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U w agi ogólne

Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszła w życie ustaw a z 9 stycznia 2009 r. 
o zmianie ustaw y -  Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych 
ustaw 1 . Skutkiem  nowelizacji było wprowadzenie nowych przepisów dotyczą
cych elektronicznego postępowania upominawczego (dalej jako e.p.u.). U sta
wodawca postawił sobie za cel m.in. sprawniejsze rozpatrywanie roszczeń, 
odciążenie sądów od spraw nieskomplikowanych oraz niewymagających prze
prowadzenia postępowania dowodowego2 . Sądem właściwym do rozpatryw a
nia spraw w e.p.u. jest Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie (VI Wydział 
Cywilny). W 2010 r. do tzw. e-sądu wpłynęło blisko 700 tys. spraw, a w 2011 r. 
już ponad 1 300 tys.3

Legislator, wprowadzając powyższą ustawę, zmienił przepisy Kodeksu 
postępowania cywilnego zawierające unormowania dotyczące postępowania 
„zwykłego” oraz przepisy o postępowaniach odrębnych i dodał nowy rozdział 
o elektronicznym postępowaniu upominawczym. Z powodu modyfikacji wyni
kłych z wprowadzania e.p.u. dodano art. 8161 k.p.c., jak  również zmianie 
uległy regulacje egzekucji zawarte w przepisach art. 773, 781, 783, 795, 797, 
805, 816. Zmieniono także przepisy o postępowaniu wieczystoksięgowym 
(art. 6262 , 6268 k.p.c.) i rejestrowym (art. 6944 k.p.c.)4 .

1 U staw a  z 9 stycznia  2009 r. o zm ian ie  u staw y  -  Kodeks postępow ania  cywilnego oraz 
n iek tórych  innych  u staw  (Dz.U. z 2009 r., n r  26, poz. 156) cyt. dalej jako  zm.k.p.c.

2 U zasadn ien ie  do p ro jek tu  u staw y  o zm ian ie  ustaw y  Kodeks postępow ania  cywilnego 
oraz  n iek tó ry ch  in n y ch  u s ta w  w raz  z p ro jek tam i ak tó w  w ykonaw czych. D ru k  sejm ow y 
z 31 lipca 2008 r., n r  859, s. 1; [online] <www.sejm.gov.pl>, dostęp: 20 sie rp n ia  2010 r.

3 Inform acja  s ta ty s ty czn a  o ew idencji sp raw  i orzecznictw ie w sądach  pow szechnych oraz 
o w ię z ien n ic tw ie  Cz. IV, S p ra w y  cyw ilne  w 2011 r., W arsz a w a  2012, s. 49, [on line] 
<w w w .bip.m s.gov.pl/pl/dzialalnosc/statystyki/statystyki-2011>, dostęp  29 sie rp n ia  2012 r.; P ro
je k t  u staw y  z d n ia  26.08.2011 r. o zm ian ie  u staw y  -  Kodeks postępow ania  cywilnego oraz 
n iek tó ry ch  in n y ch  ustaw , s. 42, [online] <h ttp ://w w w .bip .m s.gov.p l/p l/pro jekty-aktow -praw - 
nych>, dostęp: 29 sie rp n ia  2012 r.

4 U zasadn ien ie  p ro jek tu  ustaw y, D ru k  859, s. 7 i n.

http://www.sejm.gov.pl
http://www.bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/statystyki/statystyki-2011
http://www.bip.ms.gov.pl/pl/projekty-aktow-praw-%e2%80%a8nych
http://www.bip.ms.gov.pl/pl/projekty-aktow-praw-%e2%80%a8nych
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Zacznijmy od przypomnienia, iż wszczęcie postępowania egzekucyjnego 
uzależnione jest od zrealizowania następujących warunków:

-  istnienie ważnego ty tu łu  egzekucyjnego,
-  nadanie tem u tytułowi klauzuli wykonalności,
-  wystąpienie do właściwego organu egzekucyjnego z wnioskiem o wszczę

cie egzekucji5.

