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Ustawą z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępo-

wania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r.

poz. 1469) dokonano najobszerniejszej w ostatnim okresie

nowelizacji ustawy z 17.11.1964 r. — Kodeks postępowania

cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.), dalej k.p.c.

Zmianie ulega szereg instytucji, jak również wprowadzono

dotychczas niewyartykułowane unormowania, a związane

choćby z nadużyciem prawa procesowego. Zasadnicza część

zmian wejdzie w życie 7.11.2019 r. W kontekście jednak ni-

niejszego artykułu zasadnicze znaczenie ma decyzja ustawo-

dawcy o powrocie do praktyki obowiązującej do 3.05.2012 r.,

a związanej z wyodrębnieniem postępowania cywilnego

w sprawach gospodarczych. Postępowanie to było uregulowa-

ne w art. 4791 i n. k.p.c. Przepisy te zostały uchylone na mocy

ustawy z 16.09.2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępo-

wania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r.

nr 233, poz. 1381), która weszła w życie 3.05.2012 r. Od tego

czasu postępowanie z udziałem przedsiębiorcy toczyło się na

zasadach ogólnych, które, co wynika z praktyki, wielokrotnie

wydłużały przebieg tego typu procesu. W uzasadnieniu do

projektu ustawy z 4.07.2019 r. zaznaczono, że w okresie po

zniesieniu odrębnego postępowania w sprawach gospodar-

czych wpływ spraw do sądów gospodarczych wzrósł z 1,44

mln spraw w 2012 r. do 1,97 mln spraw w 2017 r. Jednocześnie

liczba spraw zaległych wzrosła ze 183 tys. spraw w 2012 r. do

400 tys. spraw na koniec 2017 r., a przeciętny czas trwania po-

stępowania w sprawach rejestrowanych w repertoriach GC

wzrósł z 9,1 miesięcy do 15,7 miesięcy w sądach okręgowych
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SSttrreesszzcczzeenniiee    
Przedmiotem niniejszego artykułu jest pojęcie sprawy gospodarczej w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cy-

wilnego dokonanej na podstawie ustawy z 4.07.2019 r., która wejdzie życie trzy miesiące po jej opublikowaniu. Nowe-

lizacja przywraca postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych. W tym kontekście zasadnicze znaczenia ma defi-

nicja sprawy gospodarczej, która w znacznej mierze wyznacza ramy przedmiotowe tego postępowania. Autor porów-

nuje nowe pojęcie sprawy gospodarczej do definicji dotychczas obowiązującej. Zwraca uwagę na nowe elementy tego

pojęcia, które prowadzą do jego rozszerzenia, a w konsekwencji mogą negatywnie wpłynąć na procesy w sprawach go-

spodarczych. 
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SSuummmmaarryy    
The subject of the article is a new definition of a business lawsuit. It is regulated in the Code of Civil Procedure under the

Act of 4 July 2019 which will enter into force 3 months after its publication. The amendment reinstates the specific

proceedings for a business lawsuit. In this context, of paramount importance is the definition of a business lawsuit, which

sets the framework for these proceedings. The author compares the new definition to the previous one. He underlines that

it has new elements which broaden the definition and may have negative influence on proceedings in such cases.
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i z 6,4 miesięcy do 14,1 miesięcy w sądach rejonowych (Uza-

sadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks postę-

powania cywilnego — druk sejmowy Sejmu VIII Kadencji nr

3137, s. 95, dalej uzasadnienie). Z tego też względu pojawił

się pomysł ponownego wyodrębnienia postępowania w spra-

wach gospodarczych. Błędem byłoby jednak uznanie, że usta-

wodawca po prostu powrócił do dawnej konstrukcji postępo-

wania odrębnego w sprawach gospodarczych. Aczkolwiek

w nowej regulacji w rzeczywistości są mechanizmy przypomi-

nające przepisy uchylone w 2011 r., to jednak przepisy te nie

są reaktywacją „starego” postępowania odrębnego w spra-

wach gospodarczych, ale zawierają wiele rozwiązań nowator-

skich. W niniejszej wypowiedzi nie sposób poruszyć wszyst-

kich zagadnień związanych z nowymi przepisami. Z tego też

względu w dalszej części skupię się na nowym pojęciu sprawy

gospodarczej. Pojęcie to jest o tyle istotne, że w zasadzie wy-

znacza ramy stosowania postępowania odrębnego w spra-

wach gospodarczych. Aczkolwiek będzie jeszcze o tym mowa

w dalszej części artykułu, to jednak już teraz należy dodać, że

nie wszystkie sprawy gospodarcze w rozumieniu nowego art.

