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Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Ko-
deks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,
z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 17 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) o prawa majàtkowe, w których wartoÊç przed-

miotu sporu przewy˝sza siedemdziesiàt pi´ç

tysi´cy z∏otych, a w post´powaniu w spra-
wach gospodarczych sto tysi´cy z∏otych,
oprócz spraw o alimenty, o naruszenie po-
siadania, o ustanowienie rozdzielnoÊci ma-
jàtkowej mi´dzy ma∏˝onkami, o uzgodnie-
nie treÊci ksi´gi wieczystej z rzeczywistym
stanem prawnym oraz spraw rozpoznawa-
nych w elektronicznym post´powaniu upomi-
nawczym,”;

2) w art. 46 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Strony mogà umówiç si´ na piÊmie o pod-
danie sàdowi pierwszej instancji, który we-
d∏ug ustawy nie jest miejscowo w∏aÊciwy,
sporu ju˝ wynik∏ego lub sporów mogàcych
w przysz∏oÊci wyniknàç z oznaczonego sto-
sunku prawnego. Sàd ten b´dzie wówczas
wy∏àcznie w∏aÊciwy, je˝eli strony nie posta-
nowi∏y inaczej lub je˝eli powód nie z∏o˝y∏ po-
zwu w elektronicznym post´powaniu upomi-
nawczym. Strony mogà równie˝ ograniczyç
umowà pisemnà prawo wyboru powoda po-
mi´dzy kilku sàdami w∏aÊciwymi dla takich
sporów.”;

3) art. 68 otrzymuje brzmienie:

„Art. 68. Przedstawiciel ustawowy, organy oraz
osoby wymienione w art. 67, majà obo-
wiàzek wykazaç swoje umocowanie do-
kumentem przy pierwszej czynnoÊci pro-
cesowej. Zdania pierwszego nie stosuje
si´ w przypadku dokonania czynnoÊci
procesowej w elektronicznym post´po-
waniu upominawczym, jednak przed-
stawiciel ustawowy i organy oraz oso-
by wymienione w art. 67 majà obowià-
zek wskazaç podstaw´ swojego umoco-
wania.”;

4) w art. 89 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Pe∏nomocnik jest obowiàzany przy pierw-
szej czynnoÊci procesowej do∏àczyç do akt
sprawy pe∏nomocnictwo z podpisem moco-
dawcy lub wierzytelny odpis pe∏nomoc-
nictwa. Adwokat i radca prawny, a tak˝e
rzecznik patentowy mogà sami uwierzytel-
niç odpis udzielonego im pe∏nomocnic-
twa. Sàd mo˝e w razie wàtpliwoÊci za˝àdaç
urz´dowego poÊwiadczenia podpisu strony.
Zdania pierwszego nie stosuje si´ w przy-
padku dokonania czynnoÊci procesowej
w elektronicznym post´powaniu upominaw-
czym, jednak pe∏nomocnik powinien powo-
∏aç si´ na pe∏nomocnictwo, wskazujàc jego
dat´, zakres oraz okolicznoÊci wymienione
w art. 87.”;
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1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze, ustaw´ z dnia
6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustaw´ z dnia
20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, ustaw´ z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. o komornikach sàdowych i egzekucji, ustaw´
z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych,
ustaw´ z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów
powszechnych, ustaw´ z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokurato-
rii Generalnej Skarbu Paƒstwa, ustaw´ z dnia 28 lipca
2005 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45,
poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21
i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198,
Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r.
Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r.
Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83,
poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73,
poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54,
poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117,
poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139,
poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52,
poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552
i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037,
Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322,
z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635,
Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126,
poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271,
Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41,
poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109,
poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139,
poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r.
Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91,
poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162,
poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204,
poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237,
poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86,
poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150,
poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417,
Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538,
Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12,
poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186,
poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656
i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319,
Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112,
poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123,
poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192,
poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 367,
Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731,
Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171,
poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231,
poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571.
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5) w art. 125:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Je˝eli przepis szczególny tak stanowi, pi-
sma procesowe wnosi si´ na urz´dowych
formularzach lub za pomocà systemu tele-
informatycznego (drogà elektronicznà) lub
na informatycznych noÊnikach danych.”,

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady
i termin wprowadzenia techniki informa-
tycznej, warunki, jakim powinny odpowia-
daç informatyczne noÊniki danych, na któ-
rych pisma procesowe majà byç wnoszo-
ne, tryb odtwarzania danych na nich za-
wartych oraz sposób ich przechowywania
i zabezpieczania, uwzgl´dniajàc stan wy-
posa˝enia sàdów w odpowiednie Êrodki
techniczne i poziom rozwoju technik infor-
matycznych.”;

6) w art. 126:

a) po § 3 dodaje si´ § 31 w brzmieniu:

„§ 31. Przepisu § 3 nie stosuje si´ do pism wno-
szonych w elektronicznym post´powaniu
upominawczym.”,

b) dodaje si´ § 5 i 6 w brzmieniu:

„§ 5. Pismo procesowe wniesione drogà elek-
tronicznà powinno byç opatrzone podpi-
sem elektronicznym w rozumieniu art. 3
pkt 1 ustawy z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r.
o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1450, z póên. zm.3)).

