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Znacząca nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzona na 
mocy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowa-
nia cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie dnia 3 maja 
2012 r.1, dokonała szeregu istotnych zmian, m.in. w zakresie ciężaru wspierania 
postępowania przez strony, zasad koncentracji materiału procesowego, likwi-
dacji jednego z postępowań odrębnych (postępowania w sprawach gospodar-
czych), regulacji postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego. Zmiany 
te w sposób istotny muszą wpłynąć na dotychczasową, ugruntowaną – można 
by rzec – praktykę zarówno samych pełnomocników, jak i sądów. Nowelizacja 
wprowadziła także do postępowania cywilnego pozornie niewielkie modyfi-
kacje dotyczące odpisu pełnomocnictwa oraz instytucji tzw. „informacyjnego 
słuchania stron”. Regulacje te – jak pokazuje praktyka – pomimo stosunkowo 
krótkiego okresu stosowania przepisów w znowelizowanym brzmieniu, budzą 
pewne wątpliwości oraz rozbieżności interpretacyjne. 

Przed dniem wejścia w życie zmian uchwalonych dnia 16 września 
2011 r., to jest przed dniem 3 maja 2012 r., zgodnie z ówczesnym brzmieniem 
art. 89 § 1 k.p.c., pełnomocnik obowiązany był przy pierwszej czynności 
procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy 
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lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Rzeczoną nowelizacją zmieniono 
cytowany wyżej przepis art. 89 § 1 k.p.c., nakładając na profesjonalnych 
pełnomocników dodatkowy wymóg, oprócz obowiązku załączenia do akt 
sprawy pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnionego odpisu, w postaci 
dołączenia przy pierwszej czynności procesowej odpisu pełnomocnictwa dla 
strony przeciwnej.

Podejmując się komentarza znowelizowanej treści art. 89 § 1 k.p.c., 
w pierwszej kolejności podkreślenia wymaga to, iż zmiana ta stanowi w istocie 
jedynie częściowe novum. Już bowiem przed nowelizacją z dnia 16 września 
2012 r., w odniesieniu do czynności procesowych stron podejmowanych przez 
pełnomocnika – w postaci składania pism procesowych – istniał wymóg dołą-
czenia odpisu pełnomocnictwa dla strony przeciwnej. Zdekodowanie istnienia 
tego wymogu możliwe było na gruncie poprzedniej wersji k.p.c. z treści art. 
126 k.p.c., który to przepis wymienia ogólne warunki każdego pisma proce-
sowego, czyli wymogi formalne. 

Zgodnie z omawianym art. 126 § 3 k.p.c., do pisma procesowego należa-
ło dołączyć jako jeden z załączników pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosił 
pełnomocnik, który przedtem nie złożył takiego pełnomocnictwa. Ponadto, 
niezmieniony ostatnią nowelizacją art. 128 § 1 k.p.c. nakładał także przed 
dniem 3 maja 2012 r. obowiązek dołączenia do pisma procesowego jego od-
pisów i odpisów załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie 
osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po 
jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Analiza przepisów w ich brzmieniu sprzed nowelizacji k.p.c. prowadzi do 
oczywistego wniosku, iż jeszcze przed jej wejściem w życie istniał obowiązek 
załączania odpisu pełnomocnictwa dla strony przeciwnej w przypadku podej-
mowania czynności w postępowaniu cywilnym przez pełnomocnika w postaci 
przedkładania pism procesowych, i jedynie na skutek utartej, aczkolwiek 
niejednolitej praktyki sądów, nie był on od pełnomocników egzekwowany, 
a raczej – nie był postrzegany jako brak formalny uniemożliwiający nadanie 
pismu procesowemu dalszego biegu i zagrożony reperkusjami przewidzianymi 
w art. 130 k.p.c., tj. wezwaniem do usunięcia braków formalnych pisma pro-
cesowego pod rygorem jego zwrotu po bezskutecznym upływie przepisowego 
tygodniowego terminu.

Powracając do analizy art. 89 § 1 k.p.c. w jego obecnym brzmieniu, należy 
zastanowić się nad konsekwencjami, jakie nowelizacja niesie dla czynności 
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procesowych innych niż pisemne, podejmowanych przez stronę za pośrednic-
twem pełnomocnika. Jak już zauważono powyżej, na gruncie obowiązujących 
przepisów k.p.c., w przypadku czynności procesowych obejmujących składanie 
pism procesowych nie budzi wątpliwości wymóg dołączenia przez pełnomoc-
nika do pierwszego pisma procesowego – jako załącznika – pełnomocnictwa 
do akt sprawy wraz z jego odpisem dla strony przeciwnej. Brak spełnienia tego 
wymogu traktowany powinien być jako brak formalny pisma procesowego, 
skutkujący wezwaniem strony przez sąd do uzupełnienia takiego pisma pro-
cesowego pod rygorem określonym w art. 130 § 2 k.p.c., to jest zwrotu pisma. 

Rozważyć należy jednak sytuację, w której pełnomocnictwo – zgodnie 
z art. 89 § 2 k.p.c. – udzielane jest ustnie na posiedzeniu sądu, przez oświad-
czenie złożone przez stronę i wciągnięte do protokołu, a pierwszą czynnością 
pełnomocnika nie jest złożenie pisma procesowego. Czy konsekwentnie, sto-
sownie do aktualnej treści art. 89 § 1 k.p.c., należałoby wówczas przyjmować, 
iż pełnomocnik zobligowany jest również w takiej sytuacji dołączyć odpis 
pełnomocnictwa dla strony przeciwnej? Czy sąd wezwie wówczas do złoże-
nia dokumentu pełnomocnictwa dla strony przeciwnej na zasadzie art. 97 § 2 
k.p.c.? Zgodnie z założeniem przyświecającym ustawodawcy, strona powinna 
wiedzieć, czy jej przeciwnik reprezentowany jest przez kwalifikowanego pełno-
mocnika. Co zatem w sytuacji, gdy strona ani/lub jej pełnomocnik (o ile został 
ustanowiony) nie jest obecna na posiedzeniu sądu, na którym druga ze stron 
ustanawia dla siebie pełnomocnika w trybie art. 89 § 2 k.p.c.? Czy w takiej 
sytuacji sąd powinien dopuścić tymczasowo do podjęcia czynności, zakreślając 
termin na dostarczenie stronie przeciwnej odpisu pełnomocnictwa, a w przy-
padku odpowiedzi twierdzącej na postawione pytanie – to czy/pod jakim 
rygorem? – pominięcia czynności procesowej podjętej przez osobę działającą 
„jedynie” na podstawie pełnomocnictwa udzielonego ustnie do protokołu? 