4582 § 1 k.p.c. będą rozpatrywane w postępowaniu odrębnym

w sprawach gospodarczych. 

PPoojjęęcciiee  sspprraawwyy  ggoossppooddaarrcczzeejj  ——  ddeeffiinniiccjjaa

W nowych przepisach ustawodawca dokonał przebudowy

pojęcia sprawy gospodarczej. Należy dodać, że mimo uchyle-

nia przepisów o postępowaniu gospodarczym samo pojęcie

sprawy gospodarczej w dalszym ciągu na gruncie polskiego

prawa procesowego istniało. Zawarte ono było w ustawie

o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U.

z 2016 r. poz. 723). Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy sprawa-

mi gospodarczymi są sprawy ze stosunków cywilnych między

przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działal-

ności gospodarczej. Ponadto sprawami gospodarczymi są

sprawy: 

1) określone w ust. 1, choćby którakolwiek ze stron zaprze-

stała prowadzenia działalności gospodarczej; 

2) ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których

mowa w art. 291–300 i art. 479–490 ustawy z 15.09.2000 r. —

Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 zez m.),

dalej k. s. h.; 

3) przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania

środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub o na-

prawienie szkody z tym związanej oraz o zakazanie albo ogra-

niczenie działalności zagrażającej środowisku; 

4) między organami przedsiębiorstwa państwowego; 

5) między przedsiębiorstwem państwowym lub jego orga-

nami a jego organem założycielskim lub organem sprawują-

cym nadzór; 

6) z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego; 

7) o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjne-

mu, którym jest orzeczenie sądu gospodarczego prawomocne

lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda

zawarta przed tym sądem, jak również innemu tytułowi egze-

kucyjnemu, obejmującemu roszczenia, które, gdyby były roz-

poznawane przez sąd, należałyby do właściwości sądów go-

spodarczych; 

8) o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego opar-

tego na prawomocnym lub podlegającym natychmiastowemu

wykonaniu orzeczeniu sądu gospodarczego albo ugodzie za-

wartej przed tym sądem, jak również innego tytułu wykonaw-

czego obejmującego roszczenie, które, gdyby było rozpozna-

wane przez sąd, należałoby do właściwości sądów gospodar-

czych; 

9) o ustalenie, że orzeczenie sądu lub rozstrzygnięcie inne-

go organu państwa obcego wydane w sprawie gospodarczej

podlega albo nie podlega uznaniu; 

10) inne, przekazane przez odrębne przepisy. Pojęcie spra-

wy gospodarczej od 2012 r. było jednak niezbędne jedynie

w celu wyznaczenia właściwości funkcjonalnej sądu gospo-

darczego. 

Sytuacja ta zmieni się wraz w wejściem z życie ustawy

z 4.07.2019 r., która w art. 16 uchyla w całości ustawę o roz-

poznawaniu przez sądy spraw gospodarczych. 

W nowym postępowaniu gospodarczym pojęcie sprawy go-

spodarczej zostało zdefiniowane w dodanym art. 4582 k.p.c.,

zgodnie z którym sprawami gospodarczymi są sprawy: 

1) ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w za-

kresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej; 

2) określone w pkt 1, choćby którakolwiek ze stron za-

przestała prowadzenia działalności gospodarczej; 

3) ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których

mowa w art. 291–300 i art. 479–490 k.s.h.; 

4) przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania

środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub o na-

prawienie szkody z tym związanej oraz o zakazanie albo ogra-

niczenie działalności zagrażającej środowisku; 

5) z umów o roboty budowlane oraz ze związanych z pro-

cesem budowlanym umów służących wykonaniu robót bu-

dowlanych; 

6) z umów leasingu; 

7) przeciwko osobom odpowiadającym za dług przedsię-

biorcy, także posiłkowo lub solidarnie, z mocy prawa lub

czynności prawnej; 

8) między organami przedsiębiorstwa państwowego; 

9) między przedsiębiorstwem państwowym lub jego orga-

nami a jego organem założycielskim lub organem sprawują-

cym nadzór; 

10) z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego; 

11) o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjne-

mu, którym jest orzeczenie sądu gospodarczego prawomocne

lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda

zawarta przed tym sądem; 

12) o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

opartego na prawomocnym lub podlegającym natychmiasto-

wemu wykonaniu orzeczeniu sądu gospodarczego albo ugo-

dzie zawartej przed tym sądem. 

