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Streszczenie

Postępowania: nakazowe i upominawcze stanowią te postępowania odrębne, w któ-
rym rozpoznawana jest większość spraw cywilnych zawisłych przed polskimi sądami. 
Nie ulega wątpliwości, że sądy nie byłyby w stanie rozpoznać wszystkich spośród kilku 
milionów spraw cywilnych, które rocznie do nich wpływają, gdyby nie nakazy zapłaty. 
Z tego powodu, dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, art. 4841‒505 k.p.c. mają 
znaczenie fundamentalne. Dlatego też, podchodząc sceptycznie do prób rewolucyjnych 
zmian w tym zakresie, artykuł proponuje kilka drobnych korekt. W pierwszej kolejności, 
postuluje się uszczelnienie przepisów dotyczących właściwości miejscowej niewyłącznej. 
Konsekwencją faktu, że przed wydaniem nakazu zapłaty (co jest jego istotą), pozwany nie 
ma możliwości ustosunkowania się do powództwa, jest bowiem to, że powód może kie-
rować pozew do dowolnego sądu w Polsce, a on jest zobowiązany rozpoznać go w postę-
powaniu nakazowym bądź upominawczym. Druga propozycja zakłada, ażeby poprzez 
interwencję ustawodawcy ujednolicić praktykę oznaczania nakazu zapłaty, wydanego 
z weksla lub czeku, co ma ułatwić nadanie mu klauzuli wykonalności jako natychmiast 
wykonalnemu. W ostatniej w końcu kolejności, autor wysuwa postulat zlikwidowania, 
niepotrzebnego w jego ocenie, przywileju banków, jakim jest możliwość wydania nakazu 
w postępowaniu nakazowym na podstawie dokumentów bankowych.

Słowa kluczowe: nakaz zapłaty, postępowanie upominawcze, postępowanie 
nakazowe, postępowania przyspieszone
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1. Wstęp

Zasadniczym celem istnienia tzw. postępowań przyspieszonych w ustawie z dnia 
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego1, jest ułatwienie i przyspie-
szenie rozpoznawania spraw bądź to bagatelnych, bądź to prostych, bądź w końcu 
takich, w których pozwany nie kwestionuje istnienia zobowiązania dochodzonego 
przez powoda2. Pomijając postępowanie uproszczone oraz tzw. postępowania euro-
pejskie, nie będące przedmiotem niniejszego opracowania, polegają postępowania 
przyspieszone na odwróceniu ról procesowych w taki sposób, że powód otrzymuje 
orzeczenie (nakaz zapłaty), stwierdzające zasadność jego roszczenia na podstawie je-
dynie twierdzeń zawartych w pozwie i ewentualnie dołączonych do pozwu dowodów, 
zaś pozwany – chcąc doprowadzić do oddalenia żądań – zmuszony zostaje do zane-
gowania wydanego orzeczenia. Innymi słowy, ustawodawca, dla urzeczywistnienia 
prawa powoda do otrzymania orzeczenia możliwie szybko, ograniczył weryfikację 
jego twierdzeń do sytuacji, w której zostaną one zakwestionowane przez stronę po-
zwaną. Doceniając doniosłość tego postulatu, jak również jego znaczenie dla funk-
cjonowania wymiaru sprawiedliwości (trudno wyobrazić sobie sytuację, w której 
wszystkie postępowania, kończone dziś poprzez uprawomocnienie się nakazu za-
płaty, musiałyby być rozpoznawane na rozprawie), trzeba zwrócić także szczególną 
uwagę na ochronę praw pozwanego, znajdującego się z góry w ciężkiej sytuacji pro-
cesowej. Z drugiej jednak strony, ochrona ta nie może doprowadzić do wypaczenia 
sensu istnienia postępowań przyspieszonych. Do takiego samego efektu prowadzi 
zbytni formalizm procesowy (wspomnieć wystarczy, jaki procent pism procesowych 
we wspomnianym już postępowaniu uproszczonym musi być uzupełnionych po-
przez wniesienie na formularzu).

Powyższe w powiązaniu z faktem, że to wydaniem nakazu zapłaty, w jednym 
z dwóch postępowań przyspieszonych (zwłaszcza zaś w postępowaniu upominaw-
czym), kończy się znacząca większość spraw rozpoznawanych przed polskimi sądami 
cywilnymi w trybie procesowym3, sprawia, że każda z nowelizacji regulacji odnoszą-
cych się do tych postępowań musi być wielokrotnie przemyślana, albowiem nawet 
nieznaczna z pozoru zmiana może doprowadzić do paraliżu wymiaru sprawiedli-
wości. Dlatego też do pomysłów nowelizacji art. 4841‒505 k.p.c. należy co do zasady 
podchodzić sceptycznie.

Niemniej jednak, istnieje kilka kwestii, które wymagają – w mojej opinii – pew-
nej korekty. Mogą one prowadzić do przyspieszenia postępowania upominawczego 
i nakazowego, jego uproszczenia i ułatwienia wykonania wydanych w tym postę-
powaniu orzeczeń. 

1  Tekst jedn. Dz.U. z 2014, poz. 101 ze zm., dalej: k.p.c.
2  Por. S. Cieślak, Postępowania przyspieszone w procesie cywilnym. Zarys postępowania nakazowego, 
upominawczego i uproszczonego, Warszawa 2004, s. 3.

3  Dla przykładu, w 2014 r. w polskich sądach rejonowych zakończono prawomocnie 2 951 223 
postępowań zarejestrowanych w repertoriach „Nc” i jedynie 488 246 postępowań z repertorium „C”. 
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2. Właściwość miejscowa sądu w postępowaniu upominawczym 
i nakazowym i skutki wniesienia pozwu do sądu niewłaściwego

Pierwszy z omawianych problemów – kwestia właściwości miejscowej sądu – ma cha-
rakter bardziej ogólny i odnosi się raczej do przepisów, dotyczących procesu w ogólno-
ści, niż postępowań przyspieszonych. Z uwagi jednak na ich specyfikę, w szczególności 
zaś ze względu na okoliczność, że doręczenie pozwu stronie biernej odbywa się już 
po wydaniu nakazu zapłaty (a więc zakreśleniu sprawy w postępowaniu nakazowym 
bądź upominawczym), znalazł on miejsce na omówienie także w niniejszej pracy.