§ 6. Minister SprawiedliwoÊci w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw infor-
matyzacji okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe wymagania dotyczàce
trybu zak∏adania konta w systemie tele-
informatycznym s∏u˝àcym do prowadze-
nia elektronicznego post´powania upomi-
nawczego oraz sposobu pos∏ugiwania si´
podpisem elektronicznym w tym post´po-
waniu, majàc na wzgl´dzie sprawnoÊç po-
st´powania, dost´pnoÊç drogi elektronicz-
nej dla stron post´powania oraz ochron´
praw stron post´powania, przy uwzgl´d-
nieniu mo˝liwoÊci sk∏adania jednorazowo
wielu pozwów.”;

7) w art. 128 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
§ 1 i dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. W elektronicznym post´powaniu upominaw-
czym przepisu § 1 nie stosuje si´.”;

8) w art. 130 dodaje si´ § 6 w brzmieniu:

„§ 6. W elektronicznym post´powaniu upomi-
nawczym pozew wnosi si´ wraz z op∏atà sà-

dowà. Wniesienie pozwu bez op∏aty nie wy-
wo∏uje skutków jakie ustawa wià˝e z wnie-
sieniem pisma procesowego do sàdu. Prze-
pisów zdania pierwszego i drugiego nie sto-
suje si´, je˝eli powód jest zwolniony od
kosztów sàdowych z mocy prawa.”;

9) po art. 131 dodaje si´ art. 1311 w brzmieniu:

„Art. 1311. § 1. W elektronicznym post´powaniu
upominawczym dor´czeƒ powo-
dowi dokonuje si´ za poÊrednic-
twem systemu teleinformatyczne-
go obs∏ugujàcego elektroniczne
post´powanie upominawcze (do-
r´czenie elektroniczne), a pozwa-
nemu, w przypadku gdy wniesie
pismo drogà elektronicznà.

§ 2. W przypadku dor´czenia elektro-
nicznego pismo uznaje si´ za dor´-
czone z datà wskazanà w elektro-
nicznym potwierdzeniu odbioru
korespondencji, a przy braku takie-
go potwierdzenia dor´czenie uzna-
je si´ za skuteczne z up∏ywem
14 dni od daty umieszczenia pisma
w systemie teleinformatycznym.

§ 3. Minister SprawiedliwoÊci w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw informatyzacji okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, tryb do-
r´czeƒ elektronicznych w elektro-
nicznym post´powaniu upomi-
nawczym majàc na wzgl´dzie za-
pewnienie skutecznoÊci dor´czeƒ
oraz ochron´ praw osób, którym
pisma sà dor´czane.”;

10) w art. 3531 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W post´powaniu upominawczym oraz
w elektronicznym post´powaniu upominaw-
czym nakaz zap∏aty mo˝e wydaç tak˝e refe-
rendarz sàdowy.”;

11) po art. 397 dodaje si´ art. 3971 w brzmieniu:

„Art. 3971. § 1. Rozpoznanie za˝alenia na posta-
nowienie wydane w elektronicz-
nym post´powaniu upominaw-
czym nast´puje w sk∏adzie jedne-
go s´dziego.

§ 2. Przepisy art. 50530 § 2 i art. 50531

§ 1—5 stosuje si´ odpowiednio.”;

12) art. 4791a otrzymuje brzmienie:

„Art. 4791a. W sprawach gospodarczych rozpo-
znawanych wed∏ug przepisów niniej-
szego dzia∏u, przepisy o innych post´-
powaniach odr´bnych stosuje si´
w zakresie, w którym nie sà one
sprzeczne z przepisami tego dzia∏u.
Nie dotyczy to spraw gospodarczych
rozpoznawanych w europejskim po-
st´powaniu nakazowym, w europej-
skim post´powaniu w sprawie drob-
nych roszczeƒ oraz w elektronicznym
post´powaniu upominawczym.”;

———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152
i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97.
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13) w cz´Êci pierwszej w ksi´dze pierwszej w tytule VII
dodaje si´ dzia∏ VIII w brzmieniu:

„Dzia∏ VIII

Post´powania elektroniczne

Rozdzia∏ 1

Elektroniczne post´powanie upominawcze

Art. 50528. W post´powaniu okreÊlonym w niniej-
szym rozdziale stosuje si´ przepisy
o post´powaniu upominawczym z od-
r´bnoÊciami wynikajàcymi z niniejsze-
go rozdzia∏u.

Art. 50529. W elektronicznym post´powaniu upo-
minawczym nie stosuje si´ przepisów
o innych ni˝ wymienione w art. 50528

post´powaniach odr´bnych.