Tytuł egzeku cyjny

Pierwszym w arunkiem  dopuszczalności egzekucji jest ważny tytuł egze
kucyjny. Doręczenie wydanego w e.p.u. nakazu zapłaty kończy postępowanie 
przed e-sądem. Precyzując -  w wypadku niewniesienia przez pozwanego 
sprzeciwu w term inie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wydanego 
w e.p.u. staje się ono prawomocne. Jeżeli pozwany w przewidzianym dla 
niego czasie wniesie sprzeciw, to nakaz zapłaty traci moc w całości, a sprawa 
przekazywana jest do sądu właściwości ogólnej (art. 50536 § 1 k.p.c.)6. Tym 
samym nakaz zapłaty wydany w e.p.u. po uprawomocnieniu stanowić będzie 
ty tu ł egzekucyjny tak  jak  w „zwykłym” postępowaniu upominawczym7. K ata
log tytułów egzekucyjnych zawarty jest w art. 777 k.p.c. Ustawodawca przyj
muje, iż tzw. elektroniczny ty tuł egzekucyjny mieści się w powyższym katalo
gu (art. 777 § 1 pkt 1 i 11 k.p.c.)8.

Wydaje się logiczne, iż skoro nakaz zapłaty wydano w postaci elektro
nicznej oraz znajduje się on w systemie teleinformatycznym obsługującym 
e.p.u., to tytuł egzekucyjny istnieć będzie jedynie w tej postaci9. Za zastoso
waniem takiego rozwiązania przemawia charakter multifunkcjonalności sy
tem u teleinformatycznego, który powinien zapewnić prawidłowy przebieg nie 
tylko rozpatryw ania postępowania rozpoznawczego, lecz także klauzulowego 
i egzekucyjnego10.

5 T. M isiuk-Jod łow ska, [w:] K. W eitz (red.), Postępow anie cyw ilne, W arszaw a 2009, 
s. 536 i n.

6 S. C ieślak, E lektroniczne postępow anie upom inaw cze, „M onitor Praw niczy” 2010, n r  7, 
s. 368.

7 B. D raniew icz, E lektroniczne postępow anie upom inaw cze, „Edukacja P raw nicza” 2010, 
n r  5, s. 10; B. D ran iew icz p isze  o trad y cy jn y m  p o stęp o w an iu  upom inaw czym , jed n ak że  
w doktryn ie  przyjęło się ju ż  zam ienne stosow anie zwrotów „zwykłe” bądź „tradycyjne” postępo
w anie  upom inaw cze, p a trz  np.: Ł. Goździaszek, In form atyczny  przełom  w postępow aniu  cyw il
n y m ? R ozw ażania  n a d  elektronicznym  postępow aniem  upom inaw czym , „P alestra” 2009, n r  9 -10 , 
s. 83.

8 U zasadn ien ie  p ro jek tu  ustaw y, D ru k  859, s. 7; I. Gil, [w:] E. M arszałkow ska-K rześ 
(red.), Postępowanie cywilne, W arszaw a 2011, s. 581.

9 Obieg spraw y w e lektronicznym  postępow aniu  upom inaw czym , W arszaw a 30 g ru d n ia  
2009, s. 8, [online] <www.ms.gov.pl>, dostęp: 21 s ie rp n ia  2010.

10 Ł. Goździaszek, op. cit., s. 82 i n.

http://www.ms.gov.pl
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P ostęp ow an ie  k lau zu low e

Tytułowi egzekucyjnem u będącem u orzeczeniem wydanym w e.p.u. 
nadana zostanie klauzula wykonalności w postaci elektronicznej, k tórą pozo
staw ia się w systemie teleinformatycznym (art. 783 § 4 k.p.c.). Sąd co do 
zasady nadaje klauzulę wykonalności na wniosek wierzyciela, ale w wypad
ku nakazu zapłaty wydanego w e.p.u. nadaje klauzulę z urzędu niezwłocznie 
po jego uprawomocnieniu (art. 782 § 2 k.p.c.)11. Klauzulę tę nadaje sąd 
pierwszej instancji, w tym wypadku e-sąd. Jednakże zm.k.p.c. ustanowiła 
w art. 781 § 11 k.p.c. wyjątek od norm obowiązujących przy nadaw aniu 
klauzuli wykonalności orzeczeniu wydanemu w e.p.u. Odmienność ta  polega 
na wyłączeniu z ostatnio wspomnianej regulacji przypadków określonych 
przepisam i art. 7781 , 787, 7871, 788 oraz 789 k.p.c., jeżeli ich ty tu ł egzeku
cyjny unormowany jest art. 783 § 4 k.p.c. W tym wypadku sądem właściwym 
do wydania klauzuli wykonalności będzie sąd rejonowy właściwości ogólnej 
dłużnika (art. 781 § 12 k.p.c.). Doręczenie wierzycielowi klauzuli wykonalno
ści następuje w sposób przewidziany art. 1311 § 1 k.p.c., czyli za pośrednic
twem systemu teleinformatycznego obsługującego e.p.u. (art. 795 § 3 k.p.c.)12.