Przepisy rozdziału 2 działu I tytułu I pierwszej księgi k.p.c. (art. 27‒46) regulują 
kwestię właściwości miejscowej sądu w sprawach cywilnych. Nie ulega wątpliwości, 
że powód powinien skierować pozew do sądu właściwego miejscowo, bądź to według 
właściwości wyłącznej, jeśli ta została przewidziana, bądź też – jeśli właściwości wyłącz-
nej brak – według swojego wyboru albo do sądu właściwości ogólnej albo przemiennej.

Pomijając podnoszone nieraz głosy w przedmiocie zbyt szeroko zarysowanej właści-
wości przemiennej (zwłaszcza zaś fakt, że art. 34 k.p.c. w powiązaniu z treścią art. 454 
§ 1 zd. 2 k.c. pozwala, by dla powództwa o świadczenie z umowy przyjąć – przy odpo-
wiedniej aktywności powoda – jako powszechną absurdalną zasadę reus sequitur forum 
actori), sama treść tych przepisów nie budzi wątpliwości aksjologicznych. Problema-
tyczne jest dopiero ustalenie sankcji dla strony za naruszenie tych przepisów. 

Co bowiem uczynić może i powinien sąd, jeśli powód wniesie pozew do sądu oczy-
wiście niewłaściwego, w żaden sposób nie próbując nawet uzasadnić jego właściwo-
ści lub też uzasadniając ją błędnie? Wbrew pozorom, praktyka taka jest powszechna, 
a wynika z nierównomiernego obłożenia sądów pracą i rażącą dysproporcją w czasie 
oczekiwania na nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym lub upominawczym. Skoro 
bowiem – dla przykładu – w 2014 r. średni czas trwania postępowania zarejestrowa-
nego w repertorium „Nc”, od wniesienia pozwu do uprawomocnienia się orzeczenia 
kończącego w I instancji w Sądzie Rejonowym, dla Warszawy-Mokotowa to 8,82 mie-
siąca, zaś w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim – 1,54 miesiąca4, dla powoda, 
który spodziewa się, że jego sprawa zakończy się uprawomocnieniem się nakazu zapłaty 
bardzo kuszącą wydaje się być perspektywa złożenia pozwu nie w sądzie według wła-
ściwości czy to ogólnej, czy nawet przemiennej, ale do takiego, który nakaz ów wyda 
najsprawniej. Ciężko w gruncie rzeczy oceniać takie zachowanie jednoznacznie na-
gannie, albowiem w sytuacji, gdy od sprawności orzeczenia o roszczeniu zależy bądź 
to dalszy byt powoda, bądź skuteczność egzekucji, nie do zaakceptowania jest fakt, 
że jeden podmiot ma w tym zakresie znacznie większe szanse od drugiego ze wzglę-
du na tak rażące dysproporcje w sprawności postępowania sądowego. Dla pokazania 
skali zjawiska wskazać można, że w popularnym w okręgu warszawskim, ze wzglę-
du na sprawność w wydawaniu nakazów zapłaty, Sądzie Rejonowym w Pruszkowie 

4  Wszystkie dane statystyczne za 2014 r., obrazujące bądź to obciążenie sądów pracą, bądź też śred-
nią długość trwania postępowania sądowego w poszczególnych kategoriach spraw w poszczególnych 
sądach, pochodzą z załącznika do pisma Ministerstwa Sprawiedliwości skierowanego do autora w dniu 
15 czerwca 2015 r., DSF-II-061‒96/15.
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(miejscowości zamieszkałej przez niecałe 60 000 osób), w 2014 r. do repertorium „Nc” 
wpisano 51 711 spraw – dwukrotnie więcej niż do któregokolwiek z warszawskich 
sądów rejonowych, słynących z kolei z niskiej sprawności postępowania, a mających 
w obrębie swojej właściwości znacznie większe ilości mieszkańców i przedsiębiorców, 
mniej zaś jedynie od obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze Sądu 
Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie 

Powracając do pytania zawartego w pierwszym zdaniu poprzedniego akapitu, 
najbardziej oczywiste wydają się możliwości zwrotu pozwu bądź przekazania go 
do sądu właściwego.

Omawiając pierwszą z tych możliwości, istniały próby oparcia zwrotu pozwu wnie-
sionego przed sąd niewłaściwy na treści art. 130 § 2 k.p.c. Skoro bowiem – zgodnie 
z art. 187 § 1 pkt 2 in fine k.p.c. – pozew powinien zawierać „w miarę potrzeby” przy-
toczenie okoliczności faktycznych uzasadniających właściwość sądu, to złożenie po-
zwu do sądu innego niż właściwy, bądź to według przepisów o właściwości ogólnej, 
bądź o właściwości miejscowej, bez przytoczenia takich okoliczności, może być uznane 
za brak formalny pozwu. Przy uczynieniu tego założenia można rzeczywiście uznać 
za poprawne wezwanie powoda do uzupełnienia braków formalnych pozwu w trybie 
art. 130 § 1 k.p.c., następnie zaś – zwrot na podstawie art. 130 § 2 k.p.c.

Taka metoda dyscyplinowania powodów do składania pozwów z uwzględnieniem 
przepisów o właściwości miejscowej – jakkolwiek jeszcze czasem przez niektóre sądy 
stosowana – ma dwie zasadnicze wady. Po pierwsze, jest bardzo wątpliwa prawnie. O ile 
bowiem do obrony jest teza, że niewskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających 
właściwość sądu, jest brakiem formalnym pozwu (skoro zostało wymienione w treści 
art. 187 § 1 k.p.c.), o tyle nie da się rozsądnie twierdzić, że jest to brak uniemożliwiający 
nadanie pismu dalszego biegu. Tylko zaś taki brak, zgodnie z treścią art. 130 § 1 k.p.c., 
podlega uzupełnieniu na wezwanie sądu5. Taka argumentacja legła u podstawy uchwały 
SN z dnia 21 listopada 2006 r., III CZP 101/06, w której Sąd Najwyższy wprost odrzu-
cił możliwość zastosowania art. 130 § 1 (a w konsekwencji także § 2) k.p.c. dla braku, 
polegającego na niewskazaniu okoliczności uzasadniających właściwość sądu. Od dnia 
opublikowania tejże uchwały przypadki zwrotu, w trybie art. 130 § 2 k.p.c., pozwu 
złożonego do sądu oczywiście niewłaściwego są już raczej incydentalne, jakkolwiek 
nadal się zdarzają6.