Wydaje się, że przyjęcie tak daleko idącego rygoru jest nieuprawnione 
na tle poglądu wyrażonego przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 
23 marca 2006 r.2 oraz w postanowieniu z dnia 10 lipca 2003 r.3 We wska-
zanych orzeczeniach Sąd Najwyższy jednoznacznie stwierdził, iż na gruncie 
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego nie można utożsamiać samego 
udzielenia umocowania procesowego z pisemnym jego udokumentowaniem. 
Zdaniem Sądu, w literaturze procesu cywilnego trafnie podnosi się, że pojęcie 

2 Postanowienie SN z dnia 23 marca 2006 r. (II CZ11/06), LEX nr 19661.
3 Postanowienie SN z dnia 10 lipca 2003 r. (III CZP 54/03), Prok. i Pr. 2004/4, poz. 33.
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„pełnomocnictwo” ma dwojakie znaczenie: z jednej strony oznacza ono po-
chodzące od mocodawcy umocowanie pełnomocnika do działania w imieniu 
mocodawcy, a z drugiej strony – dokument obejmujący (stwierdzający) to 
umocowanie. Dlatego też, wychodząc z takiego założenia, należy przyjąć, że 
udzielenie pełnomocnictwa (rozumianego jako umocowanie) może nastąpić 
w dowolnej formie, w tym ustnej lub pisemnej. Sąd Najwyższy zauważył 
jednocześnie, że od udzielenia pełnomocnictwa należy jednak odróżnić jego 
wykazanie przed sądem, stanowiące jeden z wymogów skuteczności tego 
aktu procesowego i tym samym podejmowania czynności procesowych przez 
pełnomocnika w imieniu mocodawcy. Dokument pełnomocnictwa (albo jego 
wierzytelny odpis) jest w tym wypadku jedynie dowodem potwierdzającym 
wobec sądu istnienie umocowania pełnomocnika do działania w imieniu strony. 
Prowadzi to do wniosku, że przez pojęcie formy pełnomocnictwa procesowego 
należy rozumieć jedynie, aczkolwiek istotne i zazwyczaj konieczne, a poza 
tym zagrożone sankcją zwrotu lub odrzucenia złożonego pisma, wymaganie 
dotyczące potwierdzenia (ucieleśnienia) oświadczenia woli mocodawcy. 
Oznacza to, że dokument pełnomocnictwa nie ma znaczenia konstytutywnego. 
Takiego charakteru nie ma też wydanie tego dokumentu, skoro nie stanowi 
ono udzielenia pełnomocnictwa. Konstytutywne znaczenie ma zatem samo 
udzielenie umocowania procesowego.

Wobec przytoczonych orzeczeń należy stwierdzić, iż udzielenie przez 
stronę pełnomocnictwa w trybie art. 89 § 2 k.p.c., tj. poprzez złożenie ustnego 
oświadczenia do protokołu posiedzenia, będzie wystarczające dla umocowa-
nia pełnomocnika do działania w imieniu strony i działanie takiej osoby nie 
będzie stanowiło przyczyny nieważności postępowania na podstawie art. 379 
pkt 2 k.p.c.

Ratio legis nowelizacji art. 89 § 1 k.p.c. było zobowiązanie profesjonalnych 
pełnomocników do wykazania się prawidłowym umocowaniem do reprezento-
wania strony w postępowaniu cywilnym nie tylko wobec sądu, ale także wobec 
pozostałych stron danego postępowania. Stąd kolejną kwestią wymagającą 
rozważenia jest to, czy w świetle znowelizowanych przepisów do odpisu 
pełnomocnictwa dla strony przeciwnej należy również dołączyć w przypadku 
strony – osoby prawnej – odpis z właściwego rejestru Krajowego Rejestru 
Sądowego wskazujący, że pełnomocnictwo zostało udzielone przez osoby 
uprawnione do reprezentowania danego podmiotu. Zgodnie z utrwaloną linią 
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orzeczniczą Sądu Najwyższego4, osoby prawne oraz inne organizacje mające 
zdolność sądową dokonują czynności procesowych przez organy uprawnione 
do działania w ich imieniu, przy czym organ ma obowiązek wykazać swoje 
umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności procesowej. Obowiązek 
ten zachodzi również w sytuacji, gdy osoba prawna reprezentowana jest przez 
wykwalifikowanego pełnomocnika, bowiem wykazanie umocowania wymaga 
nie tylko załączenia dokumentu pełnomocnictwa, lecz także innych stosownych 
dokumentów wykazujących źródło umocowania. Biorąc pod uwagę powyższe, 
należy stwierdzić, że skoro dla wykazania ważnego umocowania konieczne 
jest załączenie do pełnomocnictwa np. aktualnego odpisu z rejestru przedsię-
biorców Krajowego Rejestru Sądowego dla osoby prawnej, ergo odpis taki 
stanowić musi jego integralną część, to w świetle znowelizowanej treści art. 89 
§ 1 k.p.c. pełnomocnik, składając odpis pełnomocnictwa dla strony przeciwnej, 
zobowiązany jest do przedłożenia wraz z tym odpisem innych stosownych 
dokumentów wykazujących źródło umocowania, czyli np. rzeczonego odpi-
su z rejestru przedsiębiorców KRS. Brak takiego dokumentu musi na gruncie 
obecnego brzmienia art. 89 § 1 k.p.c. zostać potraktowany przez sąd jako brak 
formalny pisma procesowego i skutkować sankcją przewidzianą w art. 130 
k.p.c. – wezwaniem do usunięcia braków pisma procesowego. 