W myśl natomiast art. 4582 § 2 k.p.c. nie są sprawami go-

spodarczymi sprawy o: 

1) podział majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej

po jej ustaniu; 

2) wierzytelność nabytą od osoby niebędącej przedsiębior-
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cą, chyba że wierzytelność ta powstała ze stosunku prawnego

w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez

wszystkie jego strony. 

Chociaż powyższa definicja w dużej mierze bazuje na do-

tychczasowym ujęciu pojęcia sprawy gospodarczej, to jednak

zawiera również istotne nowości, które w sposób wręcz rewo-

lucyjny zmienią rzeczywistość sądów gospodarczych. 

Jednocześnie w art. 3 pkt 1 ustawy z 4.072019 r. znowelizo-

wano ustawę z 27.07.2011 r. — Prawo o ustroju sądów po-

wszechnych poprzez dodanie art. 10a, zgodnie z którym sądy

gospodarcze rozpoznają sprawy gospodarcze oraz inne spra-

wy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do

ich właściwości z mocy przepisów odrębnych. W uzasadnie-

niu do projektu ustawy wskazuje się, że rozszerzenie w aktu-

alnie rozpoznawanym zakresie pojęcia sprawy gospodarczej

nastąpiło przede wszystkim w celu wykorzystania specjaliza-

cji sądów gospodarczych, w ramach spraw ze stosunków

prawnych leżących z reguły w zakresie obrotu gospodarczego,

choć niekoniecznie łączących przedsiębiorców (uzasadnienie,

s. 99). 

NNiieezzmmiieenniioonnee  uujjęęcciiee  
sspprraawwyy  ggoossppooddaarrcczzeejj  

Ustawodawca utrzymał zasadę zgodnie z którą sprawą go-

spodarczą są przede wszystkim sprawy ze stosunków cywilno-

prawnych między przedsiębiorcami (tzw. sprawa gospodarcza

sensu stricte), choćby zaprzestali oni już prowadzenia działal-

ności gospodarczej. Podobnie sprawami gospodarczymi po-

zostały: spory korporacyjne, jak również wynikające

z 291–300 i art. 479–490 k.s.h., a także pomiędzy organami

przedsiębiorstwa państwowego, czy związane z prawem upa-

dłościowym i restrukturyzacyjnym, jak również ochroną śro-

dowiska. W powyższym zakresie stan prawny co do zasady nie

ulega zmianie, aczkolwiek zmieniono akt prawny regulujący

status powyższych spraw jako spraw gospodarczych. Trzeba

jednak odnotować zastosowanie w art. 4582 k.p.c. błędnej

techniki legalizacyjnej, która może w przyszłości wywołać

różnoraki wątpliwości. Zgodnie bowiem z art. 4581 § 1 k.p.c.

przepisy niniejszego działu stosuje się w sprawach gospodar-

czych podlegających rozpoznaniu w procesie. Ustawodawca

definiując jednak pojęcie sprawy gospodarczej w art. 4582

k.p.c. o powyższym niejako zapomniał i skonstruował tam

ogólną definicję spraw gospodarczych, które jednak wcale nie

muszą być rozpatrywane w postępowaniu w sprawach gospo-

darczych, a nawet w procesie. Trzeba w tym kontekście choć-

by wskazać na sprawy z zakresu prawa upadłościowego i re-

strukturyzacyjnego, czy też związane ze sprawami pomiędzy

organami przedsiębiorstw państwowych. Powyższe jest z pew-

nością związane z faktem, że w pierwotnym projekcie ustawy

pojęcie sprawy gospodarczej zostało zdefiniowane nie

w k.p.c., ale w ustawie Prawo sądów powszechnych, w projek-

towanym art. 10b. Ostatecznie w toku prac legislacyjnych re-

gulacja ta, skądinąd słusznie, została przeniesiona do k.p.c.,

niemniej w wyniku jej umiejscowienia wśród przepisów regu-

lujących postępowanie w sprawach gospodarczych, może wy-

wołać rozbieżności co do trybu rozpatrywania wyliczonych

tam spaw. 

NNoowwee  sspprraawwyy  ggoossppooddaarrcczzee

Całkowitą nowością jest przekazanie do postępowania go-

spodarczego wszystkich spraw wynikających z umów o roboty

budowlane oraz ze związanych z procesem budowlanym

umów służących wykonaniu robót budowlanych, a także

spraw z umów leasingu. Dotychczas sprawy te były uznawane

za gospodarcze, jeżeli wynikały ze stosunków cywilnopraw-

nych między przedsiębiorcami. W nowym natomiast stanie

prawnym sprawy wynikające z powyższych umów będą podle-

gały postępowaniu odrębnemu w sprawach gospodarczych

nawet wówczas, gdy strona umowy nie była przedsiębiorcą,

a więc nawet wówczas, gdy sprawa nie będzie spełniała kryte-

riów dla uznania jej za sprawę gospodarczą sensu stricte. 