Art. 50530. § 1. CzynnoÊci w elektronicznym po-
st´powaniu upominawczym mo˝e
wykonywaç referendarz sàdowy.

§ 2. CzynnoÊci sàdu, referendarza
i przewodniczàcego utrwalane sà
wy∏àcznie w systemie teleinforma-
tycznym, a wytworzone w ich wy-
niku dane w postaci elektronicznej
opatrywane sà bezpiecznym pod-
pisem elektronicznym w rozumie-
niu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia
18 wrzeÊnia 2001 r. o podpisie elek-
tronicznym.

Art. 50531. § 1. Pisma procesowe powoda nie-
wniesione drogà elektronicznà nie
wywo∏ujà skutków prawnych, jakie
ustawa wià˝e z wniesieniem pisma
do sàdu.

§ 2. Pisma procesowe pozwanego mo-
gà byç wnoszone tak˝e drogà elek-
tronicznà. 

§ 3. Przepis § 1 ma zastosowanie do
pozwanego od momentu wniesie-
nia przez niego pisma drogà elek-
tronicznà.

§ 4. O skutkach wniesienia pisma dro-
gà elektronicznà sàd powinien po-
uczyç pozwanego przy pierwszym
dor´czeniu.

§ 5. Datà wniesienia pisma procesowe-
go drogà elektronicznà jest data
wprowadzenia pisma do systemu
teleinformatycznego.

§ 6. Minister SprawiedliwoÊci w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw informatyzacji okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób
wnoszenia pism procesowych dro-
gà elektronicznà, majàc na wzgl´-
dzie zapewnienie skutecznoÊci
wnoszenia pism oraz ochron´
praw osób wnoszàcych pisma.

Art. 50532. § 1. W pozwie powód powinien wska-
zaç dowody na poparcie swoich
twierdzeƒ. Dowodów nie do∏àcza
si´ do pozwu.

§ 2. Pozew powinien zawieraç równie˝:

1) numer PESEL powoda b´dàce-
go osobà fizycznà, je˝eli powód
jest obowiàzany do jego posia-
dania,

2) numer NIP powoda innego ni˝
osoba fizyczna, je˝eli powód jest
obowiàzany do jego posiadania,
oraz numer w Krajowym Reje-
strze Sàdowym, a w przypadku
jego braku numer w innym w∏aÊ-
ciwym rejestrze lub ewidencji.

Art. 50533. § 1. W przypadku braku podstaw do
wydania nakazu zap∏aty sàd prze-
kazuje spraw´ do sàdu wed∏ug
w∏aÊciwoÊci ogólnej. 

§ 2. Postanowienie o przekazaniu spra-
wy dor´cza si´ tylko powodowi.

Art. 50534. § 1. W przypadkach wskazanych
w art. 5021 § 1 i 2 sàd z urz´du uchy-
la nakaz zap∏aty i przekazuje spra-
w´ do sàdu wed∏ug w∏aÊciwoÊ-
ci ogólnej, chyba ˝e powód w wy-
znaczonym terminie usunie prze-
szkod´ w dor´czeniu nakazu za-
p∏aty.

§ 2. Postanowienie o przekazaniu spra-
wy dor´cza si´ tylko powodowi.

Art. 50535. Sprzeciw od nakazu zap∏aty nie wyma-
ga uzasadnienia i przedstawienia do-
wodów, jednak w sprzeciwie pozwany
powinien przedstawiç zarzuty, które
pod rygorem ich utraty nale˝y zg∏osiç
przed wdaniem si´ w spór, co do istoty
sprawy. W pozosta∏ym zakresie przepi-
su art. 503 § 1 zdanie drugie nie stosu-
je si´.

Art. 50536. § 1. W razie prawid∏owego wniesienia
sprzeciwu nakaz zap∏aty traci moc
w ca∏oÊci, a sàd przekazuje spraw´
do sàdu wed∏ug w∏aÊciwoÊci ogól-
nej.

§ 2. Sàd, któremu sprawa zosta∏a prze-
kazana, nie jest zwiàzany postano-
wieniem o przekazaniu sprawy
w razie zg∏oszenia w sprzeciwie za-
rzutu pozwanego dotyczàcego
w∏aÊciwoÊci sàdu okreÊlonej zgod-
nie z art. 46 § 1.

Art. 50537. § 1. Po przekazaniu sprawy w przypad-
kach wskazanych w art. 50533,
50534 oraz 50536 przewodniczàcy
wzywa powoda do usuni´cia bra-
ków formalnych pozwu oraz uzu-
pe∏nienia pozwu, w sposób odpo-
wiedni dla post´powania, w któ-
rym sprawa b´dzie rozpoznana —
w terminie dwutygodniowym od
daty dor´czenia wezwania. W przy-
padku nieusuni´cia braków for-
malnych pozwu sàd umarza post´-
powanie.
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§ 2. Odpis postanowienia o umorzeniu
post´powania dor´cza si´ pozwa-
nemu, tylko je˝eli dor´czono mu
odpis pozwu.