Kolejnym, choć nie ostatnim zagadnieniem związanym z działaniem strony 
przez pełnomocnika jest sytuacja, którą reguluje art. 132 § 1 k.p.c. Zgodnie 
z tym przepisem, w toku sprawy adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy 
oraz radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa doręczają sobie nawzajem 
bezpośrednio odpisy pism procesowych z załącznikami. Do pisma procesowe-
go wniesionego do sądu dołącza się dowód doręczenia drugiej stronie odpisu 
albo dowód jego wysłania przesyłką poleconą. Pisma, do których nie dołączono 
ww. dowodu doręczenia albo dowodu wysłania przesyłką poleconą, podlegają 
zwrotowi, bez wzywania do usunięcia tego braku. Ratio legis wprowadzenia 
tego przepisu było usprawnienie postępowania w przypadku, gdy obie strony 
reprezentowane są przez kwalifikowanych pełnomocników. 

W takiej sytuacji obowiązani są oni w toku sprawy doręczać sobie wzajemnie 
pisma procesowe, z tym jednak istotnym zastrzeżeniem, że do odpisu pisma 
procesowego dla sądu należy dołączyć dowód doręczenia lub nadania odpisu 
tego pisma wraz z załącznikami pełnomocnikowi strony przeciwnej. Ponadto, 
przepis art. 132 § 2 k.p.c. ustanawia katalog rodzajów pism procesowych, 

4 Uchwała SN z dnia 2 kwietnia 2008 r. (III CZP 20/08), OSNC z 2009 r. Nr 5/68.
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odnośnie do których zasada z art. 132 § 1 k.p.c. nie ma zastosowania. Sytuacja 
ta wydaje się nie budzić wątpliwości, jednak problemy może rodzić już kwestia 
odpowiedzi na pozew doręczanej między pełnomocnikami stron. W świetle 
znowelizowanego przepisu art. 89 § 1 k.p.c., w przypadku gdy sąd zobowiązał 
pozwanego do złożenia odpowiedzi na pozew w określonym terminie i jest 
to jednocześnie pierwsza czynność pełnomocnika w danej sprawie – ma on 
obowiązek dołączyć do pisma procesowego pełnomocnictwo wraz z jego 
odpisem dla strony przeciwnej. Jeżeli strona przeciwna ustanowiła wcześniej 
pełnomocnika, na ten wymóg z art. 89 § 1 k.p.c. nakłada się obowiązek 
wynikający z art. 132 § 1 k.p.c. – doręczenie odpisu odpowiedzi na pozew 
wraz z załącznikami bezpośrednio pełnomocnikowi strony przeciwnej. 
W takiej sytuacji należy postawić pytanie co w przypadku, gdy do sądu 
zostanie złożony odpis odpowiedzi na pozew bez braków formalnych, 
tj. wraz z pełnomocnictwem pozwanego i dowodem doręczenia pisma stronie 
przeciwnej, natomiast pełnomocnik strony powodowej w rzeczywistości nie 
otrzyma odpisu pełnomocnictwa strony pozwanej, bądź gdy choć oba odpisy 
pisma nie zawierały braków formalnych, strona powodowa podnosi zarzut, iż 
nie otrzymała wraz ze swoim odpisem pisma procesowego załącznika w postaci 
odpisu pełnomocnictwa. Wydaje się, że ustawodawca nie dostrzegł takiego 
zagrożenia. W tej mierze nieco pomocny wydaje się wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 20 sierpnia 2001 r.5, w którym wyrażono pogląd, że stronie, której nie 
doręczono odpisów załączników do pisma procesowego strony przeciwnej, 
nie przysługuje prawo powoływania się na naruszenie art. 128 k.p.c., jeżeli 
przed końcem posiedzenia następującego bezpośrednio po tym uchybieniu nie 
zgłosiła stosownego zastrzeżenia na podstawie art. 162 k.p.c.6 

Rozważyć jednak należy, jaki skutek odniosłoby złożenie takiego zastrze-
żenia we właściwym terminie. Zgodnie z art. 132 § 1 k.p.c., pismo podlega 
zwrotowi bez wzywania do usunięcia jego braków, jeżeli do odpisu dla sądu 
nie dołączono dowodu doręczenia lub nadania do pełnomocnika drugiej stro-
ny. Jednak założyliśmy, że wymóg ten został spełniony. Czy wobec tego sąd 
powinien zastosować art. 130 k.p.c. i na terminowy zarzut strony powodowej, 
iż nie otrzymała wraz z odpowiedzią na pozew załącznika w postaci odpisu 
pełnomocnictwa, zobowiązać stronę pozwaną do uzupełnienia braków pisma 

5 Wyrok SN z dnia 20 sierpnia 2001 r. (I PKN 580/00), OSNP z 2003 r. Nr 14/332.
6 Zastrzeżenie składane do protokołu w zakresie uchybienia przepisom postępowania, np. do-

tyczące oddalenia przez sąd wniosku dowodowego. 
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poprzez doręczenie właściwego załącznika? Na tle wcześniej przytoczonego 
orzecznictwa Sądu Najwyższego w przedmiocie udzielania pełnomocnictwa 
procesowego oraz wykazywania prawidłowości umocowania autorzy skłaniają 
się ku zastosowaniu w takiej sytuacji właśnie art. 130 § 1 k.p.c.

Ostatnim zagadnieniem natury praktycznej, na które należy zwrócić uwa-
gę w związku z czynnościami podejmowanymi w postępowaniu cywilnym, 
a ściślej rzecz ujmując – przy składaniu pełnomocnictwa – jest uiszczanie 
opłaty skarbowej. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 
2006 r. o opłacie skarbowej7, opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu 
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, 
wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postę-
powaniu sądowym. W świetle znowelizowanego art. 89 § 1 k.p.c., pełnomocnik 
składający do akt sprawy pełnomocnictwo wraz z podpisem mocodawcy lub 
wierzytelny odpis pełnomocnictwa obowiązany jest ponadto do dołączenia 
odpisu pełnomocnictwa dla strony przeciwnej. Opierając się na literalnym 
brzmieniu cytowanego przepisu art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej, 
pełnomocnik składa de facto dwa dokumenty – pełnomocnictwo oraz jego 
odpis dla strony przeciwnej. W takiej sytuacji opłata skarbowa powinna zostać 
uiszczona dwukrotnie. Przepis ten nie mówi bowiem o opłacie od udzielonego 
pełnomocnictwa, a o opłacie od złożonego dokumentu stwierdzającego jego 
udzielenie albo od jego odpisu. Z kolei przepis art. 89 § 1 k.p.c. ustanawia 
wymóg złożenia obu tych dokumentów – załączników do pisma procesowego. 
Zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł dokonuje się gotówką w kasie 
organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. W orzecz-
nictwie sądów w tej materii, odpowiadającemu dotychczasowej praktyce, 
zarysowany jest pogląd każący zaliczać przedmiotową opłatę skarbową do 
niezbędnych kosztów procesu w rozumieniu art. 98 § 1 k.p.c.8 Zauważyć jed-
nak należy, że pogląd ten nie koresponduje z ugruntowaną linią orzeczniczą 
Sądu Najwyższego, zgodnie z którą opłaty o charakterze publicznoprawnym 
nie stanowią kosztów procesu9.