Trzeba zaznaczyć, że zgodnie z art. 647 ustawy z 23.04.1964 r.

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), dalej k. c., przez umowę

o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania

przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie

z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zo-

bowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe

przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót,

w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia

projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego

wynagrodzenia. Chociaż wykonawca w rzeczywistości najczę-

ściej jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 k.c., to jednak

nie jest to wymóg bezwzględny. Nawet jednak gdyby żadną ze

stron powyższej umowy nie był przedsiębiorca, to i tak zgod-

nie z nowym art. 4582 pkt 5 k.p.c. spory wynikającej z takiej

umowy, jak również umów jej towarzyszących będą rozpatry-

wane w postępowaniu w sprawach gospodarczych. 

Jeżeli natomiast idzie o umowę leasingu, to zgodnie z art. 7091

k.c. przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w za-

kresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od

oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie

i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania

i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zo-

bowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach

wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wyna-

grodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. W tym

więc przypadku co najmniej finansujący będzie przedsiębiorcą.

Niemniej do postępowania gospodarczego zostały przekazane

sprawy z tego typu umów, nawet wówczas, gdyby leasing miał

charakter konsumencki, a więc korzystającym był konsument. 

Jednoznaczna ocena powyższego rozszerzenia pojęcia

spraw gospodarczych jest trudna. Z jednej bowiem strony

w rzeczywistości sprawy związane z umową o roboty budo-

walne, czy umową leasingu zawartą z konsumentem mają

charakter zbliżony do tych występujących w obrocie profesjo-

nalnym i w rzeczywistości zasadnym jest, aby były one rozpa-

trywane przez sędziów specjalizujących się w tego typu spra-

wach. Przekazanie ich do sądów gospodarczych odbędzie się

więc na pierwszy rzut oka z korzyścią dla stron tego typu po-
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stepowań. Niemniej z drugiej strony trzeba pamiętać, że

przeniesienie tego typu spraw do postępowania gospodarcze-

go powoduje stawianie stronom tych procesów wyższych wy-

mogów od tych wynikających z postępowania w zwykłej spra-

wie cywilnej, co z kolei nie musi nastąpić z korzyścią dla stron

tych umów, zwłaszcza że często strony w tego typu sprawach

nie są reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocni-

ków. Pewnym remedium, w tym zakresie, o czym będzie jesz-

cze mowa w dalszej części artykułu, jest art. 4586 k.p.c. Po-

wyższa regulacja może również rodzić wątpliwości w kontek-

ście kwalifikacji zawartej przez strony umowy jako umowy

o roboty budowalne. Wiadomym jest, że nie zawsze jest ona

oczywista. Z uwagi jednak na fakt, że do postępowania go-

spodarczego przekazano również sprawy ze związanymi

z procesem budowlanym umów służących wykonaniu robót

budowlanych, toteż w mojej ocenie należy przyjąć, że w po-

stępowaniu tym będą rozpoznawane również sprawy z umów

o dzieło, której związane są w jakimkolwiek zakresie z robo-

tami budowlanymi. Podstawowa jednak moja wątpliwość

związana z zakwalifikowaniem tego typu spraw jako gospo-

darczych dotyczy znacznego rozszerzenia w ten sposób kogni-

cji sądów gospodarczych. Chociaż w uzasadnieniu do projektu

ustawy nie wskazano jaka część spraw dotychczas rozpoznawa-

nych przez sądy cywilne wynikała z umów o roboty budowalne

lub umowy leasingu, niemniej można przypuszczać, że był to

dość znaczny procent. Przeniesienie powyższych spraw do są-

dów gospodarczych może wpłynąć na sparaliżowanie ich dzia-

łalności, przynajmniej w obecnym stanie personalnym, przy

jednoczesnym znacznym odciążaniu sądów cywilnych. Oczywi-

ście pewnym rozwiązaniem będzie przenoszenie sędziów cywil-

nych do sądów gospodarczych, niemniej w tym kontekście

trudno będzie osiągnąć wskazany w uzasadnieniu projektu cel

nowelizacji, a związany z wykorzystaniem specjalizacji sędziów

gospodarczych. Ostatecznie bowiem sprawy te będą rozpatry-

wane przez tych samych sędziów, tyle że nie działających już

w wydziałach cywilnych, ale wydziałach gospodarczych. W tym

też kontekście pojawia się największa wątpliwość co do sensu

nowelizacji w rozpatrywanym aktualnie zakresie. 