Wyżej wskazano, że nieprzedstawienie okoliczności faktycznych uzasadniających 
właściwość sądu nie jest brakiem formalnym pozwu uniemożliwiającym nadanie mu 
dalszego biegu. Tezę tę warto rozwinąć, zwłaszcza, że powiązana jest ona z drugą spo-
śród potencjalnych możliwości, a więc przekazaniem z urzędu sprawy sądowi właści-
wemu według właściwości ogólnej. 

Zgodnie z art. 200 § 1 zd. 1 k.p.c., sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże 
sprawę sądowi właściwemu. Prima facie więc problem jest nieistniejący – wystarczy, 
że ów oczywiście niewłaściwy sąd wyda postanowienie w przedmiocie przekazania 
5  Por. uchwała SN z 24 października 2001 r., III CZP 53/01.
6  Por. stan faktyczny, na gruncie którego wydano postanowienie SA we Wrocławiu z 26 marca 
2012 r., I ACz 536/12.
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sprawy sądowi właściwości ogólnej (skoro bowiem powód nie skorzystał z możliwości 
wyboru sądu z właściwości przemiennej, wydaje się być to wybór oczywisty). Taka też 
wykładnia prezentowana jest nierzadko w praktyce orzeczniczej7, a także w doktrynie8. 
Nie sposób jednak uznać jej za uzasadnioną na gruncie art. 202 k.p.c.

Przywołany wyżej art. 200 k.p.c. nie jest bowiem normą kompetencyjną, uprawnia-
jącą każdy sąd w każdej sytuacji do badania swojej właściwości. Jedyne, co pozostaje 
treścią tego przepisu to określenie skutku stwierdzenia braku właściwości w sytuacji, 
gdy na podstawie innej normy do badania owej właściwości już dojdzie. Zgodnie zaś 
z art. 202 k.p.c., niewłaściwość sądu dającą się usunąć za pomocą umowy stron sąd 
bierze pod rozwagę tylko na zarzut pozwanego, zgłoszony i należycie uzasadniony 
przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Sąd nie bada z urzędu tej niewłaściwo-
ści również przed doręczeniem pozwu. Z przepisu tego jednoznacznie wynika zakaz 
badania niewłaściwości usuwalnej (a więc miejscowej, innej niż wyłączna) bez zarzutu 
strony9 i to zgłoszonego przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, a więc najpóźniej 
w pierwszym piśmie procesowym lub na pierwszym terminie rozprawy, jeśli pozwany 
nie złożył pisma przygotowawczego10.

Tak ustalony stan prawny przyrównać należy do realiów postępowania upomi-
nawczego oraz nakazowego. Jedną z cech charakteryzujących te postępowania jest 
fakt, że rozpoznanie sprawy następuje przed doręczeniem odpisu pozwu pozwane-
mu11. Pierwszym momentem, w którym powód może podnieść zarzut niewłaściwości 
miejscowej, jest złożenie zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty. Należy jednak 
wskazać, że postępowanie upominawcze kończy się z chwilą wniesienia poprawne-
go formalnie sprzeciwu od nakazu zapłaty12. Jeśli więc nawet zarzut niewłaściwości 
zgłoszony w sprzeciwie okaże się zasadny, przekazanie sprawy sądowi właściwemu 
na podstawie art. 200 k.p.c. nastąpi już w postępowaniu zwykłym (ew. innym odręb-
nym), nie zaś upominawczym. 

To rozumowanie prowadzi zaś do konkluzji, że nie jest możliwe badanie właści-
wości miejscowej, innej niż wyłączna, w postępowaniu upominawczym, a co za tym 
idzie – do któregokolwiek sądu rzeczowo właściwego powód złoży w sprawie, w której 
nie ma właściwości wyłącznej pozew, sąd ten będzie zobowiązany do jego rozpoznania 
w postępowaniu upominawczym. Taki wniosek pozwala zaś de lege lata albo twierdzić, 

7  Jest ona podzielana przez część wydziałów cywilnych odwoławczych sądów okręgowych (a co za tym 
idzie – przez całe okręgi sądowe); można tu wymienić dla przykładu choćby: SO w Kaliszu (np. II Cz 
250/15, II Cz 384/14), czy SO w Bydgoszczy (np. X Cz 4/14, II Cz 610/13).

8  H. Pietrzykowski, Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2011, s. 99; B. Bladowski, 
Metodyka pracy sędziego cywilisty, Warszawa 2013, s. 58, czy D. Kotłowski, O. Piaskowska, K. Sadow-
ski, Badanie właściwości miejscowej sądu z urzędu w świetle zmian wprowadzonych do art. 202 kodeksu 
postępowania cywilnego, PPH 9/2010, s. 32.

9  Tak postanowienie SA w Rzeszowie z 19 czerwca 2015 r., I ACz 404/15, czy SA w Poznaniu z 15 stycz-
nia 2014 r., I ACz 2243/13.

10  Por. M. Manowska, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2013, s. 385.
11  Por. S. Cieślak, op.cit., s. 21.
12  M. Manowska, Postępowanie nakazowe i upominawcze. Wydanie nakazu zapłaty. Tryb zaskarżenia. 
Rozpoznanie zarzutów i sprzeciwu, Warszawa 2001, s. 77.
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że w postępowaniu upominawczym nie istnieje w ogóle właściwość miejscowa, inna 
niż wyłączna, albo, co najmniej, że w postępowaniu przepisy dotyczące właściwości 
miejscowej innej niż wyłączna są lex imperfecta. 

Nie ulega wątpliwości, że sytuacja taka jest patologiczna i nie powinna mieć miejsca. 
Ustawodawca, regulując w art. 27 i nast. właściwość miejscową, zdecydowanie nie uczy-
nił tego w takim celu, ażeby w postępowaniu upominawczym, obejmującym – co warto 
przypomnieć – znaczną większość pozwów o zapłatę kierowanych do polskich sądów, 
przepisy te zupełnie nie obowiązywały i mogły być zupełnie dowolnie używane (bądź 
nie używane) przez stronę powodową. Dlatego też należy de lege ferenda postulować 
takie ukształtowanie procedury, które uniemożliwi, a przynajmniej zniechęci powodów 
do takiego działania.