W opinii autorów przyjęcie literalnej wykładni art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o opłacie skarbowej w odniesieniu do obecnego brzmienia art. 89 § 1 k.p.c. 

7 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, 
ze zm.

8 Por. uchwała SN z dnia 12 marca 2003 r., OSNC z 2003 r. Nr 12, poz. 161.
9 Por. uchwała SN z dnia 10 lutego 1995 r., OSNC z 1995 r. Nr 5, poz. 79.
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stanowi ewidentne przeoczenie ustawodawcy i prowadziłoby do absurdalnych 
konsekwencji praktycznych w postaci obowiązku dwukrotnego uiszczenia 
opłaty skarbowej w jednym postępowaniu sądowym przez jednego i tego 
samego pełnomocnika. 

Oceniając nowelizację cytowanego art. 89 § 1 k.p.c. z dnia 16 września 
2011 r., należy stwierdzić, iż przepis ten w obecnym brzemieniu niewątpliwie 
powoduje w pewnej mierze większe sformalizowanie postępowania cywilne-
go – w sytuacji, gdy strona decyduje się podejmować czynności procesowe 
poprzez pełnomocnika. Jak zostało zauważone, nowa regulacja z jednej strony 
wprowadziła expressis verbis obowiązek, który wszakże w odniesieniu do 
czynności procesowych pisemnych możliwy był do wyinterpretowania na 
gruncie poprzednio obowiązujących przepisów k.p.c. Z drugiej zaś strony 
należy podkreślić, iż w świetle zmienionej treści art. 89 § 1 k.p.c. obowiązek 
dołączenia odpisu pełnomocnictwa dla strony przeciwnej dotyczy także innych 
niż pisemne czynności procesowych pełnomocnika, co w skrajnych przypad-
kach może powodować trudności z jego prawidłowym wyegzekwowaniem. 
W odniesieniu do tego drugiego przypadku niezbędne może się okazać obser-
wowanie kierunku rozwoju praktyki orzeczniczej. 

Komentarza i niejako dokonania oceny wymaga przepis art. 212 k.p.c., 
który to uzyskał nowe brzmienie na mocy ustawy z 16 września 2011 r. o zmia-
nie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 
(weszła w życie 3 maja 2012 r). W wyniku tej nowelizacji rozbudowano oraz 
przeredagowano regulację obejmującą tzw. informacyjne przesłuchanie stron 
(art. 212 § 1 k.p.c.) oraz w sposób wyraźny oddzielono uprawnienia przewod-
niczącego do udzielania stronom niezbędnych pouczeń i zwrócenia uwagi 
na celowość ustanowienia pełnomocnika procesowego (art. 212 § 2 k.p.c.)10. 

W znowelizowanym brzmieniu § 1 wskazanego artykułu mamy do czy-
nienia ze znacznym zmodyfikowaniem dotychczasowej formy przesłuchania 
informacyjnego stron. Jak wskazywano, celem tej zmiany było uwypuklenie 
koniecznej aktywności sądu przy pozyskiwaniu od stron twierdzeń dotyczących 
okoliczności faktycznych i dowodów – tak, aby sprawa mogła być wyjaśniona 
w należyty sposób11. Musimy pamiętać, że przesłuchanie informacyjne stron, 

10 E. Marszałkowska-Krześ (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, C.H. Beck, 
Warszawa 2012, Legalis.

11 Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 16 września 2011 r., pkt III.6, druk sejmowy IV kadencji 
Nr 4332.
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uregulowane w art. 212 § 1 k.p.c. nie jest w żadnym wypadku środkiem do-
wodowym i musi być jednoznacznie odróżnione od przesłuchania stron na 
podstawie art. 299 i n. k.p.c. Przytoczyć należy wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 15 czerwca 1973 r.: „Chociaż wyjaśnienia informacyjne strony pro-
cesowej w zasadzie nie mają mocy dowodowej z punktu widzenia art. 233 
§ 1 k.p.c., to jednak zgodnie z art. 3 § 1 k.p.c. strony są obowiązane dawać 
wyjaśnienia zgodne z prawdą i bez zatajenia czegokolwiek. Dlatego zbieżność 
lub sprzeczność wyjaśnień informacyjnych z wypowiedzią dowodową tej 
samej strony procesowej nie może być obojętna dla oceny wiarygodności tej 
wypowiedzi dowodowej”12. Takie stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy 
wydaje się właściwie przesądzać, że instytucja przesłuchania informacyjnego 
stron uregulowanego w art. 212 § 1 k.p.c. nie ma charakteru środka dowodo-
wego. Jednakże nawet w znowelizowanym brzmieniu regulacji nie budzi to 
wątpliwości. Pewne wątpliwości budzi jednak sama redakcja art. 212 k.p.c. 
w nowej formie. 

