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Podpisana niedawno przez prezydenta nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego 

największa zmiana w postępowaniu cywilnym ostatnich lat.  

Nowelizacja spowoduje koniec z doręczeniem pozwu na awizo: jeżeli pozwany nie odbierze 

pisma inicjującego postępowanie, sąd zobowiąże powoda do doręczenia pozwu za 

pośrednictwem komornika.  

Jeśli w terminie dwóch miesięcy powód nie przedstawi potwierdzenia odbioru pozwu lub 

aktualnego adresu pozwanego, będzie można zawiesić postępowanie. 

Inna zmiana dotyczy dochodzenia roszczeń z umów.  

Co do zasady sprawa toczyć się będzie w sądzie właściwym dla miejsca wykonania umowy, czyli 

w miejscu zamieszkania konsumenta, a nie siedziby przedsiębiorcy.  

Odpowiedź na pozew będzie obowiązkowa i trzeba będzie przygotować ją w zakreślonym przez 

sąd terminie, który nie może być krótszy niż dwa tygodnie.  

Dokładna długość terminu będzie zależała od objętości pozwu i stopnia skomplikowania 

sprawy.  

Dzięki temu przed pierwszym posiedzeniem sąd będzie już miał wstępną orientację co do 

stanowiska stron.  

Brak odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie będzie mógł skutkować wydaniem 

wyroku zaocznego. 

Sąd będzie się starał nakłonić strony do polubownego zakończenia sporu, ale gdy te wysiłki 

zawiodą, wspólnie ze stronami opracuje plan rozprawy.  

http://www.banknagran.textem.com.pl 

https://www.facebook.com/textem 

POZIOM TRUDNOŚCI ĆWICZENIA: WYSOKI 
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INSTANCJI, KOMORNIK, ROZPRAWA 

Ćwiczenie z tłumaczenia konsekutywnego 

przed egzaminem na tłumacza przysięgłego 
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Ma on zawierać m.in.: określenie żądań stron, spornych faktów, terminy posiedzeń i czynności, 

kolejność i termin przeprowadzenia dowodów oraz datę zamknięcia rozprawy i ogłoszenia 

wyroku.  

Co do zasady twierdzenia i dowody będą musiały być zgłaszane do czasu zatwierdzenia planu 

(chyba że strona uprawdopodobni, że nie było to możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła 

później).  

Niestawiennictwo powoda na posiedzeniu przygotowawczym będzie mogło skutkować 

umorzeniem postępowania, a brak obecności pozwanego sprawi, że nie będzie miał on wpływu 

na kształt planu rozprawy i może zapłacić wyższe koszty procesu. 

Strona, które wniesie do sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia, będzie musiała wskazać, 

czy sąd ma sporządzić pełne uzasadnienie, czy tylko do tej części wyroku, od której zamierza 

się odwołać.  

Same uzasadnienia mają być skondensowane, bez nadmiernego cytowania orzecznictwa czy 

treści zeznań lub dokumentów przytoczonych w sprawie.  

Od wniosku o uzasadnienie będzie pobierana opłata w wysokości 100 zł, która – jeśli strona 

zdecyduje się na odwołanie od wyroku – będzie zaliczana na poczet opłaty za drugą instancję. 

 

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1423876,zmiany-w-kpc-nowelizacja-postepowania-

cywilnego.html 