Rozwiązaniem idealnym byłoby oczywiście takie rozłożenie pracy w poszczególnych 
sądach, ażeby sprawność postępowania była podobna bez względu na to, przed którym 
sądem sprawa się toczy. Jakkolwiek działania, mające na celu rozłożenie obciążenia 
sądów pracą bardziej równomiernie, prowadzone są od lat, o tyle nic nie wskazuje 
na to, żeby miały się one w najbliższym czasie zakończyć sukcesem. Wręcz przeciwnie, 
zaobserwować można coraz większe w tym zakresie różnice. O ile bowiem w dużych 
miastach postępowania toczą się rokrocznie dłużej13, o tyle w niektórych małych są-
dach nadal nakazy zapłaty wydawane są i wysyłane stronom w dniu wpływu pozwu, 
a maksymalnie w ciągu kilku dni.

Z tego też powodu, należy rozpatrzeć inne możliwości działania. Nie powinno być 
to oczywiście uchylenie art. 202 k.p.c. lub zmiana jego treści. Należy bowiem uznać, 
że przepis ten spełnia powierzoną mu rolę przerzucenia ciężaru badania właściwości 
sądu na pozwanego, usprawnienia postępowania i – czego dotychczas w literaturze się 
nie podnosi, jakkolwiek wydaje się oczywiste – pozwala na zawarcie swego rodzaju 
konkludentnej umowy prorogacyjnej, kiedy to powód składa pozew do sądu niewła-
ściwego, a pozwany świadomie rezygnuje z podniesienia zarzutu niewłaściwości, gdyż 
i dla niego korzystniejsze jest z jakichkolwiek względów, ażeby sprawę rozpoznał sąd 
wybrany przez powoda.

Zdaniem autora, korzystne byłoby uzupełnienie przesłanek negatywnych wyda-
nia nakazu zapłaty, bądź to w postępowaniu upominawczym, bądź też nakazowym, 
o nieprzytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających właściwość sądu. Taki 
zabieg w znacznym stopniu zniechęciłby powodów (zwłaszcza masowych) do wy-
syłania pozwów do sądów oczywiście niewłaściwych. Nie będzie się to też wiązało 
ze zwiększeniem liczby spraw, które muszą być rozpoznawane na rozprawie, albo-
wiem w sytuacji, gdy prawdopodobnym zakończeniem sprawy jest uprawomocnienie 
się nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym bądź upominawczym, także i w in-
teresie powoda jest, aby nakaz taki został wydany. Sprawa więc, która dzisiaj trafiła 
to wydającego szybko nakazy zapłaty sądu, w takiej sytuacji trafi bądź to do sądu 

13  Dla przykładu, w 2013 r. w krakowskich sądach rejonowych uprawomocniło się w terminie do 3 mie-
sięcy od daty wpływu orzeczenie kończące w 91,08% spraw zarejestrowanych w repertorium „Nc”, zaś 
w 2014 r. było to już jedynie 67,24% spraw, przy – co warto zauważyć – przyroście wpływu na poziomie 
jedynie 2,87% rok do roku.
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właściwego miejscowo (ogólnie, przemiennie), bądź też do sądu obsługującego elek-
troniczne postępowanie upominawcze.

3. Problematyka oznaczenia i natychmiastowej wykonalności nakazu 
zapłaty, wydanego na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku

Kolejnym wartym uwagi problemem jest rozwiązanie przyjęte przez ustawodawcę 
w art. 492 § 3 k.p.c., przewidujące dalej idący skutek wydania nakazu zapłaty w postę-
powaniu nakazowym z weksla, warrantu, rewersu lub czeku, aniżeli innego nakazu 
zapłaty w postępowaniu nakazowym. Zgodnie z tym przepisem, nakaz zapłaty, wydany 
na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku, staje się natychmiast wykonal-
ny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. Po upływie więc dwóch tygodni 
od doręczenia nakazu zapłaty, wydanego na podstawie jednego z wyżej wymienionych 
dokumentów, powód może więc zażądać nadania klauzuli wykonalności nakazowi jako 
natychmiast wykonalnemu i to bez względu na to, czy pozwany złożył do niego zarzuty.

Pierwsza wątpliwość pojawia się już w samej treści tego przepisu, a konkretnie 
w fakcie, że wśród dokumentów, stanowiących podstawę wydania „silniejszego” na-
kazu nakazowego, zostały wymienione także części dowodu składowego w rozumieniu 
art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie 
Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz.U. Nr 114, 
poz. 1191 ze zm.), tj. warrant i rewers. Powyższa ustawa została jednak uchylona ustawą 
z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przed-
siębiorców (Dz.U. Nr 106, poz. 622 ze zm.), toteż nie istnieje już pojęcie ani warrantu, 
ani rewersu w polskim systemie prawnym.

Pozostaje pytanie o skutek takiego uchylenia. Istniejące w doktrynie14 tezy, że w wy-
niku tego uchylenia całej ustawy (a więc także zmieniającego przepisu k.p.c. art. 71 tejże 
ustawy) doszło do przywrócenia pierwotnej wersji art. 485 i innych k.p.c., i że w obec-
nym stanie prawnym treść tych przepisów nie obejmuje słów „warrant”, ani „rewers”, 
należy odrzucić. Przepisy zmieniające są bowiem konsumowane poprzez wejście w życie 
ustawy, które je zawierają w ten sposób, że dokonują modyfikacji przepisu zmienianego, 
zaś przepis zmieniający nie ma już po swoim wejściu w życie treści normatywnej15. Jego 
następna zmiana może nastąpić wyłącznie w wyniku ingerencji w przepis zmieniany, 
nie zaś zmieniający. Wobec powyższego, w moim przekonaniu, wskutek uchylenia 
wzmiankowanej ustawy nie doszło do zmiany treści przepisów k.p.c., lecz w zakresie, 
w którym odnoszą się one do warrantu i rewersu są przepisami niemożliwymi do za-
stosowania. Już to tylko implikuje konieczność ich uchylenia.