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 212 § 1 k.p.c., sąd winien dążyć do 
tego, aby: (1) strony przytoczyły lub uzupełniły twierdzenia lub dowody na 
ich poparcie; (2) udzieliły wyjaśnień koniecznych dla zgodnego z prawdą 
ustalenia podstawy faktycznej dochodzonych przez nie praw i roszczeń; (3) 
wyjaśnione zostały okoliczności sprawy, które są sporne. Jak stwierdzają 
K. Weitz i P. Grzegorczyk: „W zależności od jego wyniku przesłuchanie 
informacyjne może prowadzić do tego, że rozszerzy się zakres przytoczeń 
faktycznych stron, ich dotychczasowe przytoczenia ulegną skonkretyzowaniu 
lub uzupełnieniu bądź wyjaśnieniu, usunięte zostaną wątpliwości co do treści 
tych przytoczeń albo rozbieżności lub sprzeczności między nimi, ustalone 
zostanie, jakie okoliczności faktyczne są sporne między stronami, a jakie są 
niesporne i w związku z tym, jaki powinien być zakres i przedmiot czynności 
dowodowych, ujawnione zostanie wreszcie stanowisko strony co do twierdzeń 
faktycznych przeciwnika”13. W obecnym brzmieniu zastosowanie regulacji art. 
212 § 1 k.p.c. nie pozostaje jednakże ograniczone do działań sądu w zakresie 
przytoczonych przez strony faktów, lecz – jak się wydaje – obejmuje również 
dążenie sądu do tego, aby strony powołały dowody. Takie brzmienie przepisu, 
jak również wywodzone z niego uprawnienia sądu budzą pewne wątpliwości.

12 Wyrok SN z dnia 15 czerwca 1973 r. (II CR 257/73), OSNC z 1974 r. Nr 4, poz. 76, Legalis.
13 K. Weitz, P. Grzegorczyk, [w:] T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Ko-

mentarz. Postępowanie rozpoznawcze, t. I, LexisNexis, Warszawa 2012, s. 1014.
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Założenia systemowe polskiego procesu cywilnego to w głównej mierze dą-
żenie do zapewnienia zasady kontradyktoryjności. Proces oparty na tej zasadzie 
w założeniu przewiduje, że to strony zainteresowane wynikiem postępowania 
są odpowiedzialne za powoływanie twierdzeń i dowodów na poparcie tych 
twierdzeń. Model procesu oparty na zasadzie kontradyktoryjności w swych 
założeniach traktuje rolę sądu jako gospodarza procesu, którego zadaniem jest 
bezstronna ocena faktów i dowodów dostarczonych przez strony. Na gruncie 
art. 212 k.p.c. w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej na mocy ustawy 
z dnia 16 września 2011 r. (weszła w życie 3 maja 2012 r.) nie przedstawiano 
wątpliwości co do kontradyktoryjności (choćby dążenia ustawodawcy jak 
najpełniejszej realizacji tej zasady) procesu cywilnego. Jednakże brzmienie 
art. 212 § 1 k.p.c. w znowelizowanej formie wątpliwości takie już może budzić. 
Jak stwierdzają K. Weitz i P. Grzegorczyk: „Przytoczenie twierdzeń przez 
strony może nastąpić wtedy, gdy sąd, zadając pytania stronie, będzie zmierzał 
do pozyskania twierdzeń istotnych z punktu widzenia rozpatrywanej przez 
niego oceny prawnej żądania, której strona – dokonując dotychczasowych 
przytoczeń – mogła nie brać pod uwagę. Uzupełnienie twierdzeń strony będzie 
natomiast wchodziło w rachubę wtedy, gdy w ocenie sądu dotychczasowe jej 
przytoczenia są niezupełne”14. Jednakże wskazana interpretacja art. 212 § 1 
k.p.c. wydaje się jednoznacznie potwierdzać, iż ustawodawca poprzez użyte 
sformułowanie przepisu częściowo odszedł od kontradyktoryjności procesu 
cywilnego, kierując się niejako w stronę modelu procesu inkwizycyjnego. 
Można zaryzykować twierdzenie, iż ciężar roli sądu jako bezstronnego go-
spodarza procesu dysponującego i w konsekwencji oceniającego materiał 
przedstawiony przez strony, niebezpiecznie zaczyna zbliżać się do roli, jaką 
sąd odgrywa w obecnym polskim procesie karnym. Taka koncepcja procesu 
cywilnego może dziwić, gdyż z jednej strony spotykamy się z tendencją do 
odchodzenia od modelu procesu inkwizycyjnego (choćby minimalizowaniu 
jego przejawów) i właśnie w tym kierunku zmierza przygotowywana nowe-
lizacja kodeksu postępowania karnego, z drugiej zaś strony – ustawodawca, 
dokonując największej w ostatnich latach nowelizacji kodeksu postępowania 
cywilnego, zdecydował się na wątpliwą z punktu widzenia dążenia do za-
chowania zasady kontradyktoryjności redakcję art. 212 § 1 k.p.c., czyli tzw. 
„przesłuchania informacyjnego stron”.

14 Ibidem, s. 1014–1015.
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S. Dmowski i K. Kołakowski wskazują: „Dążąc do pełniejszej realizacji 
zasad kontradyktoryjności i dyspozycyjności (rozporządzalności), a jedno-
cześnie pomniejszenia (jeżeli nie do całkowitej likwidacji) zasad: oficjalno-
ści – działania sądu z urzędu i prawdy materialnej, ustawodawca, w ustawie 
z 2.07.2004 r. (Dz.U. Nr 172, poz. 1804), [...] ograniczył uprawnienia sądów 
(przewodniczących) w trakcie postępowania, niejako wstępnego (przed 
wszczęciem postępowania dowodowego), nadając nowe brzmienie art. 212 
k.p.c. (w brzmieniu sprzed nowelizacji z 16.09.2011 r.). W przepisie tym 
pozostawił wprawdzie możliwość (a więc nie powinność równą obowiązko-
wi) ustalania – przez zadawanie pytań stronom – jakie z istotnych (mających 
wpływ na treść rozstrzygnięcia) okoliczności faktycznych są między nimi 
sporne i dążyć do ich wyjaśnienia”15. Tym samym dokonując analizy treści 
art. 212 w brzmieniu sprzed omawianej nowelizacji (z 16 września 2011 r.), 
należy stwierdzić, że nie generował on wątpliwości co do zamiaru i dążenia 
do realizacji zasady kontradyktoryjności przez ustawodawcę. Ponadto wska-
zywano, że instytucja przesłuchania informacyjnego i jej realizacja, poprzez 
zadawanie pytań stronom w celu wyjaśnienia spornych kwestii, jest jedynie 
możliwością, swoistym przywilejem sądu, nie zaś jego obowiązkiem. Taka 
redakcja przepisu pozostawiała w istocie możliwość interpretacyjną, która 
w konsekwencji skutkowała realizacją zasady kontradyktoryjności w procesie 
cywilnym. Treść art. 212 § 1 w nowym brzmieniu budzi jednak pewną wątpli-
wość co do zachowania tejże zasady. Wydaje się, że redakcja przepisu jedno-
znacznie wskazuje, iż instytucja „przesłuchania informacyjnego stron” oraz jej 
realizacja – poprzez m.in. dążenie przez sąd do tego, aby strony przytoczyły 
lub uzupełniły twierdzenia lub dowody na ich poparcie, udzieliły koniecznych 
wyjaśnień, a także dążenie sądu w ten sam sposób do wyjaśnienia istotnych 
okoliczności sprawy, które są sporne – przestała być przywilejem, możliwością, 
z której może, lecz nie musi skorzystać sąd, stając się obowiązkiem. K. Weitz 
i P. Grzegorczyk stwierdzili: „[...] dążenie sądu do tego, aby strony przytoczyły 
lub uzupełniły dowody na ich poparcie, może polegać na uzyskaniu przez sąd 
od stron informacji, czy i jakimi dowodami one dysponują”16. Jednakże autorzy 
precyzują wyraźnie charakter „przesłuchania informacyjnego”: „Nie chodzi 
tu [w przesłuchaniu informacyjnym] o wskazywanie, jakie dowody strona po-