Na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności wierzycielo
wi przysługuje zażalenie. W przypadku postanowienia wydanego na mocy 
art. 783 § 4 k.p.c. term in do wniesienia zażalenia biegnie dla wierzyciela od 
daty doręczenia m u postanowienia w przedmiocie nadania klauzuli wykonal
ności tytułowi egzekucyjnemu. Doręczenie dokonane będzie według norm 
przewidzianych w art. 1311 § 1 k.p.c.13

Do wniosku, o którym stanowi art. 781 § 12 k.p.c., powinno się dołączyć 
dokument uzyskany z system u teleinformatycznego, umożliwiający sądowi 
weryfikację istnienia i treści ty tu łu  wykonawczego. Dokumentem tym jest 
wydruk weryfikacyjny, zdefiniowany przez przepis § 1 pkt 2 Rozporządzenia 
M inistra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie czynności 
sądu związanych z nadawaniem  klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu 
wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym14. Jest to wy
druk uzyskany z systemu teleinformatycznego zawierający treść ty tułu egze
kucyjnego oraz treść klauzuli wykonalności, umożliwiający sądowi oraz komor
nikowi weryfikację istnienia i treści tytułu wykonawczego. Tytuł egzekucyjny 
wydany w e.p.u. ma formę elektroniczną i zachowywany jest w systemie 
teleinformatycznym. Taką sam ą postać ma ten  ty tuł egzekucyjny zaopatrzo

11 T. M isiuk-Jodłow ska, op. cit., s. 539.
12 A. H a ras t, E lektroniczne postępow anie upom inaw cze (sądowe) w w ybranych państw ach  

Unii Europejskiej, „M onitor Praw niczy” 2009, n r  20, s. 1095; S. K otecka, In form atyzacja  postę
pow an ia  cywilnego w praw ie p o lsk im , [w:] J . Gołaczyński (red.), In form atyzacja  postępow ania  
sądowego w praw ie  p o lsk im  i w ybranych p a ń stw a ch , W arszaw a 2009, s. 204.

13 T. M isiuk-Jodłow ska, op. cit., s. 540.
14 Dz.U. n r  226, poz. 1833, cyt. dalej jako  Rozporządzenie.
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ny w klauzulę wykonalności15. Innym słowy, ustawodawca zdecydował się na 
przechowywanie i udostępnianie tytułów wykonawczych przez specjalnie do 
tego wygenerowaną część systemu teleinformatycznego, nazywając ją  repozy
torium  (§ 1 pkt 3 Rozporządzenia). Po wydaniu postanowienia o nadaniu 
klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu opatruje się go bezpiecznym 
podpisem elektronicznym i łączy się z tytułem  egzekucyjnym w systemie 
teleinformatycznym (§ 3 Rozporządzenia). Sędzia lub referendarz sądowy 
przed rozpoznaniem wniosku o nadanie klauzuli wykonalności weryfikują 
istnienie i treść ty tu łu  wykonawczego w wymienionym już repozytorium (art. 
781 § 13 zd. 2 k.p.c.)16.

P o stęp ow an ie  egzeku cyjne

Przechodząc do wniosku o wszczęcie egzekucji, należy zauważyć, iż może 
on być złożony w dwojaki sposób. Pierwszą z przewidzianych dla wierzyciela 
możliwych dróg jest złożenie wniosku w sposób tradycyjny. Wierzyciela zobli
gowano do dołączenia do wniosku o przeprowadzenie egzekucji wydrukowa
nego dokum entu z systemu teleinformatycznego, który ma umożliwić organo
wi egzekucyjnemu weryfikację istnienia i treści orzeczenia17. Dokument ten 
będzie odpowiednikiem papierowego dokum entu z pieczęcią w postaci wy
druku z systemu teleinformatycznego, pozwalającego na sprawdzenie jego 
autentyczności przez organy egzekucyjne korzystające z dostępu do powyż
szego system u18. Ta forma pism a zmniejszy nakład pracy sądów potrzebny 
na sporządzenie odpisu papierowego i ręczne staw ianie właściwych stempli, 
a strona zainteresowana zaoszczędzi czas, jak i m usiałaby poświęcić na ocze
kiwanie doręczenia korespondencji tradycyjną drogą. Zaznaczyć należy, iż 
zwykły sposób doręczania nie jest dostatecznie bezpieczny, ponieważ pieczę
cie i podpisy, które znajdują się na pismach sądowych, łatwo podrobić po
wszechnie dostępnym sprzętem  komputerowym19.