Samo rozwiązanie, przewidziane w art. 492 § 3 k.p.c., ocenić należy pozytywnie. 
Wymienione dokumenty, jako papiery wartościowe, poprzez samo ich załączenie 
do pozwu uprawdopodabniają już na tym etapie (a więc przed wypowiedzeniem się 
pozwanego co do żądania) roszczenie z taką intensywnością, że zasadnym wydaje się 

14  Por np. K. Zacharzewski, Domy składowe i dowody składowe de lege derogata, PPH 2/2012, s. 40‒47.
15  Por. S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004, s. 190, 
czy wyrok TK z 12 grudnia 2005 r., SK 20/04.
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być potraktowanie ich w sposób szczególny. Odróżniają je od innych dokumentów 
mogących stanowić podstawę wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym 
dwie kwestie. Po pierwsze, są dokumentami na tyle sformalizowanymi, że brak jest 
de facto możliwości dowolnego zachowania sądu przy rozpoznawaniu pozwu w postę-
powaniu nakazowym16. Albo bowiem dokument spełnia wszystkie wymogi formalne, 
określone dla niego w przepisach szczególnych17, co daje podstawy do wydania nakazu 
zapłaty, albo wymogów tych nie spełnia i wtedy nie tylko brak jest podstaw do wydania 
nakazu zapłaty, ale do oparcia powództwa na tym dokumencie, jako na wekslu bądź 
czeku w ogóle (art. 2 i 102 pr.weksl., a także art. 2 pr.czek.). Po drugie, w przeciwień-
stwie do innych, wymienionych w art. 485 dokumentów, mają tą cechę, że co do zasady 
uprawniony z nich traci ich posiadanie z chwilą otrzymania opisanego nimi roszczenia 
(art. 39, ew. w zw. z art. 103 pr.weksl., a także art. 34 pr.czek.), co minimalizuje ryzyko 
dochodzenia roszczenia już spełnionego.

Za problematyczny należy jednak uznać sposób oznaczania takiego nakazu. Panu-
je w tym zakresie bowiem dwojaka praktyka. Niektóre sądy, wydając nakazy zapłaty 
na podstawie weksla lub czeku oznaczają nakaz ten, jako nakaz z weksla, inne zaś 
takiej praktyki nie stosują. Oczywiście tak jedna, jak i druga możliwość w pełni kore-
sponduje z art. 325 w zw. z art. 3532 k.p.c., jak i art. 491 § 1 k.p.c., albowiem przepisy 
te ani nie nakazują określenia w treści nakazu zapłaty, że wydany został na podstawie 
weksla czy czeku, ani takiego działania nie zakazują. Art. 491 § 2 k.p.c. przewiduje 
wprawdzie możliwość umieszczenia skróconej formy nakazu zapłaty na odpisie owego 
dokumentu18, jednakże praktyka ta nie jest często stosowana, być może ze względu 
na fakt, że nieczęsto powodowie dołączają do pozwów dodatkowy (poza przewidzia-
nymi w art. 128 k.p.c.) odpis weksla19.

Taka rozbieżność prowadzi nieraz do problemu z uzyskaniem klauzuli wykonalności 
na taki nakaz zapłaty, jako na natychmiast wykonalny. Istnieje bowiem pewna grupa 
orzeczników, która odmawia nadania klauzuli wykonalności na taki nakaz, wskazu-
jąc, że z jego treści nie wynika, że został nadany na podstawie czeku czy weksla, zaś 
w postępowaniu klauzulowym sąd nie jest uprawniony do badania treści pozwu, czy 
też dołączonych do niego dokumentów. Powołują się oni na ograniczoną kognicję sądu 
(ew. referendarza sądowego) w postępowaniu klauzulowym, w którym bada się jedy-
nie zdatność tytułu egzekucyjnego do egzekucji, nie zaś sposób jego wydania i leżące 

16  Chodzi oczywiście o dowolność w zakresie wydania nakazu zapłaty, możliwość jego niewydania, 
pomimo spełnienia kryteriów formalnych, pozostawiona została swobodnej decyzji sądu poprzez wpro-
wadzenie w art. 485 § 2 k.p.c. przesłanki negatywnej w postaci nasuwania się wątpliwości co do praw-
dziwości bądź treści tych dokumentów.

17  Dla weksla własnego i trasowanego, znajdą się one w art. – odpowiednio – 101 i 1 ustawy z dnia 
28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm., dalej: pr.weksl.), dla czeku 
w art. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze zm., dalej: pr.czek.). 

18  Warto wskazać w tym miejscu, że treścią art. 491 § 2 k.p.c. nie jest umożliwienie umieszczenia na od-
pisie weksla lub czeku odpisu nakazu zapłaty, a wydanie oryginału tego nakazu na odpisie dokumentu.

19  Konieczność taką podnoszą choćby T. Ereciński, Kodeks postępowania cywilnego, Warszawa 2012, 
s. 903, czy S. Cieślak, op.cit., s. 33.
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u podstawy tej czynności okoliczności20. O ile można mieć wątpliwości co do popraw-
ności takiej wykładni, o tyle sam fakt, że pojawia się ona w praktyce orzeczniczej musi 
budzić sprzeciw, albowiem nie pozwala powodowi na realizację przysługującego mu 
z mocy art. 492 § 3. Z tego też powodu należy postulować uregulowanie obowiązku 
umieszczenia na nakazie zapłaty, wydanym na podstawie weksla lub czeku, informacji, 
że został on nadany właśnie w takim trybie.

4. Dokumenty bankowe w postępowaniu nakazowym

Kolejną kwestią, wymagającą, w mojej ocenie, rozważenia i – być może – przemode-
lowania, jest wydawanie nakazów zapłaty w oparciu o dokumenty bankowe, przewi-
dzianą w art. 485 § 3 k.p.c. Przepis ten daje sądowi możliwość wydania nakazu zapłaty 
w postępowaniu nakazowym w oparciu o wyciąg z ksiąg bankowych, podpisany przez 
osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków mająt-
kowych, banku i opatrzony pieczęcią banku, wraz z dowodem doręczenia dłużnikowi 
pisemnego wezwania do zapłaty.

