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Od kilku lat możliwe jest dochodzenie od dłużników zapłaty w  elektronicznym 

postępowaniu upominawczym . Rozpatrywaniem pozwów wnoszonych w  takim 

postępowaniu zajmuje się tzw . e-sąd . Procedura elektroniczna miała przyspieszyć 

i ułatwić wierzycielom dochodzenie przysługujących im roszczeń, a także zmniej-

szyć koszty postępowania . Stała się jednak okazją do nadużyć . 

Co to jest e-sąd

E-sąd wydaje nakazy zapłaty w  Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym 

(EPU) . Procedura ta od tradycyjnego sposobu orzekania różni się m .in . tym, że cała 

korespondencja powoda (czyli osoby, która ubiega się o wydanie nakazu zapłaty), 

a także pozwanego, jeśli zdecyduje się on na taki sposób porozumiewania się (czyli 

osoby, przeciw której nakaz ma być wydany), odbywa się drogą elektroniczną, tzn . 

przez Internet . Akta sprawy, a także nakaz zapłaty czy klauzula wykonalności rów-

nież mają postać elektroniczną . 

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pienięż-

nych dochodzonych w  tzw . postępowaniu upominawczym . Postępowanie to ma 

zastosowanie w  zasadzie w  każdej sprawie o  zapłatę, w  której stan faktyczny nie 

jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego .

Nakazu zapłaty wydanego w EPU może się zatem spodziewać np . osoba, która zale-

ga z zapłatą za Internet, telefon, telewizję kablową czy czynsz, lub która nie zapłaciła 

faktury za świadczoną usługę albo nie zwróciła w terminie pożyczki .

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać 

wyłącznie elektroniczną . Jest doręczany powodowi elektronicznie, niezwłocznie po 

jego wydaniu w sprawie, na skrzynkę (konto) założoną w elektronicznym postępo-

waniu upominawczym, na stronie www .e-sad .gov .pl . Z  kolei pozwany otrzymuje 

nakaz zapłaty pocztą, w postaci wydruku weryfikacyjnego opatrzonego unikalnym 

20-znakowym kodem nakazu . Jest to specjalny kod, który umożliwia dostęp do akt 

sprawy przez Internet .

Klauzula wykonalności, po uzyskaniu której powód może zwrócić się do komornika 

z żądaniem wszczęcia egzekucji, nadawana jest w EPU z urzędu, po uprawomoc-

nieniu się nakazu . Ona również ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna 

czym zajmuje się  
e-sąd

nakaz  
zapłaty

klazula
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zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinfor-

matycznym e-sądu pod adresem: www .e-sad .gov .pl/kod .aspx .

Powód, który wszczął postępowanie przed e-sądem, posiada swoje konto i poprzez 

nie może zapoznawać się z aktami sprawy oraz monitorować przebieg postępowa-

nia . 

Pozwany może potwierdzić istnienie elektronicznego nakazu zapłaty i zapoznać się 

z jego treścią w systemie teleinformatycznym e-sądu na stronie www .e-sad .gov .pl/

kod .aspx, bez konieczności posiadania konta użytkownika . Przez tę samą stronę, 

również bez konieczności posiadania konta, może również uzyskać wgląd do elek-

tronicznych akt sprawy . Wystarczy podać unikalny kod nakazu (20 znaków) umiesz-

czony w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego .

Rozpoznawaniem spraw zajmuje się jeden dla całego kraju sąd tzw . e-sąd − Sąd 

Rejonowy w Lublinie, VI Wydział Cywilny . Miejsce zamieszkania stron nie ma więc 

żadnego znaczenia . Dla każdej osoby, która chce skorzystać z EPU, lub która dostała 

nakaz zapłaty wydany w EPU, właściwy będzie zawsze wskazany powyżej sąd . 

Z e-sądem można kontaktować się przez Internet przez stronę internetową: 

www .e-sad .gov .pl/Default .aspx .

Wszelkie informacje można również uzyskać przez telefon:

−  informacja EPU: (81) 5350745, (81) 5350746;

− dodatkowe telefony kontaktowe: (81) 5350747, (81) 5350748, (81) 5350749,  

(81) 5350751 .

Korespondencję w wersji papierowej należy kierować na adres: 

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

ul . Krakowskie Przedmieście 78

20-076 Lublin .

Osoba, która zdecyduje się na dochodzenie zapłaty w EPU, musi liczyć się z tym, że 

będzie mogła komunikować się z e-sądem wyłącznie drogą elektroniczną . To wy-

maga nie tylko posiadania aktywnego konta użytkownika, ale również dysponowa-

nia ważnym certyfikatem służącym do składania podpisu elektronicznego .

dostęp do akt

e-sąd

kontakt

powód
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Pozwany, któremu doręczono nakaz zapłaty wydany w  EPU, nie ma obowiązku 

komunikowania się z  sądem drogą elektroniczną . Może korespondować z  e-są-

dem, bez uszczerbku dla swoich praw, w sposób tradycyjny, czyli wysyłając pisma 

w papierowej formie, za pośrednictwem operatora pocztowego . Musi jednak mieć 

świadomość, że przez wniesienie jakiegokolwiek pisma drogą elektroniczną, nawet 

jednorazowo, decyduje się na porozumiewanie się z e-sądem przez Internet; zamy-

ka sobie tym samym drogę do komunikacji tradycyjnej . Nie ma bowiem możliwości 

„mieszanego” porozumiewania się z sądem . 