Drugim sposobem wniesienia wniosku o wszczęcie egzekucji jest złożenie 
go do komornika za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługują
cego e.p.u., wskazując tytuł wykonawczy zamieszczony we wspomnianym

15 M. M uliński, [w:] J . Jan k o w sk i (red.), K odeks postępow ania  cywilnego. Postępowanie  
egzekucyjne. K om entarz do artyku łów  758-1088, W arszaw a 2011, s. 249.

16 A. Adam czyk, [w:] M. M anow ska (red.), K odeks postępow ania  cywilnego: K om entarz. 
t. 2: A rt. 506-1217, W arszaw a 2011, s. 504-505; M. M uliński, op. cit., s. 250; H. Pietrzkow ski, 
[w:] T. E rec ińsk i (red.), K odeks postępow ania  cywilnego: kom entarz, t. 4: Postępowanie egzeku
cyjne, W arszaw a 2012, s. 123-124.

17 I. Gil, op. cit., s. 618; Ł. Goździaszek, op. cit., s. 87.
18 K. F laga-G ieruszyńska, [w:] A. Z ieliński (red.), K odeks postępow ania  cywilnego. K om en

tarz, W arszaw a 2010, s. 1384.
19 Obieg sprawy... , s. 5.
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systemie (art. 797 § 2 i 3 k.p.c.). Interfejs dostępu do system u teleinform a
tycznego zawiera wszelkie wyjaśnienia niezbędne do korzystania z niego 
w prawidłowy sposób. Uściślając, na stronie internetowej e-sądu (www.e- 
sad.gov.pl) znajdują się klarowne opisy czynności, jakie powinny być powzię
te dla zachowania przepisów procedury zarówno przy wnoszeniu pozwu, jak  
i przy złożeniu wniosku o wszczęcie egzekucji20. Fakultatyw ne korzystanie 
przez wierzyciela z drogi elektronicznej na etapie egzekucji przyczyni się do 
zachowania ciągłości stosowania środków komunikacji, a tym samym zwięk
szenia szybkości rozpatryw ania procedur sądowych od momentu złożenia 
pozwu do złożenia wniosku egzekucyjnego u komornika sądowego21.

Wszczynając egzekucję na podstawie ty tu łu  wykonawczego, o którym 
mowa w art. 783 § 3 k.p.c., zobowiązano komornika do zweryfikowania treści 
przedstawionego m u dokum entu uzyskanego z system u teleinformatycznego. 
Ujmując rzecz inaczej, organ egzekucyjny m usi sprawdzić autentyczność 
przesłanych m u dokumentów, porównując wydruk z elektronicznym orygina
łem. Na komornika nałożono również obowiązek zaznaczenia w tym systemie 
faktu prowadzenia egzekucji na podstawie ty tu łu  wykonawczego, o którym 
mowa w art. 783 § 4 k.p.c. (art. 797 § 4 k.p.c.). Komornik czyni adnotację 
w systemie teleinformatycznym o zakończeniu prowadzania egzekucji na 
podstawie elektronicznego ty tułu  wykonawczego (art. 816 § 2 k.p.c.)22.

Wytworzone w wyniku wymienionych czynności dane w postaci elektro
nicznej (art. 797 § 4 i 816 § 2 k.p.c.) komornicy opatrują bezpiecznym podpi
sem elektronicznym w rozum ieniu ustawy z 18 września 2001 o podpisie 
elektronicznym23. Mogą oni stosować powyższy podpis także w kontaktach 
z innymi podmiotami. W konsekwencji wprowadzenia wymogu stosowania 
bezpiecznego podpisu ustawodawca zm.k.p.c. zadecydował o dodaniu art. 17d 
w ustaw ie z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji24. 
Przepis ten  stanowi m.in., iż Krajowa Rada Komornicza potwierdza dane do 
weryfikacji podpisu elektronicznego używanego przez komornika w postępo
waniu egzekucyjnym25.