Zgodnie z nowym stanem prawnym do spraw gospodar-

czych zaliczane są również sprawy przeciwko osobom odpo-

wiadającym za dług przedsiębiorcy, także posiłkowo lub soli-

darnie, z mocy prawa lub czynności prawnej. W uzasadnieniu

do projektu ustawy wskazano, że o włączeniu tej kategorii

spraw do katalogu spraw stanowiących sprawy gospodarcze

zadecydował fakt, że choć osoba odpowiadająca za dług

przedsiębiorcy może sama nie być przedsiębiorcą, to dług ten

wynika już bezpośrednio z działalności gospodarczej prowa-

dzonej przez tego przedsiębiorcę. Ta zaś bez wątpienia leży

w zakresie specjalizacji sądu gospodarczego — co uzasadnia

uznanie takiej sprawy za gospodarczą (uzasadnienie, s. 100).

W oparciu o powyższy przepis za sprawy gospodarcze należy

uznać sprawy z udziałem poręczycieli, czy gwarantów, pod

warunkiem, że dłużnik jest przedsiębiorcą. Chociaż takiego

uzasadnienia nie wskazano wyraźnie, to jednak wydaje się, że

chodzi tu przede wszystkim o zaliczenie do spraw gospodar-

czych spraw przeciwko wspólnikom spółek osobowych, którzy

odpowiadają za zobowiązania spółki. Dotychczas bowiem

status tego spraw nie był uznawany za gospodarczy właśnie

z uwagi na niewykonywanie przez wspólnika działalności go-

spodarczej, a jedynie jego odpowiedzialność za dług osoby

trzeciej. Nowelizacja zmienia więc dotychczasową praktykę,

przekazując również tego typu sprawy do sądu gospodarcze-

go. Trudno jednak podważyć tezy zawarte w uzasadnieniu

projektu ustawy, a według których tego typu postępowania

w rzeczywistości są niezwykle zbliżone do spraw gospodar-

czych sensu stricte, to jednak także w tym zakresie dochodzi

do rozszerzenia kognicji sądu gospodarczego. W tym kontek-

ście zasadna wydaje się jeszcze jedna uwaga. Otóż kryterium

wystarczającym do zakwalifikowania sprawy jako gospodar-

czej na podstawie art. 4582 § 1 pkt 7 k.p.c. będzie sam fakt od-

powiedzialności posiłkowej lub solidarnej za dług przedsię-

biorcy. Nie ma natomiast znaczenia źródło długu przedsię-

biorcy. Powyższe oznacza, że dług ten może wynikać ze sto-

sunków cywilnoprawnych przedsiębiorcy z udziałem konsu-

menta, który w razie sporu sądowego nie pozwalałby na za-

kwalifikowanie takiej sprawy jako gospodarczej. Wydaje się,

że taka sytuacja nie została uwzględniona przez projektodaw-

ców, w wyniku czego może dojść do pewnego dualizmu,

a mianowicie sprawa przeciwko przedsiębiorcy wytoczona

przez konsumenta będzie prowadzona przed sądem cywil-

nym, zaś taka sama sprawa wytoczona przez tegoż konsumen-

ta przeciwko poręczycielowi za przedsiębiorcę będzie miała

status spraw gospodarczej. Sytuacja taka jest według mnie

niedopuszczalna. Z tego też względu już teraz należy opowie-

dzieć się za taką wykładnią art. 4582 § 1 pkt 7 k.p.c., według

której sprawy przeciwko osobom odpowiadającym za dług

przedsiębiorcy będą sprawami gospodarczymi, pod warun-

kiem że analogiczna sprawa bezpośrednio przeciwko przed-

siębiorcy również miałaby charakter sprawy gospodarczej. Co

prawda wykładnia językowa art. 4582 § 1 pkt 7 k.p.c. nie po-

zwala na wprowadzenie takiego ograniczenia, niemniej wyżej

przytoczone względy funkcjonalne w mojej ocenie wymuszą

taką wykładnię tej regulacji. 