Pierwsza wątpliwość pojawia się przy ocenie ratio legis tej regulacji. Oto bowiem 
przedstawiciele jednej z kategorii uczestników obrotu zostali uprawnieni do żądania 
nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, nie tyle bez zachowania rygorów okre-
ślonych w art. 485 § 1‒2a k.p.c., ale w ogóle bez wykazywania istnienia należności. 
Za wystarczające uznał ustawodawca, ażeby bank złożył w niezbyt sformalizowanej 
procedurze oświadczenie o zasadności żądania i poinformował o tym oświadczeniu 
dłużnika, przesyłając mu wezwanie do zapłaty.

Rozważając charakter owych oświadczeń, nazwanych przez ustawodawcę „wycią-
giem z ksiąg rachunkowych banku”, wskazać należy, że podstawą ich wystawiania jest 
art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2015, 
poz. 128 ze zm., dalej: pr.bank). Przepis ten jest treściowym odpowiednikiem art. 53 
ust. 1 poprzedniego prawa bankowego21. Na tym tle powstały wątpliwości co do moż-
liwości wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie wyciągu 
z ksiąg rachunkowych, jako dokumentu urzędowego, a to z uwagi na treść art. 485 
§ 1 pkt 1 k.p.c. Niektórzy autorzy uznawali, że skutkiem regulacji, zawartej w art. 95 
ust. 1 pr.bank, jest uznanie owych wyciągów za dokumenty urzędowe ze wszystkimi 
tego skutkami22, także z możliwością żądania wydania na ich podstawie nakazu zapłaty 
w postępowaniu nakazowym. Można także bronić poglądu przeciwnego, dochodząc 
do przekonania, że wyciągi z ksiąg banku są dokumentami prywatnymi o szczególnej 
mocy dowodowej, nie zaś dokumentami urzędowymi, a tylko do tych drugich odnosi 
się art. 485 § 1 pkt 1 k.p.c.

20  J. Turek, Czynności klauzulowe, Warszawa 2014, s. 94.
21  Mowa oczywiście o ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U z 1992, 
Nr 72, poz. 359 ze zm.).

22  Por. np. E. Niezbecka, J. Mojak, Status dłużnika banku w świetle art. 95 i 97 prawa bankowego, „Pale-
stra” 5‒6/2000, s. 18, czy M. Manowska, Dokument jako środek dowodowy w postępowaniu nakazowym, 
PSp. 4/1999, s. 23.
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Uznać należy, że ustawodawca przyznał słuszność drugiemu spośród wyrażanych 
poglądów, skoro ustawą z dnia 24 maja 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowa-
nia cywilnego, ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawa o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawa o komornikach sądowych i egzekucji 
(Dz.U. Nr 48, poz. 554), przy okazji przemodelowania postępowania nakazowego, 
ustanowił odrębną podstawę wydania nakazu zapłaty na podstawie wyciągu z ksiąg 
bankowych. Na gruncie przepisów, obowiązujących od 1 lipca 2000 r. (tj. od wejścia 
wyżej opisanej ustawy w życie), nie może być już wątpliwości, że dokumenty, okre-
ślone w art. 95  prbank, nie są dokumentami urzędowymi w rozumieniu art. 485 
§ 1 pkt 1 k.p.c.23 Potrzebują one bowiem odrębnej regulacji do bycia podstawą wydania 
nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym w postaci art. 485 § 3 k.p.c.

Regulacja taka budzi duże zastrzeżenia w doktrynie24. Wskazuje się, że w sposób 
nieuzasadniony promuje ona w procesie banki, będące jedynymi podmiotami, które 
w każdej niemal sprawie mogą żądać wydania nakazu zapłaty w postępowaniu naka-
zowym na podstawie własnego oświadczenia o zasadności żądania. Dla podkreślenia 
absurdu takiej sytuacji, można wskazać, że uprawnienie takie nie przysługuje np. Skar-
bowi Państwa, ani państwowym osobom prawnym. Skoro więc ustawodawca uznał, 
że Skarb Państwa, czyli podmiot realizujący cywilnoprawne obowiązki Rzeczypospo-
litej Polskiej, nie jest na tyle godny zaufania, ażeby jego słowo wystarczyło do wydania 
nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym w sprawie z jego powództwa, za zupełnie 
groteskowe uznać trzeba nadanie takiej możliwości bankom, a więc prywatnym pod-
miotom, działającym na rynku konkurencyjnym.

Inne wątpliwości rodzić się mogą w zakresie zgodności powołanych regulacji z art. 32 
ust. 1 Konstytucji RP25. Z przepisu tego wywieść można, że podmioty, które nie różnią 
się cechą istotną, powinny być traktowane równo, tj. bez zróżnicowań, zarówno fawory-
zujących, jak i dyskryminujących26. Aby więc bank miał możliwość – jako jedyny w ca-
łym polskim systemie prawa procesowego cywilnego – uzyskiwania nakazu nakazowego 
na podstawie oświadczenia o zasadności powództwa, trzeba by było wykazać, że istnieje 
pewna cecha różnicująca bank na tle wszystkich pozostałych podmiotów stosunków cy-
wilnoprawnych, która pozwala uzasadnić przyznanie im takiego uprawnienia. Dowodu 
tego nie sposób przeprowadzić. Dla wykazania racjonalności takiego rozwiązania powo-
łuje się dwie cechy, mające rzekomo wyróżnić bank na tle innych uczestników obrotu27. 

23  Por. A. Janiak, Wierzytelności bankowe w postępowaniu nakazowym (Uwagi na tle nowego art. 485 k.p.c.), 
PiP 4/2001, s. 75; A. Nowak, Glosa do uchwały SN z dnia 20 lipca 1999 r., III CZP 14/99, „Glosa” 1/2002, s. 28.

24  Przywołać tutaj należy przede wszystkim obszerną monografię A. Janiaka, poświęconą nieuzasadnio-
nym przywilejom bankowym w ogóle. Autor bardzo krytycznie odnosi się w niej do upośledzania sytuacji 
prawnej i procesowej przeciwnika banku, przedstawiając argumenty dla zniesienia większości przywilejów 
bankowych. Mowa o publikacji: A. Janiak, Przywileje bankowe w prawie polskim, Kraków 2003. Por. też 
inne dzieła tego samego autora, np. cytowany już artykuł Idem, Wierzytelności..., s. 73‒80.