§ 3. Je˝eli powód uzupe∏ni pozew zgod-
nie z wymogami § 1, przewodniczà-
cy wzywa pozwanego do uzupe∏-
nienia sprzeciwu w sposób odpo-
wiedni dla post´powania, w któ-
rym sprawa b´dzie rozpoznana —
w terminie dwutygodniowym od
daty dor´czenia wezwania.”;

14) w art. 6262:

a) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Do wniosku o dokonanie wpisu nale˝y do-
∏àczyç dokumenty, stanowiàce podstaw´
wpisu w ksi´dze wieczystej, z zastrze˝e-
niem § 31.”,

b) po § 3 dodaje si´ § 31 w brzmieniu:

„§ 31. Do wniosku o dokonanie wpisu w ksi´dze
wieczystej na podstawie tytu∏u wykonaw-
czego, o którym mowa w art. 783 § 4, na-
le˝y do∏àczyç dokument uzyskany z syste-
mu teleinformatycznego umo˝liwiajàcy
sàdowi weryfikacj´ istnienia i treÊci tytu-
∏u wykonawczego.”;

15) w art. 6268 po § 2 dodaje si´ § 21 w brzmieniu:

„§ 21. Przed rozpoznaniem wniosku o wpis na
podstawie tytu∏u wykonawczego, o którym
mowa w art. 783 § 4, istnienie i treÊç tego
tytu∏u podlegajà zweryfikowaniu przez s´-
dziego lub referendarza sàdowego w syste-
mie teleinformatycznym.”;

16) w art. 6944 po § 1 dodaje si´ § 11 w brzmieniu: 

„§ 11. Ilekroç konieczne jest badanie tytu∏u wyko-
nawczego, o którym mowa w art. 783 § 4,
do wniosku o dokonanie wpisu nale˝y do∏à-
czyç dokument uzyskany z systemu tele-
informatycznego umo˝liwiajàcy sàdowi we-
ryfikacj´ istnienia i treÊci tytu∏u wykonaw-
czego. Przed rozpoznaniem tego wniosku
istnienie i treÊç tytu∏u wykonawczego pod-
legajà zweryfikowaniu przez s´dziego lub
referendarza sàdowego w systemie telein-
formatycznym.”;

17) w art. 773:

a) § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. W przypadku zbiegu egzekucji administra-
cyjnej i sàdowej co do tej samej rzeczy lub
prawa majàtkowego, administracyjny or-
gan egzekucyjny i komornik wstrzymujà
czynnoÊci egzekucyjne na wniosek wierzy-
ciela, d∏u˝nika lub z urz´du i przekazujà ak-
ta egzekucji administracyjnej i egzekucji
sàdowej sàdowi rejonowemu, w którego
okr´gu wszcz´to egzekucj´, w celu roz-
strzygni´cia, który organ egzekucyjny —
sàdowy czy administracyjny — ma dalej
prowadziç ∏àcznie egzekucje w trybie w∏aÊ-
ciwym dla danego organu. Sàd wydaje
postanowienie w terminie 14 dni, bioràc

pod uwag´ stan ka˝dego z post´powaƒ
egzekucyjnych, a je˝eli sà one w równym
stopniu zaawansowane, wysokoÊç egze-
kwowanych nale˝noÊci i kolejnoÊç ich za-
spokojenia, z zastrze˝eniem § 2 i 21. Rów-
noczeÊnie sàd postanawia, jakie ju˝ doko-
nane czynnoÊci egzekucyjne pozostajà
w mocy.

§ 2. Je˝eli egzekucje sà prowadzone w celu
zrealizowania zastawu rejestrowego lub
skarbowego, ∏àczne prowadzenie egzeku-
cji przejmuje organ egzekwujàcy nale˝-
noÊç korzystajàcà z pierwszeƒstwa zaspo-
kojenia, z zastrze˝eniem § 21.”,

b) po § 2 dodaje si´ § 21 w brzmieniu:

„§ 21. Je˝eli egzekucja sàdowa jest prowadzona
na podstawie tytu∏u wykonawczego,
o którym mowa w art. 783 § 4, ∏àczne pro-
wadzenie egzekucji przejmuje komornik.”;

18) w art. 781 po § 11 dodaje si´ § 12 i 13 w brzmieniu:

„§ 12. Tytu∏owi egzekucyjnemu, o którym mowa
w art. 783 § 4, klauzul´ wykonalnoÊci,
w przypadkach okreÊlonych w art. 7781,
787, 7871, 788 oraz 789, nadaje sàd rejono-
wy w∏aÊciwoÊci ogólnej d∏u˝nika.