WWyyłłąącczzeenniiaa  zz ppoojjęęcciiaa  sspprraawwyy  ggoossppooddaarrcczzeejj

Analizując pojęcie sprawy gospodarczej trzeba wreszcie

wskazać, że pewne kategorie spraw z pojęcia sprawy gospo-

darczej zostały wyłączone. Zgodnie z art. 4582 § 2 k.p.c. doty-

czy to przede wszystkim spraw o podział majątku wspólnego

wspólników spółki cywilnej po jej ustaniu (pkt 1), jak również

o wierzytelność nabytą od osoby niebędącej przedsiębiorcą,

chyba że wierzytelność ta powstała ze stosunku prawnego

w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez

wszystkie jego strony (pkt 2). Nowatorski charakter ma wy-

łącznie tej ostatniej kategorii spraw spod pojęcia sprawy go-

spodarczej. Oznacza ono bowiem, że dokonana cesja nie

wpływa na charakter sprawy, a w konsekwencji właściwość są-

du. Regulacja ta będzie miała szczególne znaczenie w kon-

tekście różnorakich spraw ubezpieczeniowych. W uzasadnie-

niu do projektu ustawy wskazano, że przypisanie tym ostat-

nim sprawom charakteru sprawy gospodarczej prowadziłoby

do rozpoznawania przez sąd gospodarczy spraw nie związa-
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nych bezpośrednio z obrotem gospodarczym — o wierzytel-

ności wynikłe np. z czynów zabronionych, bezpodstawnego

wzbogacenia itp., które stały się „gospodarcze” tyko dlatego,

że na jakimś etapie swego istnienia zostały przelane na pod-

miot zajmujący się skupem wierzytelności (uzasadnienie, 

s. 100). Niemniej w mojej ocenie brzmienie art. 4582 § 2 pkt 2 k.p.c.

budzi pewne wątpliwości. 

Po pierwsze niejasne, i nie wyjaśnione w uzasadnieniu pro-

jektu jest sformułowanie „chyba że wierzytelność ta powstała

ze stosunku prawnego w zakresie działalności gospodarczej

prowadzonej przez wszystkie jego strony”. Skoro bowiem wie-

rzytelność jest nabywana od osoby niebędącej przedsiębiorcą,

to z natury rzeczy nie może wynikać z działalności gospodar-

czej, albowiem gdyby tak było, to zbywcę należałoby kwalifiko-

wać jako przedsiębiorcę. Powyższe może oznaczać, że przepis

ten w powyższym zakresie będzie martwy. Zastosowanie tego

przepisu mogłoby wchodzić w grę w przypadku gdy co prawda

zbywca nie jest aktualnie przedsiębiorcą, ale zbywana wierzy-

telność pochodzi z okresu w którym status taki posiadał. Ewen-

tualnie można wyobrazić sobie taką sytuację w której przedsię-

biorca zbywa wierzytelność nieprzedsiębiorcy, a ten dokonuje

dalszego nią rozporządzenia. Jedynie wówczas można byłoby

rozważać zastosowanie art. 4582 § 2 pkt 2 in fine k.p.c. 

Po drugie zaś nie do końca jasna jest relacja art. 4582

§ 2 pkt 2 k.p.c. i art. 4582 § 1 pkt 5–6 k.p.c.. Chodzi tym razem

o przypadek, w którym niebędąca przedsiębiorcą strona

umowy o roboty budowlane lub umowy leasingu zbywa wie-

rzytelność wynikającą z tegoż stosunku prawnego. Powstaje

w związku z tym pytanie, czy tego typu sprawa będzie sprawa

gospodarczą, czy też w oparciu o art. 4582 § 2 pkt 2 k.p.c. sta-

tusu tego będzie pozbawiona. W mojej ocenie, wbrew wy-

kładni językowej i systemowej, należałoby jednak przyjąć, że

sprawa taka utrzyma charakter sprawy gospodarczej, a art.

4582 § 2 pkt 2 k.p.c. nie będzie miał w tym przypadku zasto-

sowania. Jak bowiem wyżej wskazano celem tej regulacji by-

ło utrzymanie charakteru sprawy, który to cel w przypadku

odmiennej wykładni nie zostałby osiągnięty. 

