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Wprowadzone zmiany powoduj¹ te¿, i¿ 

w przypadku niez³o¿enia z pozwem odpisu 

wezwania do dobrowolnego spe³nienia 

œwiadczenia lub reklamacji wraz z dowodem 

wys³ania go przeciwnikowi, s¹d wezwie do 

uzupe³nienia tego braku. Przed wejœciem 

w ¿ycie Nowelizacji skutkiem niedo³¹czenia 

wezwania by³ zwrot pozwu.

Zmiana kierunku 

Uchylaj¹c wymienione przepisy, ustawodawca 

odszed³ od obowi¹zuj¹cej od kilku lat linii 

zaostrzania ponad miarê rygorów formalnych 

procedury gospodarczej. Tendencja ta by³a 

krytycznie oceniana przez œrodowisko prawnicze, 

gdy¿ znacznie spowalnia³a postêpowania 

i - w efekcie - obni¿a³a zaufanie do organów 

s¹dowych, które by³y postrzegane jako czyhaj¹ce 

na nawet najdrobniejsze potkniêcia stron. 

Nie wszyscy skorzystaj¹ 

Przepis przejœciowy Nowelizacji umo¿liwia 

skorzystanie z dobrodziejstw nowej regulacji 

jedynie w przypadku procesów wszczêtych po 

1 lipca 2009 roku. Oznacza to, ¿e poprzednie 

rygory stosuje siê nadal w tocz¹cych siê, 

rozpoczêtych przez t¹ dat¹ sporach. 

W dniu 1 lipca 2009 roku wesz³a w ¿ycie 

ustawa (dalej „Nowelizacja”) z 5 grudnia 

2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks 

postêpowania cywilnego oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. Nr 234, poz. 1571). 

D³ugo oczekiwane zmiany

G³ównym celem Nowelizacji by³o zbli¿enie 

przepisów procedury polskiej do uregulowañ 

wspólnotowych, a niejako „przy okazji” tej 

zasadniczej zmiany uchylono przepisy, które 

w postêpowaniu gospodarczym od kilku lat 

razi³y zbytnim rygoryzmem w odniesieniu do 

braków formalnych pism procesowych. Obecne 

zmiany maj¹ wymierne znaczenie praktyczne. 

Po interwencji Trybuna³u 

Nowelizacja uchyli³a wprowadzone w 2006 roku 

kontrowersyjne przepisy, reguluj¹ce 

konsekwencje nieop³acenia pisma procesowego 

w postêpowaniu gospodarczym. Obecnie s¹d 

nie odrzuci ju¿ œrodka odwo³awczego ani œrodka 

zaskar¿enia wniesionego przez profesjonalnego 

pe³nomocnika bez uprzedniego wezwania do 

uiszczenia op³aty. Odrzucenie takie nie dotknie 

tak¿e przedsiêbiorcy dzia³aj¹cego bez pomocy 

adwokata lub radcy prawnego. 

Dyskusyjne przepisy zosta³y zakwestionowane 

przez Trybuna³ Konstytucyjny ju¿ 20 grudnia 

2007 roku. Karanie w ten sposób przedsiêbiorcy 

dzia³aj¹cego bez profesjonalnego pe³nomocnika 

zosta³o uznane za niezgodne z Konstytucj¹. 

S¹d gospodarczy wezwie do uzupe³nienia 

braków

Nowelizacja uchyli³a bardzo surowy przepis, 

który zarówno przedsiêbiorców, jak i ich 

pe³nomocników kara³ za uchybienia formalne 

zwrotem pism procesowych. 
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