15 S. Dmowski, K. Kołakowski, [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. 
Komentarz do artykułów 1–366, t. I, C.H. Beck, Warszawa 2010, Legalis.

16 K. Weitz, P. Grzegorczyk, [w:] T. Ereciński (red.), Komentarz..., s. 1015.
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winna powołać na poparcie swoich twierdzeń, aby wykazać ich prawdziwość, 
jak również o instruowanie strony, że dotychczas powołane przez nią dowody 
są niewystarczające dla wykazania prawdziwości jej twierdzeń. [...]. Zadając 
pytania, sąd powinien zważać na to, aby zachować bezstronność”17. 

Niestety, pomimo wskazanych założeń nie sposób pozbyć się wątpliwości 
oraz obawy, że obecna, znowelizowana redakcja art. 212 § 1 k.p.c. będzie 
umożliwiała nieco odmienne stosowanie przepisu przez sądy i odejście od 
zachowania oraz jak najpełniejszej realizacji zasady kontradyktoryjności 
w procesie cywilnym. Istnieje uzasadniona obawa, że sądy będą poprzez 
zadawanie pytań wykraczały poza potrzebę wynikającą z okoliczności danej 
sprawy, stając się w najgorszym z możliwych przypadków pomocnikiem 
którejś ze stron. Nadinterpretacja uprawnień wynikających z przepisu art. 212 
§ 1 k.p.c. może doprowadzić do swego rodzaju patologii, że sąd, kierowany 
chęcią wyrównania szans procesowych lub zamiarem polepszenia sytuacji 
jednej ze stron, stanie się swoistym „pełnomocnikiem” zamiast pełnić funkcję 
bezstronnego obserwatora. Forma i treść zadawanych przez sąd pytań może 
w konsekwencji dążyć do udzielenia stronie informacji w zakresie braków 
przytoczonych oraz powołanych przez nią twierdzeń lub wniosków dowodo-
wych. Takie zachowanie będzie w rzeczywistości przejawem działania sądu 
znanego w modelu procesu inkwizycyjnego, gdzie sąd nie jest bezstronnym, 
neutralnym obserwatorem. K. Weitz i P. Grzegorczyk stwierdzają: „Decyzja 
w tym zakresie (przeprowadzenia przesłuchania informacyjnego przez sąd) 
uwarunkowana jest tym, jaki obraz sprawy sąd uzyskał na podstawie pozwu 
i ewentualnie odpowiedzi na pozew, jeżeli została złożona, jak również ewen-
tualnych dalszych pism przygotowawczych. Jeśli na tej podstawie sąd może 
przyjąć, że twierdzenia stron są jasne, nie budzą wątpliwości, pozwalają na 
określenie podstawy faktycznej żądania, a strona na ich poparcie powołała 
dowody, to przeprowadzenie przesłuchania informacyjnego nie musi być 
konieczne. Podobnie rzecz będzie się przedstawiać, gdy sąd na podstawie 
pozwu, odpowiedzi na pozew lub dalszych pism przygotowawczych może 
ustalić, jakie istotne okoliczności sprawy są między nimi sporne”18. Taki 
pogląd wyrażony na tle treści art. 212 § 1 k.p.c. może budzić uzasadnione 
obawy, iż jego interpretacja oraz zastosowanie przez sąd normy wyrażonej 
w omawianym, znowelizowanym przepisie będzie potwierdzeniem odejścia 

17 Ibidem, s. 1016.
18 Ibidem, s. 1017.
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od realizacji zasady kontradyktoryjności, w stronę zasady inkwizycyjności 
w polskim procesie cywilnym. Przywołany przepis może okazać się nie-
bezpiecznym wyłomem umożliwiającym próby obejścia choćby obowiązku 
pomijania przez sąd twierdzeń i dowodów, z których powołaniem strona się 
spóźniła. Jak stwierdzają K. Weitz i P. Grzegorczyk, „Ponadto mogą pojawić 
się sytuacje, w których potrzeba powołania określonych twierdzeń i dowodów 
[...] wystąpi dopiero w ramach przesłuchania informacyjnego, np. gdy sąd 
zada pytanie co do okoliczności istotnych z punktu widzenia oceny prawnej 
żądania, której strona nie brała pod uwagę. [...] W rezultacie strona powołuje 
twierdzenia i dowody bez zwłoki wtedy, gdy czyni to od razu w odpowiedzi 
na pytania sądu”19. 