Wreszcie należy odnotować, że w oparciu o nowelizację

z 4.07.2019 r. pewne sprawy utraciły charakter spraw gospo-

darczych, a tym samym zostały wyłączone spod właściwości

sądu gospodarczego. Jest to związane przede wszystkim

z faktem, że zarówno w stanie prawnym obowiązującym

przed 3.05.2012 r., jak i według nowelizacji, postępowanie

w sprawach gospodarczych dotyczy procesu, a zwłaszcza nie

odnosi się do spraw egzekucyjnych. Wobec powyższego z po-

jęcia sprawy gospodarczej, a w konsekwencji z kognicji sądu

gospodarczego zostały wyłączone sprawy o nadanie klauzuli

wykonalności tytułowi egzekucyjnemu niepochodzącemu od

sądu (z wyłączeniem ugody sądowej), jak również o pozba-

wienie wykonalności tytułu wykonawczego obejmującego

roszczenie, które, gdyby było rozpoznawane przez sąd, nale-

żałoby do właściwości sądów gospodarczych, a także o ustale-

nie, że orzeczenie sądu lub rozstrzygnięcie innego organu

państwa obcego wydane w sprawie gospodarczej podlega al-

bo nie podlega uznaniu. W uzasadnieniu do projektu ustawy

wskazano, że do rozpoznawania spraw egzekucyjnych zdecy-

dowanie bardziej powołane są sądy cywilne, które zajmują się

postępowaniem egzekucyjnym w znacznie szerszym zakresie.

Analogiczna uwaga dotyczy postępowania o uznanie orzecze-

nia sądu zagranicznego: w sądzie cywilnym, który prowadzi

inne postępowania tego samego rodzaju, rozpoznanie takiej

będzie z reguły sprawniejsze niż w sądzie gospodarczym,

w którym jest to rzadkość (uzasadnienie, s. 99). 

RRoozzppoozznnaanniiee  sspprraawwyy  ggoossppooddaarrcczzeejj  
ww ppoossttęęppoowwaanniiuu  zzwwyykkłłyymm

Kolejną nowością ukonstytuowaną w regulacji uchwalonej

4.07.2019 r. jest możliwość rozpoznania sprawy gospodarczej

w postępowaniu zwykłym. Powyższe oznacza więc, że zakwa-

lifikowanie sprawy jako gospodarczej nie oznacza w każdym

przypadku bezwzględnego jej rozpoznania w postępowaniu

odrębnym. Trzeba jednak od razu dodać, że powyższa możli-

wość nie dotyczy każdej sprawy gospodarczej, a jedynie tej

w której stroną nie jest przedsiębiorcą lub jest przedsiębiorcą

będącym osobą fizyczną. W uzasadnieniu do projektu ustawy

wskazano, że od obu tych kategorii osób nie można wymagać

profesjonalizmu typowego dla przedsiębiorcy działającego na

większą skalę (uzasadnienie, s. 101). W takim mianowicie

przypadku, zgodnie z art. 4586 § 1 k.p.c., na wniosek tejże

osoby sąd rozpoznaje sprawę z pominięciem. Trzeba zazna-

czyć, że żądanie strony ma charakter wiążący dla sądu.

W przypadku takiego żądania sprawa gospodarcza zostanie

rozpoznana w postępowaniu zwykłym, niemniej przez sąd go-

spodarczy. Dla zastosowania art. 4586 § 1 k.p.c. nie ma zna-

czenia na podstawie którego przepisu sprawa została uznana

za gospodarczą. Żądanie takie może być więc zgłoszone za-

równo w sprawie gospodarczej sensu stricte, jak i sensu largo.

Z pewnością najczęściej będzie to dotyczyło spraw wynikają-

cych z umowy o roboty budowalne, czy umowy leasingu. 

Żądanie rozpoznania sprawy w postępowaniu zwykłym

musi być zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia

stronie na piśmie pouczeń, o których mowa w art. 4584 § 1,

a jeżeli doręczenie pouczeń nie było wymagane — w pozwie

albo pierwszym piśmie procesowym pozwanego. Termin po-

wyższy ma charakter prekluzyjny, a więc później zgłoszone

żądanie pozostanie bezskuteczne. 

W mojej ocenie regulację zawartą w art. 4586 § 1 k.p.c. trze-

ba ocenić krytycznie. 

Po pierwsze dlatego, że jej zastosowanie może doprowa-

dzić do wykolejenia całej reformy postępowania gospodar-

czego. Z jednej bowiem strony projektodawca dąży do przy-

spieszenia postępowania gospodarczego, wprowadza mecha-

nizmy zmierzające do jak najszybszego wydania sprawiedli-

wego orzeczenia, zaś z drugiej strony pozwala w pewnym za-

kresie na odstąpienie od reguł obowiązujących w postępowa-

niu gospodarczym, co może jawić się bardzo korzystnie dla

strony, której nie zależy na szybkim zakończeniu procesu. 