Co istotne, samo przeglądanie akt elektronicznych czy zapoznanie się z treścią elek-

tronicznego nakazu zapłaty nie sprawia, że korespondowanie z e-sądem w formie 

tradycyjnej staje się niedopuszczalne .

E-sąd doręcza pozwanemu wszelką korespondencję w wersji papierowej, do czasu 

aż  pozwany nie złoży pierwszego pisma w  wersji elektronicznej . Wówczas e-sąd 

zmienia sposób komunikacji na wyłącznie elektroniczną .

Jeżeli pozwany zdecyduje się na korespondencję elektroniczną, będzie zmuszony 

do założenia konta (chyba że już takie aktywne konto posiada; w takim wypadku 

może kontaktować się przy jego użyciu) . 

Aby założyć konto użytkownika, należy wypełnić i zatwierdzić formularz wniosku 

rejestracyjnego o założenie konta na stronie www .e-sad .gov .pl, w zakładce „Zare-

jestruj konto” . Przed przystąpieniem do uzupełnienia formularza należy wybrać ro-

dzaj rejestracji . W przypadku powodów i pozwanych będzie to konto podstawowe . 

Konieczne jest również podanie profilu konta . Możliwe są trzy opcje: profil podsta-

wowy, profil powoda masowego oraz profil pełnomocnika zawodowego .  

W formularzu podaje się:

−  dane osobowe, m .in .: imię i nazwisko, miejsce urodzenia, PESEL, rodzaj, serię i nr 

dowodu tożsamości oraz adres e-mail;

−  dane adresowe (można wybrać opcję przesyłania powiadomień drogą mailową);

−  dane dostępowe do systemu, w  tym: hasło, pytanie weryfikacyjne (potrzebne 

w  przypadku procedury odzyskiwania konta, gdy zapomnimy hasła) i  odpo-

wiedź na nie .

Osoba, która umyślnie poda błędne dane, może zostać ukarana grzywną .

Po pomyślnej weryfikacji wniosku należy czekać na informację zwrotną z  e-sądu 

o założeniu konta, która jest wysyłana na adres mailowy podany we wniosku .

jak założyć  
konto

pozwany



www.prawo.kolping.pl

– 6 –

Bliżej 
Obywatela
5(5)/2014

Do prowadzenia korespondencji z  e-sądem konieczne jest również posiadanie 

podpisu elektronicznego . Można go uzyskać u jednej z firm certyfikacyjnych (tzw . 

bezpieczny podpis elektroniczny) bądź pobierając bezpłatny certyfikat ze strony 

www .e-sad .gov .pl (tzw . zwykły podpis elektroniczny) . W tym celu należy, po zalogo-

waniu się na konto, wypełnić wniosek o wydanie certyfikatu . Należy w nim podać 

m .in . nazwę powszechną, imię i nazwisko, adres e-mail, długość klucza oraz okres 

ważności . Po pomyślnym uzupełnieniu i  wysłaniu wniosku cała procedura wyda-

wania certyfikatu trwa mniej więcej 2 godziny . O jego wygenerowaniu użytkownik 

otrzymuje informację na adres e-mail podany we wniosku . Tam też znaleźć można 

instrukcję co do dalszych kroków .

PozeW

Jeżeli ktoś zalega nam z zapłatą, warto rozważyć możliwość skorzystania z EPU . Jak 

już była o tym mowa, jest to proste, szybkie i obecnie najtańsze postępowanie są-

dowe mające na celu odzyskanie długu . 

Przepisy wprowadzają również wiele ułatwień w zakresie uzyskania klauzuli wyko-

nalności wydanego w  EPU wyroku . Dłużnik, który z  rozmysłem unika odbierania 

korespondencji, niczego obecnie nie wskóra takim postępowaniem . 

W EPU pozew może złożyć osoba fizyczna, będąca powodem (czyli wierzycielem, 

który chce odzyskać dług) lub działająca w imieniu powoda (pełnomocnik, przed-

stawiciel ustawowy, osoba reprezentująca) . Warunkiem koniecznym jest posiadanie 

w systemie teleinformatycznym e-sądu aktywnego konta użytkownika oraz dyspo-

nowanie ważnym certyfikatem służącym do składania podpisu elektronicznego .

Wierzyciel w celu złożenia pozwu musi zalogować się na swoim koncie i wybrać opcję 

„Złóż nowy pozew” . W rozpoczętym w ten sposób procesie przygotowywania pozwu 

konieczne będzie podanie rozmaitych danych, zarówno powoda, jak i pozwanego . 