20 Ibidem , s. 1.
21 J . G ołaczyński, Ł. Goździaszek, E lektroniczne postępow anie upom inaw cze, [w:] M. B ar

czewski, K. G rajew ski, J . W arylew ski (red.), P raw ne problem y w ykorzystyw ania  now ych techno
logii w a d m in istrac ji pub liczne j i w w ym iarze spraw iedliw ości.O H I Konferencja N aukow a  Wy
d zia łu  P raw a i A d m in is tra c ji U niw ersytetu G dańskiego oraz Wolters K luw er Polska, G dańsk, 
20-21  p a źd ziern ika  2008, W arszaw a 2009, s. 24.

22 P. B ieżuński, K om entarz do art. 816 KPC. (Dz.U.64.43.296), [w:] P. B ieżuński, K om en
tarz do ustaw y z  d n ia  9 styczn ia  2009 r. o zm ian ie  ustaw y -  K odeks postępow ania  cywilnego oraz
n iektórych innych ustaw  (Dz.U.09.26.156), w zakresie zm ia n  do ustaw y z  dn ia  17 listopada  1964 
r. K PC (Dz.U.64.43.296), Lex; Ł. Goździaszek, E lektron iczna  rewolucja w postępow aniu  cyw il
nym , „ Ju ry sta ” 2009, n r  1, s. 14.

23 Dz.U. z 2001 r., n r  130, poz. 1450 z późń. zm.
24 Dz.U. z 2011 r., n r  231, poz. 1376 z późń. zm.
25 U zasadn ien ie  p ro jek tu  ustaw y, D ru k  859, s. 7.
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Nie można pominąć zmian, jakie omawiana nowela wniosła do treści 
art. 805 k.p.c. W „zwykłej” egzekucji przy pierwszej czynności egzekucyjnej 
doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, podając do tego 
treść ty tu łu  wykonawczego oraz wymienia się sposób egzekucji. Dłużnik ma 
prawo zażądania od komornika okazania ty tu łu  wykonawczego w oryginale 
(art. 805 § 1 i 2 k.p.c.). Oczywiste, że komornik nie będzie mógł okazać 
oryginalnego, wnioskowanego tytułu, ponieważ znajduje się on w postaci 
elektronicznej w repozytorium. Tym samym komornik drukuje ty tuł wyko
nawczy, a następnie zweryfikowany przez siebie dokument okazuje dłużniko
wi, jeżeli ten  zażąda okazania oryginału2 6 .

Na koniec warto podnieść kwestię rozstrzygnięcia problemu zbiegu egze
kucji sądowej i administracyjnej. Ustawodawca postanowił, że w razie wystą
pienia zbiegu egzekucji sądowej, prowadzonej na podstawie ty tu łu  wykonaw
czego przewidzianego treścią art. 783 § 4, z egzekucją adm inistracyjną 
komornik przejmuje łączne prowadzenie egzekucji (art. 773 § 21 k.p.c.). Regu
lacja ta  ma na celu ograniczenie podmiotów mających dostęp do systemu 
teleinformatycznego z prawem ingerencji w dane zawarte w owym systemie27 .

Nakaz zapłaty wydany w e.p.u., zaopatrzony w klauzulę wykonalności 
pozostawioną wyłącznie w systemie teleinformatycznym, jest nie tylko pod
staw ą egzekucji. Powyższy tytuł będzie również podstawą do wpisu w księ
gach wieczystych, a także może być badany na podstawie przepisów ustawy 
z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym28 . W obu sytuacjach 
aktualny jest wymóg załączenia dokumentów uzyskanych z system u telein- 
formatycznego29 . Sądy prowadzące księgi wieczyste oraz Krajowy Rejestr 
Sądowy sprawdzają istnienie podstaw wpisów w ram ach prowadzonych po
stępowań. Dlatego też badają one istnienie oraz treść tytułów wykonawczych 
w postaci nakazów zapłaty wydanych w e.p.u. Jednakże sądy te -  w przeci
wieństwie do komorników -  nie dokonują żadnych zmian w danych um iesz
czonych w systemie teleinformatycznym 30 .