W związku ze wskazaną interpretacją, wywiedzioną na tle znowelizowane-
go art. 212 § 1 k.p.c., należy jednoznacznie stwierdzić, że w pełni potwierdza 
to istnienie uzasadnionej wątpliwości co do redakcji tego przepisu w obecnym 
brzmieniu z punktu widzenia realizacji zasady jednej z obowiązujących dotych-
czas naczelnych zasad procesu cywilnego, czyli zasady kontradyktoryjności 
w procesie cywilnym. Wydaje się, że ustawodawca powinien przeanalizować 
wskazaną problematykę i dokonać nowelizacji brzmienia art. 212 § 1 k.p.c., 
nadając mu przykładowo brzmienie: „Sąd przed wszczęciem postępowania 
dowodowego może poprzez zadawanie pytań stronom dążyć do ustalenia 
spornych okoliczności pomiędzy nimi”. Takie proponowane brzmienie prze-
pisu (bliskie brzmieniu sprzed nowelizacji) wydaje się być bliższe zachowaniu 
zasady kontradyktoryjności postępowania cywilnego, nie obligując sądu, 
a pozostawiając w konsekwencji możliwość decyzyjną co do zadawania pytań 
stronom celem ustalenia spornych okoliczności. Ewentualne ustalenie tychże 
okoliczności winno nastąpić przed rozpoczęciem postępowania dowodowego, 
które to postępowanie ma na celu ich wyjaśnienie (na podstawie przytoczonych 
i powołanych przez strony twierdzeń i dowodów).

W wyniku nowelizacji k.p.c. z dnia 3 maja 2012 r. dokonano zmiany 
art. 212 k.p.c. poprzez dodanie § 2, w którym uregulowano kwestię pouczeń 
i zwrócenia uwagi na celowość ustanowienia pełnomocnika przez strony. 
Według art. 212 § 2 k.p.c., w razie uzasadnionej potrzeby przewodniczący 
może udzielić stronom niezbędnych pouczeń, a stosownie do okoliczności 
zwraca uwagę na celowość ustanowienia pełnomocnika procesowego. Nale-
ży wyraźnie zaznaczyć, że omawiana regulacja nie wskazuje jednoznacznie 

19 Ibidem, s. 1018.
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przepisów będących przedmiotem pouczenia, pozostawiając w tym zakresie 
swego rodzaju dowolność oraz możliwość uznania sądu. Jak trafnie wskazuje 
A. Zieliński, „Pouczenia, o których mowa w § 2 przepisu, mogą dotyczyć 
wyłącznie czynności procesowych, tj. skutków podjęcia określonej czynności 
procesowej i o skutkach zaniedbań w podjęciu tych czynności. Pouczenia mogą 
dotyczyć wyłącznie strony, która występuje w sprawie bez profesjonalnego 
pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego)”20. 

Wydaje się, że w pełni uzasadniona potrzeba udzielenia pouczeń przez 
przewodniczącego wystąpi, gdy czynności procesowe podejmuje osoba 
nieporadna, nieradząca sobie z sytuacją, w jakiej się znalazła, lub nieznająca 
prawa. Należy wskazać wyrok SN z dnia 2 lutego 2011 r.: „Jeżeli powód, po-
mimo swej niepełnosprawności, wykazał w dotychczasowym postępowaniu 
aktywność, a także znajomość prawa w stopniu wskazującym na umiejętne 
popieranie powództwa, to zarzut uchybienia przepisom art. 5 i 212 zawar-
ty w skardze kasacyjnej należy uznać za niezasadny”21. Przytoczyć należy 
również wyrok SN z dnia 28 maja 2002 r., w którym wyjaśnia, że ani brak 
zwrócenia stronie uwagi na celowość ustanowienia pełnomocnika procesowe-
go, o czym mowa w art. 212, ani brak pouczenia strony na podstawie art. 5 
k.p.c. o możliwości zgłoszenia wniosku o ustanowienie adwokata z urzędu 
nie powoduje nieważności postępowania, jeżeli strona miała możliwość dzia-
łania w postępowaniu i korzystała z tej możliwości22. Wskazane orzeczenia 
i wyrażone w nich stanowiska Sądu Najwyższego potwierdzają pogląd, że to 
na przewodniczącym (sądzie) spoczywa ciężar oceny stopnia swego rodzaju 
nieporadności lub niepełnosprawności, jak również nieznajomości prawa. Po 
dokonaniu tak ukierunkowanej oceny przewodniczący musi podjąć decyzję, 
czy, a jeżeli tak, to w jakim zakresie należy udzielić pouczenia stronie. Trafnie 
i zasadnie wskazują K. Weitz i P. Grzegorczyk, że „przy udzielaniu pouczeń 
przewodniczący powinien przestrzegać bezstronności i nie może stać się 
pomocnikiem jednej ze stron. Pouczenie na podstawie art. 212 § 2 nie może 
więc prowadzić – z zachwianiem elementarnych zasad procesu cywilnego – do 
udzielania przez sądy pomocy w skutecznej realizacji roszczeń zgłoszonych 

20 A. Zieliński, [w:] A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Kodeks postępowania cy-
wilnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012, Legalis. Podobny pogląd wyrazili także 
K. Weitz, P. Grzegorczyk, [w:] T. Ereciński (red.), Komentarz..., s. 1019.

21 Wyrok SN z dnia 2 lutego 2011 r. (I UK 293/2010), Lex Polonica nr 2578171.
22 Wyrok SN z dnia 28 maja 2002 r. (II UKN 250/01), Legalis.
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przez stronę czy zarzutów przeciwko tym roszczeniom”23. Przytoczony pogląd 
będący niejako dyrektywą w zakresie stosowania omawianej regulacji należy 
uznać za całkowicie słuszny, jednakże aktualne i w tym przypadku pozostają 
wątpliwości powstałe na tle omawianego wcześniej art. 212 § 1 k.p.c. Przy 
tak niejednoznacznie sformułowanym przepisie art. 212 § 2 k.p.c., niewska-
zującym wyraźnie zakresu udzielanego pouczenia, istnieje obawa dotycząca 
przekroczenia granic bezstronności, wręcz odejścia (choćby częściowo) od 
wspominanej już wcześniej zasady kontradyktoryjności procesu cywilnego. 
Redakcja komentowanej regulacji daje swego rodzaju swobodę, a właściwie 
niczym nieograniczoną uznaniowość, z której może skorzystać przewodni-
czący (sąd). Istnieje realna obawa, że redakcja art. 212 § 2 k.p.c. może stać 
się powodem do nadinterpretacji pewnych uprawnień, które nie powinny być 
w ogóle wywodzone na podstawie tegoż przepisu. Za niedopuszczalne należy 
uznać pouczenia udzielane przez przewodniczącego odnoszące się do poszcze-
gólnych dowodów i ich znaczenia dla sprawy24. Wydaje się, że na podstawie 
art. 212 § 2 k.p.c. nie jest możliwe udzielenie przez Sąd pouczenia stronie, 
że jej żądanie nie odpowiada przedstawionym przez nią okolicznościom fak-
tycznym i może ona w związku z tym dokonać zmiany powództwa25. Pomimo 
wyrażonego poglądu, że pouczenie takie może zmierzać do wyeliminowania 
sytuacji, w której powództwo mogłoby, a wręcz musiałoby być oddalone je-
dynie z powodu, że zachodzi z sprzeczność między nieprawidłowością treści 
żądania i jego uzasadnieniem26, wydaje się, że pouczenie tego typu byłoby 
wręcz celowym działaniem sądu do ominięcia zasady kontradyktoryjności oraz 
niedopuszczalną ingerencję tegoż sądu w zasadę przedstawiania dowodów na 
poparcie swych twierdzeń i żądań przez strony, co w konsekwencji mogłoby 
stworzyć niebezpieczną pozycję sądu nie jako bezstronnego obserwatora, 
lecz pomocnika, wręcz pełnomocnika jednej ze stron. Należy zwrócić uwagę 
na postanowienie SN z dnia 2 lipca 2009 r.: „[...] sposób udzielania pouczeń 
musi być dostosowany do zdolności percepcyjnych strony, a stwierdzenie, że 
jej nieporadność jest tak duża, iż nie pozwala na samodzielne wykorzystanie 