§ 13. Do wniosku o nadanie klauzuli wykonalnoÊ-
ci, o którym mowa w § 12, nale˝y do∏àczyç
dokument uzyskany z systemu teleinforma-
tycznego umo˝liwiajàcy sàdowi weryfikacj´
istnienia i treÊci tytu∏u wykonawczego. Przed
rozpoznaniem wniosku istnienie i treÊç tytu-
∏u wykonawczego podlegajà zweryfikowaniu
przez s´dziego lub referendarza sàdowego
w systemie teleinformatycznym.”;

19) w art. 783 dodaje si´ § 4 i 5 w brzmieniu:

„§ 4. Je˝eli tytu∏em egzekucyjnym jest orzeczenie
wydane w elektronicznym post´powaniu
upominawczym, klauzul´ wykonalnoÊci po-
zostawia si´ wy∏àcznie w systemie teleinfor-
matycznym, z wy∏àczeniem przypadków,
o których mowa w art. 7781, 787, 7871, 788
oraz 789.

§ 5. Minister SprawiedliwoÊci w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw informaty-
zacji okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, czyn-
noÊci sàdu zwiàzane z nadawaniem klauzuli
wykonalnoÊci, o którym mowa w § 4, oraz
sposób przechowywania i pos∏ugiwania si´
tytu∏ami wykonawczymi wskazanymi w § 4,
przy uwzgl´dnieniu potrzeby przyÊpieszenia
i usprawnienia post´powania oraz zapew-
nienia wystarczajàcego bezpieczeƒstwa ko-
rzystania z elektronicznych tytu∏ów wyko-
nawczych.”;

20) w art. 795 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. W przypadku postanowienia w przedmiocie
nadania klauzuli wykonalnoÊci tytu∏owi egze-
kucyjnemu, o którym mowa w art. 783 § 4,
termin do wniesienia za˝alenia biegnie dla
wierzyciela od daty dor´czenia mu tego po-
stanowienia. Dor´czenia dokonuje si´ w spo-
sób przewidziany w art. 1311 § 1.”; 
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21) w art. 797 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
§ 1 i dodaje si´ § 2—5 w brzmieniu:

„§ 2. Wniosek o wszcz´cie egzekucji na podstawie
tytu∏u wykonawczego, o którym mowa
w art. 783 § 4, mo˝e byç z∏o˝ony do komor-
nika tak˝e za poÊrednictwem systemu tele-
informatycznego obs∏ugujàcego elektronicz-
ne post´powanie upominawcze.

§ 3. Je˝eli podstawà egzekucji jest tytu∏ wyko-
nawczy, o którym mowa w art. 783 § 4, do
wniosku lub ˝àdania przeprowadzenia egze-
kucji z urz´du nale˝y do∏àczyç dokument
uzyskany z systemu teleinformatycznego
umo˝liwiajàcy organowi egzekucyjnemu we-
ryfikacj´ istnienia i treÊci tego tytu∏u,
a w przypadku wszcz´cia post´powania eg-
zekucyjnego drogà elektronicznà wskazuje
si´ tytu∏ wykonawczy.

§ 4. Wszczynajàc egzekucj´ na podstawie tytu∏u
wykonawczego, o którym mowa w art. 783
§ 4, komornik jest zobowiàzany do zweryfi-
kowania treÊci przedstawionego mu doku-
mentu uzyskanego z systemu teleinforma-
tycznego oraz zaznaczenia w tym systemie
faktu prowadzenia egzekucji na podstawie
tego tytu∏u.

§ 5. Ilekroç w ustawie jest mowa o przedstawie-
niu (okazaniu, do∏àczeniu, dor´czeniu albo
z∏o˝eniu) tytu∏u wykonawczego, a tytu∏em
tym jest tytu∏ wykonawczy, o którym mowa
w art. 783 § 4, nale˝y przedstawiç zweryfiko-
wany przez komornika dokument, o którym
mowa w § 3. Je˝eli tytu∏ wykonawczy ma byç
z∏o˝ony w post´powaniu prowadzonym
przez sàd lub komornika wystarcza z∏o˝enie
dokumentu uzyskanego z systemu teleinfor-
matycznego. Przepis § 4 stosuje si´ odpo-
wiednio.”; 

22) w art. 805 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. W przypadku prowadzenia egzekucji na pod-
stawie tytu∏u wykonawczego, o którym mo-
wa w art. 783 § 4, obowiàzek okazania orygi-
na∏u tytu∏u wykonawczego, o którym mowa
w § 2, polega na okazaniu d∏u˝nikowi zwery-
fikowanego przez komornika dokumentu,
o którym mowa w art. 797 § 3.”;

23) w art. 816 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
§ 1 i dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Je˝eli egzekucja by∏a prowadzona na pod-
stawie tytu∏u wykonawczego, o którym mo-
wa w art. 783 § 4, wynik egzekucji odnoto-
wuje si´ w systemie teleinformatycznym.”;

24) po art. 816 dodaje si´ art. 8161 w brzmieniu:

„Art. 8161. Dane w postaci elektronicznej wytwo-
rzone w wyniku czynnoÊci komornika
wymienionych w art. 797 § 4 i art. 816
§ 2 opatrywane sà bezpiecznym podpi-
sem elektronicznym w rozumieniu
art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 wrzeÊnia
2001 r. o podpisie elektronicznym.”;

25) w art. 889 w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zawiadamia d∏u˝nika o zaj´ciu jego wierzytel-
noÊci z rachunku bankowego, w tym rachunku
bankowego obejmujàcego wk∏ad oszcz´dnoÊ-
ciowy, dor´czajàc mu odpis zawiadomienia
skierowanego do banku, o zakazie wyp∏at z ra-
chunku bankowego, w tym rachunku bankowe-
go obejmujàcego wk∏ad oszcz´dnoÊciowy.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo
o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058, z póên.
zm.4)) po art. 37a dodaje si´ art. 37b w brzmieniu:

„Art. 37b. 1. Dane do sk∏adania podpisu elektronicz-
nego na potrzeby elektronicznego po-
st´powania upominawczego sà udziela-
ne adwokatom po z∏o˝eniu stosownego
wniosku za poÊrednictwem w∏aÊciwej
okr´gowej rady adwokackiej.

2. Dopuszcza si´ równie˝ komunikowanie
si´ adwokata z sàdem w elektronicz-
nym post´powaniu upominawczym
przy wykorzystaniu bezpiecznego pod-
pisu elektronicznego weryfikowanego
za pomocà wa˝nego kwalifikowanego
certyfikatu.

3. Wnioski adwokatów o udzielenie da-
nych wskazanych w ust. 1 z∏o˝one do
w∏aÊciwej okr´gowej rady adwokackiej
b´dà przesy∏ane w∏aÊciwemu sàdowi
wraz z potwierdzeniem udzia∏u (zrzesze-
nia) adwokata we w∏aÊciwej izbie adwo-
kackiej. Osoby zamierzajàce komuniko-
waç si´ z sàdem w sposób wskazany
w ust. 2 zawiadamiajà o tym sàd za po-
Êrednictwem w∏aÊciwej okr´gowej rady
adwokackiej, podajàc dane do weryfika-
cji podpisu elektronicznego. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 3,
w∏aÊciwa okr´gowa rada adwokacka
przesy∏a sàdowi w terminie 14 dni od
daty z∏o˝enia wniosku.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z póên.
zm.5)) po art. 228 dodaje si´ art. 229 w brzmieniu:

„Art. 229. 1. Dane do sk∏adania podpisu elektronicz-
nego na potrzeby elektronicznego po-

———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34,
poz. 303, Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959 i Nr 202,
poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 169, poz. 1417
i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 75, poz. 529 i Nr 218,
poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 80, poz. 540,
Nr 85, poz. 571 i Nr 99, poz. 664.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34,
poz. 303, Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959 i Nr 202,
poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 169, poz. 1417
i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 206,
poz. 1522 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162,
Nr 80, poz. 540, Nr 85, poz. 571 i Nr 99, poz. 664.
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st´powania upominawczego sà udziela-
ne radcom prawnym po z∏o˝eniu sto-
sownego wniosku za poÊrednictwem
w∏aÊciwej rady okr´gowej izby radców
prawnych.

2. Dopuszcza si´ równie˝ komunikowanie
si´ radcy prawnego z sàdem w elektro-
nicznym post´powaniu upominawczym
przy wykorzystaniu bezpiecznego pod-
pisu elektronicznego weryfikowanego
za pomocà wa˝nego kwalifikowanego
certyfikatu.

3. Wnioski radców prawnych o udzielenie
danych wskazanych w ust. 1 z∏o˝one do
w∏aÊciwej rady okr´gowej izby radców
prawnych b´dà przesy∏ane w∏aÊciwemu
sàdowi wraz z potwierdzeniem udzia∏u
(zrzeszenia) radcy we w∏aÊciwej okr´go-
wej izbie radców prawnych. Osoby za-
mierzajàce komunikowaç si´ z sàdem
w sposób wskazany w ust. 2 zawiada-
miajà o tym sàd za poÊrednictwem w∏aÊ-
ciwej rady okr´gowej izby radców
prawnych, podajàc dane do weryfikacji
podpisu elektronicznego. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 3,
w∏aÊciwa rada okr´gowej izby radców
prawnych przesy∏a sàdowi w terminie
14 dni od daty z∏o˝enia wniosku.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o pro-
kuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 oraz z 2009 r.
Nr 1, poz. 4) po art. 42 dodaje si´ art. 42a w brzmie-
niu:

„Art. 42a. 1. Dane do sk∏adania podpisu elektronicz-
nego na potrzeby elektronicznego po-
st´powania upominawczego sà udziela-
ne prokuratorom po z∏o˝eniu stosowne-
go wniosku za poÊrednictwem odpo-
wiednio w∏aÊciwego prokuratora apela-
cyjnego lub Prokuratora Krajowego.