25  Dz.U. z 1997, poz. 78, poz. 483 ze zm.
26  Por. wyrok TK z 23 października 2001 r., K 22/01, OTK z 2001 r., nr 7, poz. 215.
27  Na wyrobienie linii argumentacyjnej, stojącej „na straży” przywilejów bankowych, największy wpływ 
miało orzeczenie TK z dnia 16 maja 1995 r., K 12/93, OTK z 1995 r., nr 1, poz. 14.
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Po pierwsze, wskazuje się28, że banki są instytucjami zaufania publicznego. Nie odnosząc 
się do tego, czy rzeczywiście tak jest (a można mieć ku temu zasadnicze wątpliwości), 
wskazać trzeba, że nie może być to argument przesądzający. Po pierwsze, klienci po-
wierzają swoje depozyty także spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, 
funduszom inwestycyjnym i wielu innym podmiotom, działającym na rynku finanso-
wym. Podmioty te – jak i banki – podlegają szczegółowemu nadzorowi Komisji Nadzoru 
Finansowego. Brak jest zatem cechy, która wyróżniałaby banki spośród tych podmiotów. 
Po drugie w końcu – jeśli za wystarczająco godne zaufania dla wydania nakazu zapła-
ty w postępowaniu nakazowym, na podstawie jedynie sformalizowanego twierdzenia 
o zasadności powództwa, są działające komercyjnie banki, to chyba tym bardziej godny 
zaufania jest Skarb Państwa, który takich możliwości nie ma. Nie do obrony jest teza, 
że ustawodawca darzy większym zaufaniem podmioty prywatne, niż państwo jako takie.

Drugim, wskazywanym często argumentem jest twierdzenie, że poprawa skutecz-
ności dochodzenia roszczeń banków wpłynie pozytywnie na cały system finansowy, 
albowiem bank, dochodząc roszczenia od swoich dłużników, staje jakoby w obronie 
osób, które powierzyły mu depozyty, będące zagrożone przez nieuczciwych dłużników. 
Także i ta argumentacja nie zasługuje na aprobatę. Bank jest przedsiębiorcą prowadzą-
cym działalność gospodarczą i tak, jak każdy przedsiębiorca, powinien racjonalizować 
swoje działania w celu optymalizacji zysku. Dla jego osiągnięcia bank powinien w roz-
sądny sposób oceniać zdolność kredytową swoich kontrahentów, ażeby minimalizować 
ryzyko niespełniania przez nich zobowiązań. Jeśli zaś zadziałał błędnie, prowadząc zbyt 
ekspansywną politykę kredytową, musi być, jak każdy przedsiębiorca, świadomy faktu, 
że konsekwencją błędnej decyzji biznesowej może być poniesienie straty w krótkiej 
perspektywie. Jak każdy przedsiębiorca, nie może tłumaczyć też zaniechania płatności 
względem swoich wierzycieli tym, że nie odzyskał spodziewanych środków od dłużni-
ków. W tym zakresie sytuacja banku niczym nie różni się od sytuacji każdego podmiotu 
prowadzącego działalność gospodarczą.

Podsumowując wątek konstytucyjny, wskazać trzeba, że regulacja art. 485 § 3 k.p.c. 
stoi w sprzeczności z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Niezależnie od przytoczonych wyżej wątpliwości, dotyczących wątpliwej zasadności 
regulacji art. 485 § 3 k.p.c., należy także wskazać na wątpliwości związane z wykład-
nią tych przepisów. W przeciwieństwie bowiem do wszystkich pozostałych przesła-
nek wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym (określonych w art. 485 
§ 1‒2a k.p.c.), gdzie norma kompetencyjna do wydania nakazu brzmi: „sąd wydaje 
nakaz zapłaty”, § 3 stanowi, że „sąd może wydać nakaz zapłaty”. 

Istnieje dość poważny spór co do sposobu wykładni tej różnicy. Odrzucić należy, 
w mojej ocenie, w sposób zdecydowany koncepcję, jakoby różnica ta była przypadko-
wa. Abstrahując już od racjonalności ustawodawcy (którą traktować należy raczej jako 
postulat, niźli zasadę), wskazać trzeba, że – wbrew twierdzeniu niektórych autorów29 – 
umożliwienie wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, na podstawie do-

28  Tu choćby główne komentarze do pr.bank.
29  Por. np. A. Janiak, Przywileje..., s. 181.
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kumentów bankowych, nie było nowością wprowadzoną do przepisów o postępowaniu 
nakazowym ustawą z 2000 r.30 Ustawą tą bowiem przemodelowano postępowanie na-
kazowe gruntownie. Także art. 485 doczekał się redakcji zupełnie od nowa, poprzez 
wprowadzenie konkretnych przesłanek wydania nakazu zapłaty w postępowaniu na-
kazowym w miejsce ocennego kryterium „uznania sądu na podstawie pozwu z załącz-
nikami, że okoliczności są udowodnione w całości”. Tak więc także przed wejściem 
w życie tych przepisów możliwe było wydanie nakazu zapłaty w oparciu o dokumenty 
bankowe, jednakże było to zupełnie inne postępowanie nakazowe, będące instytucją 
odmienną, którą należałoby umiejscowić pomiędzy obecnymi postępowaniami: na-
kazowym i upominawczym. Przepisowi art. 485 § 3 nadano współczesną treść tą samą 
nowelizacją, którą nadano treść zbliżoną do współczesnej innym przepisom, upraw-
niającym do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. O ile więc 
nierzadko zdarza się, że ustawodawca przez przeoczenie uchwala nowelizację niespójną 
pojęciowo z dotychczasowymi przepisami, o tyle nie do obrony jest teza, że niespójność 
pojęciowa wystąpiła w różnych paragrafach wspólnie uchwalanego artykułu.

