz referendarzy sądowych, prokuratorów, komorników sądowych, adwokatów, 
radców prawnych, aplikantów, państwowych inspektorów pracy z zakresu postępowania cywilnego oraz 
postępowania upadłościowego; autorka monografii, komentarzy oraz licznych artykułów, a także pod-
ręczników z zakresu szeroko rozumianego postępowania cywilnego oraz postępowania upadłościowego.

Elwira Marszałkowska-Krześ, Izabella Gil

Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych wraz z wzorami 
Elwira M

arszałkowska-Krześ, Izabella Gil

Postępowanie odrębne 
w sprawach gospodarczych 

wraz z wzorami

Kup e-book i czytaj 
w aplikacji Smarteca

zamówienia:
infolinia: 801 04 45 45
zamowienia@wolterskluwer.pl
www.profinfo.pl
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