Do pozwu w  EPU nie załącza się dowodów . Nie oznacza to jednak, że się ich nie 

powołuje . W formularzu dostępna jest opcja „Dodaj dowód”, w której wybiera się 

typ dowodu, a następnie podaje się jego ewentualne elementy (np . numer, datę 

wystawienia) . Konieczne jest nie tylko opisanie dowodu, ale również wskazanie 

okoliczności, na którą jest powoływany .

Następnie poprzez opcję „Dodaj roszczenie” określa się, jakiej sumy i z jakiego tytułu 

powód się domaga . 

kto może złożyć

podpis

 jak złożyć pozew
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Procedura przygotowywania e-pozwu wymaga również jego uzasadnienia . Należy 

w  nim wskazać, jaka jest podstawa roszczenia (czyli skąd powód wywodzi swoje 

prawo do żądania zapłaty określonej kwoty; może to być np . umowa, czyn niedo-

zwolony, bezpodstawne wzbogacenie), oraz zwięźle opisać stan faktyczny, w tym 

np . treść umowy albo czas i miejsce zdarzenia . Konieczne jest także podanie termi-

nu, w którym dłużnik miał dokonać zapłaty, oraz ewentualnie daty, od której należy 

liczyć odsetki, a także ich wysokość . 

Jeśli pozwany chce w danej sprawie rozpocząć komunikację elektroniczną, po do-

konaniu wskazanych powyżej formalności w zakresie założenia konta użytkownika 

musi w zakładce „Dołącz do sprawy” określić swój status procesowy jako „pozwany” . 

Jeżeli zdecyduje się na to, aby reprezentował go profesjonalny pełnomocnik, ten 

ostatni dołączając się do sprawy powinien określić swój status jako „pełnomocnik 

pozwanego” . Do przeprowadzenia wskazanej operacji konieczne jest wpisanie uni-

kalnego kodu z nakazu zapłaty . 

Kolejnym krokiem jest zaznaczenie opcji „Wnoszę o ustanowienie komunikacji elek-

tronicznej” . Wtedy w zakładce „Moje sprawy” powinna pojawić się widoczna okre-

ślona sprawa . 

Jak już była o tym mowa nakaz zapłaty wydany w EPU pozwany otrzymuje pocztą, 

listem poleconym . Pod nieobecność dłużnika w domu pracownik poczty zostawia 

w jego skrzynce awizo, z którym należy zgłosić się następnie na pocztę po odbiór 

przesyłki . Jeżeli adresat nie pojawi się w ciągu 7 dni, w jego skrzynce pozostawiane 

jest kolejne awizo . Gdy również drugie wezwanie do obioru pozostaje bez odzewu, 

przesyłka wraca do sądu i  jest składana w  aktach sprawy, a  nakaz zapłaty uważa 

się za doręczony . Podobny skutek powstaje, gdy adresat odmawia przyjęcia listu . 

W  obu przypadkach na wniosek powoda (czyli wierzyciela) sąd albo referendarz 

sądowy może wydać zaświadczenie, w  którym stwierdza, że nakaz zapłaty został 

uznany za doręczony . 

Konsekwencją powyższego jest uprawomocnienie się nakazu zapłaty, co oznacza, 

że może mu zostać nadana klauzula wykonalności i możliwe jest wszczęcie postę-

powania egzekucyjnego . Klauzula wykonalności wydawana jest z  urzędu . Powód 

nie musi więc występować z żadnym wnioskiem . Informacja o jej nadaniu przesyła-

na jest do powoda na jego adres e-mail .

jak dołączyć  
do sprawy

dłużnik 
nie odbiera  
listów
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Złożenie wniosku do komornika wymaga odpowiedniego przygotowania doku-

mentów . Wniosek można złożyć w sposób tradycyjny lub za pośrednictwem konta 

w EPU . 

W pierwszym wypadku do wniosku egzekucyjnego w formie papierowej konieczne 

jest dołączenie wydruku weryfikacyjnego tytułu wykonawczego . Komornik, który 

otrzymuje taki wniosek, weryfikuje treść dostarczonych dokumentów z  tymi do-

stępnymi w systemie EPU . 