23 K. Weitz, P. Grzegorczyk, [w:] T. Ereciński (red.), Komentarz..., s. 1019.
24 Postanowienie SN z dnia 28 września 1999 r. (II CKN 269/99), Prok. i Pr. 2000/2, s. 27; 

wyrok SN z dnia 5 lipca 2000 r. (I CKN 791/00), OSNC z 2001 r. Nr 1, poz. 11.
25 Wątpliwość w tym zakresie wyrazili K. Weitz, P. Grzegorczyk, [w:] T. Ereciński (red.), 

Komentarz..., s. 1020.
26 K. Weitz, [w:] Aurea praxis, aurea teoria. Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza 

Erecińskiego, t. I, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 710–712.
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udzielanych wskazówek, powinno prowadzić do zwrócenia stronie uwagi na 
potrzebę skorzystania z fachowej pomocy i wyjaśnienia zasad uzyskania takiej 
pomocy z urzędu”27. Tak „instrukcyjnie” sformułowany pogląd wyrażony przez 
Sąd Najwyższy nie pozostawia wątpliwości, że sąd, dochodząc po przeprowa-
dzeniu oceny możliwości percepcyjnych strony oraz stopnia jej nieporadności, 
nieznajomości prawa, niepełnosprawności – umożliwiającej jej samodzielne 
działanie i podejmowanie czynności procesowych, powinien pouczyć stronę 
w pierwszej kolejności o potrzebie ustanowienia profesjonalnego pełnomoc-
nika, nie zaś zmierzać do przejęcia i zastąpienia instytucji tegoż pełnomocnika 
poprzez zbyt rozbudowane udzielanie pouczeń stronie. Aktualny pozostaje 
pogląd wyrażony przez SN w wyroku z dnia 19 lipca 1966 r., stwierdzający, 
że przewodniczący ma obowiązek zwrócić stronie uwagę na celowość usta-
nowienia pełnomocnika procesowego, gdy z jej zachowania w postępowaniu 
i sposobu jej działania wynika, że nie potrafi ona sprecyzować właściwie 
swoich twierdzeń i wniosków28, oraz w wyroku SN z dnia 9 czerwca 1975 r. 
wskazującym, że za celowością ustanowienia pełnomocnika, a więc także po-
winnością zwrócenia uwagi stronie na tę celowość, przemawiać może wzgląd 
na stopień skomplikowania sprawy29.

Podsumowując niniejsze rozważania, należy jednoznacznie stwierdzić, 
że obecna, znowelizowana regulacja przepisów k.p.c. dotyczących odpisu 
pełnomocnictwa oraz przesłuchania informacyjnego stron – kwestii, jak może 
się wydawać, marginalnych – budzi wiele wątpliwości, zarówno z interpre-
tacyjnego, jak i z praktycznego punktu widzenia. Wprowadzenie regulacji 
dotyczącej obowiązku doręczania odpisu pełnomocnictwa stronie przeciwnej 
pociąga za sobą – jak się wydaje – konieczność jeszcze większego sformalizo-
wania postępowania cywilnego. Słuszne i uzasadnione wątpliwości budzi także 
znowelizowane brzmienie art. 212 § 1 i 2 k.p.c., czyli przepisu regulującego 
tzw. informacyjne przesłuchanie stron, które poprzez swą redakcję wskazuje 
na odejście (przynajmniej częściowe) od realizacji zasady kontradyktoryjności 
w procesie cywilnym. Pomimo dokonania przez ustawodawcę jednej z naj-
obszerniejszych, jak dotąd, nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, 
należy stwierdzić, że nie zwalnia to jednak ustawodawcy z obowiązku ciągłego 
analizowania i dostosowywania obowiązujących przepisów do zmieniających 

27 Postanowienie SN z dnia 2 lipca 2009 r. (V CSK 481/08), LEX nr 627260.
28 Wyrok SN z dnia 19 lipca 1966 r. (I PR 194/66), Legalis.
29 Wyrok SN z dnia 9 czerwca 1975 r. (II CR 276/75), LEX nr 7716.
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się realiów społeczno-gospodarczych oraz do rozwiązywania problemów i wąt-
pliwości teoretycznych, a przede wszystkim praktycznych – pojawiających się 
na tle nie tylko komentowanych w niniejszym opracowaniu, lecz wszystkich 
obowiązujących przepisów.
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selected issues (copy of poWer of attorney, informational hearing  
the parties) in light of the amendments to the code of civil procedure

( S u m m a r y )

The article addresses a relatively important – from both theoretical and practical point of 
view – issues of revised regulations concerning submission of a copy of a power of attorney 
and informational hearing the parties. The authors in the first part of the article are trying to 
identify the concerns and discuss issues relating to submission of a copy of a power of attorney. 
In the second part of this paper the authors discuss the issue of informational hearing the par-
ties, indicating a number of doubts and fears, different views of doctrine and jurisprudence, and 
present their own view on this issue.
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