W nioski koń cow e

Reasumując, za kom pletną należy uznać regulację postępowania egzeku
cyjnego prowadzonego na podstawie ty tu łu  egzekucyjnego wydanego w elek
tronicznym postępowaniu upominawczym, którem u nadano klauzulę wyko- 
nalności31 . Zachowano cel postępowania sądowego, który w wypadku e.p.u.

26 S. K otecka, op. cit. s. 206.
27 U zasadn ien ie  p ro jek tu  ustaw y, D ru k  859, s. 7.
28 Dz.U. z 2007 r., n r  168, poz. 1186 z późń. zm.
29 K. F laga-G ieruszyńska, op. cit., s. 1132.
30 U zasadn ien ie  p ro jek tu  ustaw y, D ru k  859, s. 5.
31 H. Pietrzkow ski, op. cit., s. 117.
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polega na dążeniu do zaspokojenia roszczeń powoda zasądzonych w nakazie 
zapłaty. Ponadto znacznie skrócono czas pomiędzy wpłynięciem sprawy do 
sądu, poprzez wydanie nakazu, a momentem zaopatrzenia go w klauzulę 
wykonalności32.

Stosowanie nowych technologii znacznie skróci i uprości całe postępowa
nie nie tylko rozpoznawcze, ale także egzekucyjne. W pełni zasadna jest 
informatyzacja wszystkich trybów i rodzajów postępowania cywilnego. Nie
mniej jednak będzie to proces długotrwały i w niektórych przypadkach wy
magający zabezpieczenia fakultatywnego stosowania „zwykłych” procedur są
dowych w związku z wciąż dużym ograniczeniem dostępu polskich obywateli 
do internetu.

Pożądanym zjawiskiem byłoby pełne połączenie systemów informatycz
nych sądów powszechnych i komorników sądowych, co miałoby wpływ na 
szybkość i bezpieczeństwo obrotu dokum entami sądowymi. Skoro „egzekucja 
elektroniczna” sprawdziła się na tle orzecznictwa e-sądu, należałoby sukce
sywnie dopuszczać do fakultatywnej możliwości stosowania e-egzekucji także 
w zwykłych postępowaniach.

Dlatego też na pełną aprobatę zasługuje stanowisko ustawodawcy, który 
kontynuuje dobrze przyjętą elektronizację postępowania cywilnego i pracuje 
nad nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, przewidującą m.in. wpro
wadzenie do polskiego praw a elektronicznego postępowania o nadanie k lau
zuli wykonalności bankowym tytułom wykonawczym, informatyzując proce
durę zajęcia rachunków bankowych przez komorników. Wniosek o nadanie 
klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu będzie składany 
wyłącznie drogą elektroniczną, a postanowienie sądu wydane w postaci elek
tronicznej. Nowelizacja ma również na celu umożliwienie wierzycielowi wsz
częcie egzekucji drogą elektroniczną w innych przypadkach niż te, w których 
wydano nakaz zapłaty w e.p.u. Isto tna zm iana przepisów, pom inięta przy 
ustanaw ianiu  zm.k.p.c., polegać będzie na umożliwieniu wierzycielowi doko
nania dalszych czynności procesowych w postaci elektronicznej, oprócz tych 
na etapie wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel uprawniony zo
stanie do składania drogą elektroniczną wniosków i oświadczeń w postępo
waniu egzekucyjnym33.

32 G. Tylec, P. Telusiewicz, Elektroniczne postępow anie upom inaw cze -  p ierw sze 3 m iesią
ce. Uwagi dotyczące p ra k tyk i funkcjonow ania , „M onitor Praw niczy” 2010, n r  14, s. 813.

33 P ro jek t u staw y  z d n ia  26 sie rp n ia  2011 r. o zm ian ie  ustaw y, s. 40 i n.
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Sum m ary

D eclaration  o f  enforceability an d  enforcement proceedings 
on the basis o f  an electronic paym en t order

This publication relates to new rules of procedure for the declaration of 
enforceability and enforcement proceedings on the basis of an  electronic 
paym ent order, which came into force by the Law of 9 January  2009 am en
ding act University of Warmia and M azury in  Olsztyn the Code of Civil 
Procedure and other acts.

New regulations govern declaration of enforceability on the basis of 
paym ent order issued in Electronic Admonition Proceedings. The act also 
specifies the new bailiff powers associated w ith the introduction of new 
proceedings.