W drugim przypadku wniosek przygotowywany jest w wersji elektronicznej, w sys-

temie EPU . W celu jego sporządzenia na stronie głównej konta użytkownika należy 

otworzyć zakładkę „Moje nakazy” i  wybrać z  listy nakazów ten właściwy . Poprzez 

kliknięcie przycisku „Złóż wniosek egzekucyjny” otwiera się formularz stosownego 

wniosku . W  czasie jego uzupełniania konieczne jest m .in . wskazanie z  listy komor-

ników odpowiedniego komornika, zweryfikowanie danych dotyczących wierzyciela 

i dłużnika oraz wskazanie, z czego egzekucja ma być prowadzona . Możliwe jest rów-

nież zweryfikowanie kwot, które mają być wyegzekwowane (jest to przydatna opcja 

w sytuacji, gdy wierzyciel nie chce egzekwować tytułu w całości) oraz wskazanie try-

bu prowadzenia egzekucji . Formularz zawiera również miejsce na dodatkowe infor-

macje . Po zatwierdzeniu i podpisaniu formularza, jest on przesyłany przez system do 

właściwego komornika, który na tej podstawie wszczyna postępowanie egzekucyjne .

nakaz zaPłaty i Co dalej

Po otrzymaniu nakazu zapłaty wydanego w EPU pozwany powinien dobrze zasta-

nowić się nad kolejnym krokiem . Musi jednak pamiętać, że nie może zwlekać z de-

cyzją w nieskończoność . Zgodnie z przepisami ma − co do zasady − dwa tygodnie 

na podjęcie stosownych działań .

Jeżeli żądanie powoda jest zasadne, tzn . ma on wszelkie podstawy do domagania 

się zapłaty określonej w nakazie kwoty i roszczenie to nie przedawniło się, nie warto 

przedłużać postępowania i wnosić sprzeciwu od nakazu . Wniesienie sprzeciwu co 

prawda powoduje utratę mocy przez nakaz, jednak całe postępowanie „przeno-

szone” jest do normalnego trybu i sprawa rozpatrywana jest przez zwykły sąd na 

rozprawie . Takie działanie, jeżeli nie jest poparte konkretnymi argumentami, może 

generować dodatkowe koszty i spowodować naliczanie dalszych odsetek . W kon-

sekwencji po zakończeniu procesu suma, którą trzeba będzie faktycznie zapłacić, 

często może znacznie przewyższych kwotę pierwotnego długu .

wniosek do 
komornika

wykonanie  
nakazu
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Zlekceważenie nakazu zapłaty i  niepodjęcie żadnych kroków jest najgorszym 

z możliwych rozwiązań, bowiem wyrok taki, po nadaniu mu klauzuli wykonalności, 

jest najczęściej natychmiast kierowany przez wierzyciela do komornika, który przej-

muje sprawy w swoje ręce i rozpoczyna egzekucję .

Każdy, przeciw komu wydany został nakaz zapłaty w EPU, ma prawo do wniesienia 

w ciągu 2 tygodni od otrzymania takiego nakazu sprzeciwu do e-sądu . Co prawda 

sprzeciwu takiego nie trzeba uzasadniać ani dołączać do niego żadnych dowodów, 

jednak należy wskazać zarzuty, czyli powody, dla których naszym zdaniem nakaz 

jest nieprawidłowy .

Jeżeli są podstawy do wniesienia sprzeciwu, jednak z jakichś powodów niezawinio-

nych przez pozwanego nie udało się tego zrobić w terminie, należy zaraz po ustaniu 

przeszkody (w ciągu 7 dni) wnieść do e-sądu wniosek o przywrócenie terminu, do-

łączając do niego sprzeciw . 

We wniosku trzeba koniecznie wykazać, że niedotrzymanie terminu nie nastąpiło 

z winy pozwanego . Okoliczności tej nie trzeba udowadniać, należy ją jednak upraw-

dopodobnić . Nie każda przyczyna opóźnienia, która zdaniem powoda jest przez 

niego niezawiniona, zostanie przez sąd uznana za uzasadniającą przywrócenie ter-

minu do złożenia sprzeciwu . Zazwyczaj obłożna choroba uniemożliwiająca dopeł-

nienie czynności w terminie czy nieprawidłowe doręczenie pisma przez organ są 

okolicznościami usprawiedliwiającymi spóźnienie . Należy w tym miejscu zaznaczyć, 

że sam fakt choroby nie jest wystarczającym usprawiedliwieniem dla opóźnienia, 

obecnie istnieje bowiem wiele sposobów komunikacji z urzędem . Możliwe jest rów-

nież skorzystanie z pomocy osoby trzeciej . Czasowy brak dostępu do Internetu rów-

nież nie zostanie przez e-sąd uznany za usprawiedliwiający opóźnienie, pozwany 

może bowiem porozumiewać się z e-sądem również w tradycyjny sposób .

Pozwany może ustanowić profesjonalnego pełnomocnika, który będzie go repre-

zentował w toku sprawy . Istnieje także możliwość wnioskowania do sądu o przy-

dzielenie pełnomocnika z urzędu . Sąd rozpatrzy pozytywnie wniosek, jeżeli ustali, 

że:

−  strona nie jest w  stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy 

prawnego bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego dla siebie lub rodziny;

−  udział profesjonalnego pełnomocnika w sprawie jest potrzebny .

spóźnienie

sprzeciw

brak reakcji

pełnomocnik
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Bez względu na wszystko należy pamiętać o jeszcze  o jednej bardzo istotnej kwestii . 

Roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu . Po upływnie terminu przedawnie-

nia, dłużnik może skutecznie odmówić zapłaty długu, chyba że zrzekł się korzysta-

nia z tego uprawnienia .

Co do zasady termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia 

okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 

3 lata . Bieg przedawnienia zostaje przerwany przez każdą czynność  przed sądem 

lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania rosz-

czeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośred-

nio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia rosz-

czenia .Taki sam skutek wywołuje uznanie roszczenia przez dłużnika, a także wszczę-

cie mediacji . Zasądzone długi ulegają co do zasady przedawnieniu po 10 latach, 

pod warunkiem że w tym czasie wierzyciel nie złożył wniosku o wszczęcie egzekucji . 

W przypadku długów objętych bankowym tytułem egzekucyjnym bank nie może 

ich skutecznie ściągnąć już po 3 latach . 

Wskazane jest zatem zawsze zbadanie, czy kwota, której wypłaty domaga się wie-

rzyciel nie jest już przedawniona . W przypaku stwierdzenia, że tak jest w istocie, ko-

niecznie trzeba podnieść przed sądem taki zarzut; w ten sposób można skutecznie 

uchylić się od zapłaty przedawnionego długu .

sPrzeCiW

Jak już była o tym mowa powyżej, pozwany, który otrzymał nakaz zapłaty wyda-

ny w EPU, ma prawo do wniesienia sprzeciwu . W takim wypadku nakaz traci moc, 

co oznacza, że nie wywołuje żadnych skutków prawnych; nie ma więc możliwości 

nadania takiemu nakazowi klauzuli wykonalności i skierowania go do komornika .

Po złożeniu sprzeciwu sprawa przekazywana jest sądowi właściwemu ze względu 

na miejsce zamieszkania pozwanego i zarządzana jest rozprawa . 

Sprzeciw powinien spełniać podstawowe wymogi stawiane pismom procesowym . 

Powinien zatem zawierać:

−  oznaczenie sądu, do którego jest kierowany;

−  oznaczenie stron (zarówno pozwanego, jak i powoda): ich imiona i nazwiska (lub 

nazwy), adresy zamieszkania lub siedziby oraz PESEL lub NIP albo numer w KRS 

powoda; 

−  ewentualnie oznaczenie pełnomocnika albo przedstawiciela ustawowego, jeżeli 

któraś ze stron reprezentowana jest przez taki podmiot; należy podać ich imiona 

przedawnienie

forma
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i nazwiska, w przypadku pełnomocnika – nazwę i adres kancelarii, w której działa, 

zaś w przypadku przedstawiciela ustawowego – jego adres zamieszkania;

−  oznaczenie rodzaju pisma (trzeba zatem zaznaczyć, że jest to sprzeciw od nakazu 

zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, oraz oznaczyć 

datę jego wydania oraz sygnaturę akt);

−  wskazanie zarzutów, które stawia się nakazowi (może to być np . zarzut przedaw-

nienia lub potrącenia; można również powołać się na okoliczność, że docho-

dzone roszczenie stało się wymagalne wcześniej niż w okresie trzech lat przed 

dniem wniesienia pozwu; często podnoszony jest również zarzut umówienia się 

przez strony co do sądu właściwego miejscowo do rozpatrywania ewentualnych 

sporów lub co do zapisu na sąd polubowny; możliwe jest także kwestionowanie 

wartości przedmiotu sporu);

−  podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika . 

Sprzeciwu nie trzeba uzasadniać . Nie ma również obowiązku dołączania dowodów 

na poparcie podnoszonych zarzutów . Warto jednak wyjaśnić w takim piśmie, dla-

czego sprzeciwiamy się nakazowi i udokumentować w jakiś sposób nasze racje . 

Sprzeciw można wysłać do e-sądu pocztą (najlepiej listem poleconym za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru) na adres: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w  Lublinie, ul . 

Krakowskie Przedmieście 78, 20-076 Lublin .

Jeżeli pozwany posiada aktywne konto użytkownika w systemie teleinformatycznym 

e-sądu lub zdecyduje się je założyć, może wnieść sprzeciw drogą elektroniczną . Sam 

fakt wcześniejszego posiadania aktywnego konta użytkownika nie obliguje pozwa-

nego do kontaktowania się z e-sądem w nowej sprawie wyłącznie przez Internet .

Aby wnieść sprzeciw drogą elektroniczną, należy dołączyć do danej sprawy (pro-

cedura dołączenia została omówiona powyżej) . Następnie na koncie użytkownika 

trzeba wybrać zakładkę „Moje nakazy” (zakładka ta znajduje się na głównej stronie 

konta) . Kolejnym krokiem jest wybranie pierwszej ikony po lewej stronie okna przy 

odpowiednim nakazie zapłaty, co wywoła okno „Prezentacja informacji o nakazie”, 

na którym widnieje przycisk „Wnieś sprzeciw” .