2. Dopuszcza si´ równie˝ komunikowanie
si´ prokuratora z sàdem w elektronicz-
nym post´powaniu upominawczym
przy wykorzystaniu bezpiecznego pod-
pisu elektronicznego weryfikowanego
za pomocà wa˝nego kwalifikowanego
certyfikatu.

3. Wnioski prokuratorów o udzielenie da-
nych wskazanych w ust. 1 z∏o˝one od-
powiednio do w∏aÊciwego prokuratora
apelacyjnego lub Prokuratora Krajowe-
go b´dà przesy∏ane w∏aÊciwemu sàdo-
wi wraz z potwierdzeniem zatrudnienia
prokuratora odpowiednio we w∏aÊciwej
podleg∏ej prokuratorowi apelacyjnemu
prokuraturze lub w Prokuraturze Krajo-
wej. Osoby zamierzajàce komunikowaç
si´ z sàdem w sposób wskazany
w ust. 2 zawiadamiajà o tym sàd za po-
Êrednictwem odpowiednio w∏aÊciwego
prokuratora apelacyjnego lub Prokura-
tora Krajowego, podajàc dane do wery-
fikacji podpisu elektronicznego.

4. Informacje, o których mowa w ust. 3,
odpowiednio w∏aÊciwy prokurator ape-
lacyjny lub Prokurator Krajowy przesy∏a
sàdowi w terminie 14 dni od daty z∏o˝e-
nia wniosku.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ko-
mornikach sàdowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r.
Nr 167, poz. 1191, z póên. zm.6)) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w art. 2 ust. 4 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ Êredni-
kiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) weryfikowania istnienia i treÊci tytu∏ów wyko-
nawczych wydanych w post´powaniach elek-
tronicznych.”;

2) po art. 17a dodaje si´ art. 17b w brzmieniu:

„Art. 17b. 1. Krajowa Rada Komornicza potwier-
dza dane do weryfikacji podpisu elek-
tronicznego u˝ywanego przez komor-
nika w post´powaniu egzekucyjnym.

2. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´-
gni´ciu opinii Krajowej Rady Komor-
niczej, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe czynnoÊci Krajowej
Rady Komorniczej umo˝liwiajàce ko-
mornikom prowadzenie egzekucji na
podstawie elektronicznego tytu∏u
wykonawczego oraz szczegó∏owe
czynnoÊci komornika w egzekucji
prowadzonej na podstawie elektro-
nicznego tytu∏u wykonawczego, kie-
rujàc si´ potrzebà przyÊpieszenia po-
st´powania egzekucyjnego prowa-
dzonego w tym trybie.”;

3) w art. 85 w ust. 1 w pkt 18 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 19 w brzmieniu:

„19) wspó∏praca z sàdem prowadzàcym elektro-
niczne post´powanie upominawcze w zakresie
prowadzenia i aktualizowania listy komorni-
ków, zasad potwierdzania danych do weryfika-
cji podpisu elektronicznego dla komorników,
umo˝liwiajàcych dost´p do elektronicznych ty-
tu∏ów wykonawczych i ich weryfikacj´.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecz-
nikach patentowych (Dz. U. Nr 49, poz. 509, z póên.
zm.7)) po art. 17 dodaje si´ art. 17a w brzmieniu:

„Art. 17a. 1. Dane do sk∏adania podpisu elektronicz-
nego na potrzeby elektronicznego po-
st´powania upominawczego sà udziela-
ne rzecznikom patentowym po z∏o˝eniu
stosownego wniosku za poÊrednictwem
w∏aÊciwego okr´gowego zgromadzenia
rzeczników patentowych.

———————
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 44,
poz. 288, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 769.

7) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r.
Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 172, poz. 1804.
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2. Dopuszcza si´ równie˝ komunikowanie
si´ rzecznika patentowego z sàdem
w elektronicznym post´powaniu upo-
minawczym przy wykorzystaniu bez-
piecznego podpisu elektronicznego we-
ryfikowanego za pomocà wa˝nego kwa-
lifikowanego certyfikatu.

3. Wnioski rzeczników patentowych
o udzielenie danych wskazanych w ust. 1
z∏o˝one do w∏aÊciwego okr´gowego
zgromadzenia rzeczników patentowych
b´dà przesy∏ane w∏aÊciwemu sàdowi
wraz z potwierdzeniem udzia∏u (zrzesze-
nia) rzecznika we w∏aÊciwym zgroma-
dzeniu. Osoby zamierzajàce komuniko-
waç si´ z sàdem w sposób wskazany
w ust. 2 zawiadamiajà o tym sàd za po-
Êrednictwem w∏aÊciwego okr´gowego
zgromadzenia rzeczników patentowych,
podajàc dane do weryfikacji podpisu
elektronicznego. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 3,
w∏aÊciwe okr´gowe zgromadzenie
rzeczników patentowych przesy∏a sàdo-
wi w terminie 14 dni od daty z∏o˝enia
wniosku.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 1070, z póên. zm.8)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 16 dodaje si´ § 6 w brzmieniu:

„§ 6. Minister SprawiedliwoÊci, w drodze zarzà-
dzenia, wskazuje wydzia∏ sàdu okr´gowego
rozpoznajàcy Êrodki odwo∏awcze w elektro-
nicznym post´powaniu upominawczym.”;

2) w art. 20 w pkt 8 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 9 w brzmieniu:

„9) mo˝e przekazaç jednemu sàdowi rejonowemu
rozpoznawanie spraw w elektronicznym po-
st´powaniu upominawczym nale˝àcych do
w∏aÊciwoÊci innych sàdów rejonowych.”.