Należy więc dojść do przekonania, że takie rozróżnienie było celowym działaniem 
ustawodawcy. Bez wątpienia jego celem było, ażeby umożliwić sądowi zgodne z prawem 
niewydanie nakazu zapłaty w sytuacji, gdy spełnione są przesłanki jego wydania, okre-
ślone w art. 485 § 3 k.p.c. Istotą regulacji kompetencyjnej miałoby więc być podkreśle-
nie braku obowiązku realizacji kompetencji (a więc fakultatywnego jej zastosowania). 
Warto rozważyć racje, które stały za tą regulacją, a także kryteria, którymi miałby 
kierować się sąd przy podejmowaniu decyzji o wydaniu bądź niewydaniu nakazu za-
płaty w postępowaniu nakazowym.

Uzasadnienie wspomnianej wyżej ustawy w żaden sposób nie wskazuje, co miał 
na myśli projektodawca, czyniąc takie rozróżnienie31, ograniczono się jedynie do stwier-
dzenia, że „unormowano oddzielnie podstawę wydania nakazu zapłaty przy docho-
dzeniu roszczeń banków”. 

Nieco więcej (choć także niewiele) uwagi tej kwestii poświęca doktryna prawa pro-
cesowego cywilnego. A. Janiak32 twierdzi, że wynika to z faktu, że ustawodawca „nie 
ma w stosunku do tych dokumentów pełnego zaufania”. Zakłada ponadto, że sąd, w za-
kresie wydania bądź niewydania nakazu, ma możliwość swobodnego uznania, stosując 
takie kryteria, jakie uzna za rozsądne. Oceniając tę regulację, Autor z jednej strony 
wskazuje, że wątpliwości ustawodawcy co do rzetelności wystawiania dokumentów ban-
kowych są uzasadnione, z drugiej jednak krytykuje nieokreśloność przesłanek, którymi 
miałby kierować się sąd, wskazując, że sprzyjają „arbitralności i dowolności rozstrzy-
gnięć”. M. Manowska33 z kolei wskazuje, że różnica ta polega na nieograniczaniu sądu 

30  Mowa o ustawie z 24 maja 2000 r., o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy 
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz 
ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, Dz.U. Nr 48, poz. 554.

31  Por. druk sejmowy nr 1202 Sejmu III kadencji, http://orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/wgdruku/ 
1202/$file/1202.pdf, 24.11.2015.

32  A. Janiak, op.cit., s. 185.
33  M. Manowska, Postępowania odrębne w procesie cywilnym, Warszawa 2012, s. 162.
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do badania formalnych przesłanek wydania nakazu zapłaty, przeciwnie, na obowiązku 
dokonania merytorycznej oceny „wartości dokumentów bankowych i prawdziwości 
przytoczonych okoliczności”. Jakiekolwiek wątpliwości w zakresie istnienia i wymagal-
ności roszczenia powinny – zdaniem Autorki – prowadzić do odmowy wydania nakazu 
zapłaty. W najpopularniejszych komentarzach do Kodeksu postępowania cywilnego 
z kolei, brak na ogół jakiegokolwiek odniesienia do tej problematyki. Chlubny wyjątek 
stanowi tu praca pod redakcją T. Erecińskiego34. Autor stara się powiązać tę odmien-
ność z uprawnieniem banku do wydawania bankowych tytułów egzekucyjnych. Z racji 
skrótowości właściwej dziełu, jakim jest komentarz, teza ta nie została uzasadniona, 
trudno więc ustalić co miał na myśli Autor, głosząc ten pogląd. W moim przekonaniu, 
brak jakichkolwiek powiązań między tymi dwiema instytucjami, są one autonomicz-
ne, niezależne od siebie i do banku należy (przynajmniej do 31 lipca 2016 r.35) decyzja, 
z którego narzędzia dochodzenia roszczeń skorzystać.

Podsumowując powyższe rozważania, dotyczące art. 485 § 3 k.p.c., należałoby po-
stulować bądź to uchylenie tego przepisu, bądź też przynajmniej takie jego przereda-
gowanie, żeby możliwe było ustalenie przesłanek, którymi ma się kierować sąd przy 
podejmowaniu decyzji o wydaniu bądź niewydaniu nakazu zapłaty w postępowaniu 
upominawczym. Takie działanie stałoby w interesie nie tylko podmiotów pozwanych 
przez banki w postępowaniu nakazowym, ale także samych banków, które wiedziałyby 
w jaki sposób powinny formułować pozwy w postępowaniu nakazowym i same wyciągi 
ze swoich ksiąg rachunkowych, ażeby nakaz zapłaty mógł być wydany.

5. Zakończenie

Podsumowując powyższy wywód, wskazać należy, że wśród nielicznych przecież prze-
pisów, regulujących postępowanie nakazowe i upominawcze, znajduje się co najmniej 
kilka (a trudno uznać przytoczone wyżej wątpliwości za w pełni wyczerpujące) prze-
pisów mocno wątpliwych, czy to aksjologicznie, czy legislacyjnie. Trzeba jednak – przy 
formułowaniu planów ich nowelizacji – zachować szczególną ostrożność i dbałość 
o precyzję formułowanych zdań. 

*  *  *

Payment-order and writ-of-payment proceedings de lege ferenda

Summary: Payment order proceedings are those separate proceedings, which the majority 
of civil cases pending in the Polish courts are settled. There is no doubt that the courts would 
not be able to recognize all of millions civil cases every year without them. For this reason, for 
the justice system, articles 484 to 505 of the code of civil procedure are fundamental impor-
tant. Therefore, coming skeptical to revolutionary changes in this matter, the article proposes 

34  T. Ereciński, op.cit., s. 898.
35  1 sierpnia 2016 r. utracą na skutek wyroku TK z 14 kwietnia 2015 r., P 45/12, moc obowiązującą 
przepisy pozwalające bankom na wystawianie BTE.
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some minor adjustments. First, it postulates seal the provisions on non-exclusive jurisdiction. 
Consequence of the fact that the defendant has no opportunity to comment on the claim be-
fore issuing the payment order (which is its essence), is the fact that the plaintiff may address 
a claim to any court in Poland, and he is obliged to recognize it and issue the order. The second 
proposal involves standardization of the practice of determining the payment orders issued 
with a bill of exchange or check, in order to facilitate granting of an enforcement clause as 
immediately enforceable. The last proposal is to eliminate unnecessary privilege of banks, 
which is the ability of demanding an order on the basis of bank documents.

Key words: payment order, payment proceedings, writ, expedited procedure