Wysłanie sprzeciwu na adres skrzynki pocztowej e-mail e-sądu nie jest równoznacz-

ne z wniesieniem pisma w drodze elektronicznej . Czynność dokonana w taki spo-

sób nie wywołuje skutków prawnych .

sprzeciw 
przez internet

 jak wnieść  
sprzeciw
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Coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której pozwany dowiaduje się o toczącym 

się przeciw niemu postępowaniu o zapłatę dopiero od komornika, który zawiada-

mia go o wszczęciu postępowania egzekucyjnego . Może się tak stać z wielu powo-

dów . Do najczęstszych należy błędne podanie przez powoda adresu pozwanego 

(wówczas korespondencja kierowana jest przez e-sąd pod zły adres, co powoduje, 

że pozwany nie ma możliwości zaznajomienia się z  jej treścią) oraz nieodbieranie 

przez pozwanego wysyłanych do niego listów . W tym ostatnim przypadku pozwa-

ny zazwyczaj sam zamyka sobie drogę do obrony swoich praw; w  takiej sytuacji 

bardzo trudno jest bowiem dowieść przed sądem, że pozwany nie miał obiektyw-

nej możliwości zapoznania się z  treścią kierowanych do niego pism . Zaniedbanie 

w  postaci braku reakcji na pozostawione prawidłowo awiza nie stanowi bowiem 

dostatecznego wytłumaczenia dla sądu i w takim wypadku pozwanemu odmawia 

się możliwości podejmowania spóźnionych czynności . Sytuacja, w której pozwany 

odmawia przyjęcia pisma, jest jeszcze gorsza . W  takim wypadku korespondencja 

wraca do sądu z adnotacją „adresat odmawia przyjęcia przesyłki” i zawsze traktowa-

na jest jako doręczona prawidłowo . 

Zupełnie inaczej wygląda sprawa, gdy powód wskazał sądowi błędny adres powo-

da (podawanie sądowi nieaktualnych adresów dłużników jest ostatnio praktyką 

często stosowaną przez wierzycieli) . W takim wypadku pozwany ma kilka możliwo-

ści działania .

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć, w  przypadku gdy o  toczącej się przeciw-

ko nam sprawie o zapłatę dowiemy się dopiero z pisma komornika, jest złożenie 

do e-sądu zażalenia na postanowienie sądu o  nadaniu nakazowi zapłaty klauzu-

li wykonalności . W  zażaleniu należy wskazać, poza oznaczeniem sądu oraz stron, 

postanowienie, które jest zaskarżane (poprzez wskazanie jego daty wydania i  sy-

gnatury akt) . W piśmie należy podnieść, że nakaz zapłaty nie został pozwanemu do-

ręczony (warto również wytłumaczyć okoliczności tego zdarzenia, tzn . kierowanie 

korespondencji pod zły adres) . Jednocześnie należy wystąpić do sądu o doręczenie 

nakazu na właściwy adres . Kolejnym krokiem powinno być złożenie sprzeciwu od 

nakazu zapłaty .

Jeżeli nakaz zapłaty wydany został przez referendarza sądowego, zamiast wskaza-

nego powyżej zażalenia należy wnieść do e-sądu skargę na postanowienie o nada-

niu nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności . Pismo to, podobnie jak sprzeciw i za-

żalenie, musi spełniać odpowiednie wymogi formalne . Są one zbliżone do tych 

zażalenie

brak doręczenia

skarga na 
postanowienie 

referendarza
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wskazany powyżej, z tym zastrzeżeniem, że należy w nim oznaczyć postanowienie 

referendarza, które się zaskarża (poprzez podanie daty jego wydania oraz sygnatury 

akt), zaś w  zarzutach należy wskazać obrazę przepisów poprzez nadanie klauzuli 

wykonalności nieprawomocnemu nakazowi (brak prawomocności wynika z niedo-

ręczenia pozwanemu wyroku) . W uzasadnieniu należy wskazać okoliczności, które 

mogły być przyczyną kierowania korespondencji pod zły adres (np . przeprowadzka 

pozwanego, błąd w adresie), albo wykazać, że nie było żadnych podstaw do takie-

go właśnie adresowania pism (np . pozwany nigdy nie przebywał pod wskazanym 

przez powoda adresem, za to stale przebywa pod innym, co wynika z dowodu oso-

bistego lub potwierdzenia zameldowania) . Ponadto w skardze należy wezwać sąd 

do przesłania nakazu zapłaty pod właściwy adres . Kolejnym krokiem powinno być 

złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty .

Komornik ma obecnie obowiązek dołączenia do zawiadomienia o wszczęciu egze-

kucji odpisu zweryfikowanego nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postę-

powaniu upominawczym . Dłużnik więc, dysponując odpisem nakazu zapłaty i sto-

sownym pouczeniem, którego udziela pisemnie komornik, może w takiej sytuacji 

od razu złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty − w terminie dwutygodniowym od do-

ręczenia mu zawiadomienia komornika wraz z odpisem nakazu . Ponieważ kwestia 

trybu postępowania w sytuacji otrzymania odpisu nakazu zapłaty dopiero w kore-

spondencji od komorniaka nie została wprost uregulowana w przepisach, można 

się spotkać z  innym podejściem do omawianego tematu . Niektórzy profesjonalni 

pełnomocnicy doradzają, aby w takiej sytuacji, zamiast zwracać się do sądu o prze-

słanie odpisu wyroku na poprawny adres, wraz z zażaleniem na postanowienie sądu 

o nadaniu klauzuli wykonalności lub skargą na postanowienie referendarza o nada-

niu klauzuli wykonalności z ostrożności procesowej od razu złożyć sprzeciw . Chodzi 

o to, aby uniknąć uznania przez sąd, iż doszło do przekroczenia terminu na skorzy-

stanie z tego środka zaskarżenia . Jeżeli dłużnik nie może w sprzeciwie odnieść się 

w żaden sposób do nakazu zapłaty, bowiem nie wie, jakiej zaległości nakaz ten do-

tyczy, powinien wyraźnie o tym napisać . Należy wskazać, że sprzeciw wnosi się bez 

znajomości treści pozwu, wobec czego niemożliwe jest na tym etapie szczegółowe 

odniesienie się do wysuwanych przez powoda roszczeń .

Jeżeli pozwany nie odebrał nakazu z poczty i został on złożony do akt sprawy, co 

pociągnęło za sobą skutek w postaci przyjęcia, iż został on doręczony prawidłowo, 

przydatne może być uzyskanie z sądu lub od referendarza zaświadczenia, z którego 

ostrożność  
procesowa

zaświadczenie
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wynikać będzie, że nakaz zapłaty został uznany za doręczony na oznaczony adres 

w trybie art . 139 § 1 k .p .c .

Jeżeli nakaz zapłaty został doręczony pod zły adres tak, że dłużnik nie był w  sta-

nie odbierać korespondencji, kolejnym krokiem, w przypadku wszczęcia egzekucji 

sądowej, powinno być wniesienie do komornika wniosku o zawieszenie postępo-

wania egzekucyjnego . Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wydane przez 

sąd lub referendarza stwierdzające, że nakaz zapłaty został uznany za doręczony na 

oznaczony adres . 

Złożenie takiego wniosku obliguje komornika do zawieszenia egzekucji . Jeżeli ko-

mornik tego nie zrobi, wskazane jest złożenie do sądu, przy którym działa komornik, 

skargi na jego czynności . 

Skargę na czynności komornika można złożyć także wówczas, gdy komornik, 

pomimo wyraźnego obowiązku wynikającego z  ustawy, nie wykonuje pewnych 

czynności, czyli gdy dochodzi po jego stronie do zaniechania . Taka sytuacja będzie 

miała miejsce, gdy pomimo wniosku dłużnika o zawieszenie postępowania z powo-

du przesyłania korespondencji z e-sądu pod zły adres komornik będzie nadal pro-

wadził egzekucję . Termin do złożenia skargi wynosi w takim wypadku tydzień . Jest 

on liczony od dnia, w którym wniosek dotarł do komornika (dlatego warto wysłać 

pismo listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) .  

Skarga powinna spełniać wszystkie warunki pisma procesowego . Należy wnieść ją 

do sądu, przy którym działa komornik (w pismach przysyłanych przez komornika 

zawsze wskazany jest taki sąd) . W skardze należy wskazać m .in . komornika, którego 

czynności są kwestionowane . Konieczne jest również możliwie precyzyjne określe-

nie zaskarżonej czynności lub czynności, której dokonania komornik zaniechał, oraz 

− w tym wypadku − sformułowanie wniosku o dokonanie czynności, wraz z uza-

sadnieniem .

Jeżeli komornik zawiesi na wniosek dłużnika umotywowany wskazanymi powyżej 

okolicznościami postępowania egzekucyjne, wierzyciel może zwrócić się do e-są-

du o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że doręczenie nakazu zapłaty było 

prawidłowe . Dysponowanie takim zaświadczeniem daje wierzycielowi możliwość 

złożenia do komornika wniosku o podjęcie zawieszonej w ten sposób egzekucji .

skarga  
na czynności  

komornika

wniosek  
do komornika

wniosek  
wierzyciela
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Jeśli na skutek prawidłowo złożonego przez dłużnika sprzeciwu nakaz zapłaty 

utraci moc w całości, komornik będzie musiał umorzyć postępowanie egzekucyjne . 

Wymaga to jednak wystosowania do komornika wniosku o umorzenie .

Do wniosku dłużnik powinien dołączyć pismo z sądu, z którego wynika, że sprze-

ciw został skutecznie złożony i nakaz zapłaty utracił moc . Jeżeli pozwany zdecydo-

wał się na porozumiewanie się z e-sądem przez Internet, we wniosku można bądź 

powołać się na okoliczność pomyślnego złożenia sprzeciwu drogą elektroniczną 

(komornik może samodzielnie zweryfikować tę informację na stronach EPU), bądź 

w załączeniu przekazać komornikowi wydruk ze strony e-sądu .