Art. 8. W ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokura-
torii Generalnej Skarbu Paƒstwa (Dz. U. Nr 169,
poz. 1417, z póên. zm.9)) po art. 17 dodaje si´ art. 17a
w brzmieniu:

„Art. 17a. 1. Dane do sk∏adania podpisu elektronicz-
nego na potrzeby elektronicznego post´-
powania upominawczego sà udzielane
radcom Prokuratorii Generalnej po z∏o-
˝eniu stosownego wniosku za poÊred-
nictwem odpowiednio dyrektora w∏aÊci-
wego oddzia∏u Prokuratorii Generalnej
lub Prezesa Prokuratorii Generalnej.

2. Dopuszcza si´ równie˝ komunikowanie
si´ radcy Prokuratorii Generalnej z sà-
dem w elektronicznym post´powaniu
upominawczym przy wykorzystaniu
bezpiecznego podpisu elektronicznego
weryfikowanego przy pomocy wa˝nego
kwalifikowanego certyfikatu.

3. Wnioski radców Prokuratorii General-
nej o udzielenie danych wskazanych
w ust. 1 z∏o˝one odpowiednio do dyrek-
tora w∏aÊciwego oddzia∏u Prokuratorii
Generalnej lub Prezesa Prokuratorii Ge-
neralnej b´dà przesy∏ane w∏aÊciwemu
sàdowi wraz z potwierdzeniem zatrud-
nienia radcy Prokuratorii Generalnej
odpowiednio we w∏aÊciwym oddziale
Prokuratorii Generalnej lub w G∏ównym
Urz´dzie Prokuratorii Generalnej. Oso-
by zamierzajàce komunikowaç si´ z sà-
dem w sposób wskazany w ust. 2 zawia-
damiajà o tym sàd za poÊrednictwem
odpowiednio dyrektora w∏aÊciwego od-
dzia∏u Prokuratorii Generalnej lub Pre-
zesa Prokuratorii Generalnej, podajàc
dane do weryfikacji podpisu elektro-
nicznego.

4. Informacje, o których mowa w ust. 3,
odpowiednio dyrektor w∏aÊciwego od-
dzia∏u Prokuratorii Generalnej lub Pre-
zes Prokuratorii Generalnej przesy∏a sà-
dowi w terminie 14 dni od daty z∏o˝enia
wniosku.”.

Art. 9. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach
sàdowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167,
poz. 1398, z póên. zm.10)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Czwartà cz´Êç op∏aty pobiera si´ od:

1) pozwu w post´powaniu nakazowym;

2) pozwu w elektronicznym post´powaniu upo-
minawczym.”;

2) w art. 95 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Nie pobiera si´ op∏at od skargi na orzeczenie
referendarza sàdowego i za˝alenia w elektro-
nicznym post´powaniu upominawczym.”;

———————
8) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,
Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188,
poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304,
Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702
i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167,
poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218,
poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73,
poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959,
Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698,
z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234,
poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4 i Nr 9, poz. 57.

9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217
i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 oraz z 2008 r.
Nr 227, poz. 1505.

———————
10) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2006 r. Nr 126, poz. 876, z 2007 r. Nr 21, poz. 123, Nr 82,
poz. 560, Nr 123, poz. 849, Nr 125, poz. 873 i Nr 191,
poz. 1371 oraz z 2008 r. Nr 228, poz. 1524 i Nr 234,
poz. 1571 i 1572.
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3) po art. 104 dodaje si´ art. 104a w brzmieniu:

„Art. 104a. W elektronicznym post´powaniu upo-
minawczym przepisów art. 96 ust. 1
pkt 10, art. 100—103, art. 104 ust. 2,
art. 105 nie stosuje si´.”.

Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2010 r., z wyjàtkiem:

1) art. 126 § 6, 1311 § 3, 50531 § 6, 783 § 5 ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym ni-

niejszà ustawà, art. 17b ustawy, o której mowa
w art. 5 oraz art. 7 niniejszej ustawy, które wcho-
dzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia;

2) art. 2—4 niniejszej ustawy, art. 2 ust. 4 pkt 3,
art. 85 ust. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w art. 5
oraz art. 6 i 8 niniejszej ustawy, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2009 r.
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