Po drugie przyjęcie względności zastosowania w tym zakre-

sie przepisów o postępowaniu gospodarczym potwierdza

zgłoszone przeze mnie wcześniej obawy, co do zbyt szerokie-

go ujęcia sprawy gospodarczej, a zwłaszcza objęcia jej zakre-

sem licznych spraw bez udziału przedsiębiorców. 
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Po trzecie, zastosowanie art. 4586 § 1 k.p.c. może budzić

w praktyce wątpliwości, albowiem nie zawsze musi być ja-

snym, czy strona nie będąca osobą fizyczną posiada status

przedsiębiorcy. W uzasadnieniu do projektu ustawy wska-

zano, że rozstrzygający w tym zakresie będzie wpis do KRS

lub CEiDG. Niemniej projektodawca zdaje się nie pamię-

tać, że na gruncie art. 431 k.c. przedsiębiorcą jest osoba fi-

zyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której

mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu dzia-

łalność gospodarczą lub zawodową. Dla jej statusu wpis do

rejestru pozostaje całkowicie bez znaczenia. Z drugiej zaś

strony możemy mieć do czynienie choćby ze spółką z ogra-

niczoną odpowiedzialnością wpisaną co prawda do KRS,

ale nie prowadzącą zgodnie z jej umową działalności go-

spodarczej. W mojej ocenie brak jest podstaw do pozbawie-

nia takiego podmiotu prawa do zgłoszenia żądania 

z art. 4586 § 1 k.p.c. 

Po czwarte wreszcie można zastanawiać się, czy powyższa

regulacja nie narusza konstytucyjnej zasady równości wobec

prawa. Brak jest bowiem przekonywujących argumentów za

odmową przyznania prawa zgłoszenia żądania o którym mo-

wa w art. 4586 § 1 k.p.c. np. spółce jawnej, której wspólnika-

mi są wyłącznie osoby fizyczne. Tym bardziej, że wspólnik ta-

kiej spółki będzie mógł zgłosić żądanie rozpoznania sprawy

z pominięciem przepisów o postępowaniu w sprawach gospo-

darczych, gdy to on sam będzie stroną procesu. 

Kończąc rozważania o pojęciu sprawy gospodarczej trzeba

jeszcze odnotować art. 4587 § 1 k.p.c. zgodnie z którym sąd

gospodarczy, który stwierdzi, że sprawa nie jest sprawą go-

spodarczą, może z tego powodu przekazać ją sądowi właści-

wemu w terminie miesiąca od dnia wdania się w spór co do

istoty sprawy przez pozwanego. W myśl § 2 art. 4587 k.p.c.

przekazanie sprawy gospodarczej może nastąpić w terminie

miesiąca od dnia wdania się w spór co do istoty sprawy przez

pozwanego. Sprawę gospodarczą, której nie przekazano są-

dowi gospodarczemu ze względu na upływ tego terminu, roz-

poznaje się z pominięciem przepisów niniejszego działu. 

PPooddssuummoowwaanniiee

W niniejszym artykule przybliżyłem zasadnicze kryteria de-

finicji sprawy gospodarczej po nowelizacji kodeksu postepo-

wania cywilnego. Jak starałem się wykazać nowa definicja

w dużej mierze opiera się na dotychczasowych kryteriach wy-

odrębnienia tego typu spraw. Niemniej uregulowana w art.

4582 k.p.c. definicja sprawy gospodarczej zawiera również no-

we elementy, których jednoznaczna ocena w chwili obecnej

jest z przytoczonych względów utrudniona. Przepisy powyż-

sze wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 
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KKssiięęggaarrnniiaa  iinntteerrnneettoowwaa::  wwwwww..ppwwee..ccoomm..ppll

Przedsiębiorstwo, aby było innowacyjne, musi poszuki-

wać pracowników o najwyższej zdolności do kreatyw-

nego myślenia i twórczego rozwiazywania problemów.

Wyłonienie takich osób wymaga odpowiednich narzę-

dzi pomiaru i oceny kreatywności. Autorzy książki opra-

cowali takie narzędzia i wielokrotnie je przetestowali

w różnych przedsiębiorstwach. Kreatywne myślenie

wymagane jest nie tylko od przyszłych pracowników,

ale również od już zatrudnionych w przedsiębior-

stwach. Dokonując oceny kreatywności pracowników,

można wyłowić spośród nich twórcze osoby i umożli-

wić im odpowiednią ścieżkę kariery i rozwoju. Ocena

kreatywności pracowników jest też niezbędnym ele-

mentem budowy zespołów twórczych profesjonalistów.

Książka w przystępny sposób opisuje, jak tworzyć takie

zespoły, zawiera wyniki prowadzonych badań wła-

snych autorów oraz propozycje rozwoju kreatywności

powstałe na bazie współpracy z przedsiębiorstwami.

PWE

Poleca