Należy również pamiętać o jednej bardzo istotnej kwestii . Powód ma obowiązek po-

dania w pozwie numeru PESEL lub NIP albo numeru w KRS, a także miejsca zamiesz-

kania lub siedziby i adresu powoda, jego przedstawiciela ustawowego i pełnomoc-

nika . Jeżeli powód, jego przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik w złej wierze 

lub wskutek niezachowania należytej staranności oznaczyli w pozwie błędne lub 

nieaktualne wskazane powyżej dane, sąd może ukarać ich grzywną . 

W  przypadku zatem, gdy korespondencja z  e-sądu jest kierowana na stary adres 

powoda, pod którym nie mieszka on już od dłuższego czasu, a ustalenie nowego 

adresu (np . poprzez rejestry takie jak CEIDG czy KRS) nie jest trudne albo jest on 

drugiej stronie znany (a przynajmniej ma ona wiedzę na temat tego, że pozwany nie 

mieszka już pod dawnym adresem), warto wskazać taką okoliczność przy składaniu 

sprzeciwu od nakazu zapłaty i wnioskować o ukaranie strony przeciwnej grzywną . 

Podobnie należy uczynić w sytuacji, gdy np . strona przeciwna podała błędne dane, 

choć dysponowała i wcześniej posługiwała się prawidłowymi danymi . Może to mieć 

miejsce w sytuacji, gdy strony podpisały umowę albo została wystawiona faktura, 

w której podano prawidłowo niezbędne informacje . Nie ma również przeciwwska-

zań, aby powoływać się na inne okoliczności, jak np . bliską znajomość pomiędzy 

stronami, z której będzie wynikało, że posiadanie przez powoda czy możliwość zdo-

bycia aktualnej wiedzy na temat miejsca pobytu pozwanego jest oczywista . Warto 

także zwrócić uwagę na to, czy dług nie został wykupiony przez firmę windykacyjną 

i czy to nie ona występuje w roli powoda . Jeżeli tak jest, można również wskazać na 

okoliczność, że firmy takie dysponują rozmaitymi narzędziami służącymi do ustala-

nia miejsca zamieszkania lub pobytu dłużników i podawanie w tym zakresie błęd-

nych danych stanowi co najmniej niedochowanie należytej staranności .

grzywna

umorzenie  
postępowania
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oPłaty

Postępowanie prowadzone przez e-sąd jest mniej kosztowne niż postępowanie 

w zwykłym trybie . 

Opłata sądowa od pozwu w EPU wynosi 1/4 opłaty sądowej naliczanej od 5% war-

tości przedmiotu sporu, nie może być jednak w żadnym wypadku niższa niż 30 zł . 

W sprawach o roszczenia pieniężne wartość przedmiotu sporu stanowi dochodzo-

na kwota pieniężna . Opłata, którą musi uiścić powód,  wynosi zatem 1,25% wartości 

przedmiotu sporu . Jeżeli zatem powód domaga się od pozwanego zapłaty 5000 zł, 

opłata sądowa wynosi 63 zł (końcówkę opłaty zaokrągla się w górę do pełnego zło-

tego) . 

Złożenie sprzeciwu przez pozwanego jest wolne od opłat sądowych .

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej e-sądu, uiszczenie opła-

ty sądowej musi nastąpić przelewem internetowym z rachunku konkretnej osoby 

(za pomocą mechanizmu zapewniającego identyfikację wnoszącego) . Nie ma przy 

tym znaczenia, z jakiego konta zostanie dokonana opłata . Może być to konto zarów-

no powoda, jak i jego pełnomocnika, z którego po zalogowaniu na konto, złożeniu 

i podpisaniu pozwu zostaną pobrane środki za pośrednictwem systemu płatności 

e-Card . Jeżeli płatność zostanie dokonana, system czeka na potwierdzenie salda . 

Jeżeli potwierdzenie jest pozytywne, sprawa zostaje złożona w sądzie (data wpływu 

do sądu) i rozpisana w repertorium (nadawana jest sygnatura akt sprawy) . 

Koszty manipulacyjne ponoszone podczas uiszczania opłat sądowych związanych 

ze złożeniem pozwu ponosi osoba składająca pozew (powód lub pełnomocnik) .

Jeżeli koszty procesu zostały zasądzone w prawomocnym nakazie zapłaty z nadaną 

klauzulą wykonalności, powodowi należy się od strony pozwanej zwrot kosztów 

procesu . Jeżeli numer konta nie wynika z pozwu, należy skontaktować się z powo-

dem w celu ustalenia numeru rachunku, na który należy uiścić należność .

sprzeciw

opłata od pozwu

kiedy płacić

zwrot kosztów


