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ZMIANY PROCEDURY CYWILNEJ 

- postępowanie gospodarcze  - 
 

 

Szanowni Państwo, 

przypominam, że 7 listopada 2019 r. weszły w życie znowelizowane przepisy procedury cywilnej. 

Nowe regulacje mają szczególne znaczenie dla przedsiębiorców, bowiem wprowadzone zostało 

odrębne postępowanie gospodarcze. W ramach tego postępowania ustawodawca zdecydował się 

przyznać prymat dowodom z dokumentów, a zeznania świadków mają mieć wyłącznie charakter 

uzupełniający. Zachęcam zatem do zapoznania się z niniejszą informacją oraz zastosowania zalecań na 

wypadek przyszłych postępowań sądowych.  

Postępowanie gospodarcze  

Nowe przepisy przewidują wprowadzenie odrębnego postępowania gospodarczego. W ramach tego 

postępowania będą rozpoznawane spory pomiędzy przedsiębiorcami, jak również spory dotyczące 

robót budowlanych oraz umów leasingu, gdy tylko jedna ze stron będzie miała status przedsiębiorcy.  

Postępowanie gospodarcze charakteryzować się będzie dużo większymi rygorami. Wprowadzone 

rozwiązania mają służyć przyśpieszeniu postępowania. W tym celu ustawodawca w sprawach 

gospodarczych wyłączył możliwość stosowania niektórych mechanizmów, które bywają 

czasochłonne, jednak pozwalają wyeliminować błędy popełnione na etapie wnoszenia powództwa.  

W sprawach gospodarczych wyłączona będzie możliwość dokonania przekształcania powództwa, 

zarówno w zakresie podmiotowym (dołączenie nowych osób po stronie powodowej lub pozwanej do 

postępowania), jak i przedmiotowym (rozszerzenie lub zmiana żądania pozwu). Wprowadzono 

również bezwzględny nakaz pomijania dowód, gdy nie zostaną zgłoszone we właściwym czasie.  

Ustawodawca przewidział jednak możliwość rozpoznawania sprawy z pominięciem przepisów  

o odrębnym postępowaniu gospodarczym. Strona będzie mogła złożyć stosowny wniosek w tym 

przedmiocie, o ile nie będzie przedsiębiorcą lub jest przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową 

działalność gospodarczą. Wniosek musi zostać złożony przy pierwszej czynności danej strony.  
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Prymat dowodu z dokumentu w sprawach gospodarczych  

Ustawodawca postanowił dokonać również zmian w zakresie postępowania dowodowego. Poza 

zwiększeniem rygorów w zakresie pomijania spóźnionych dowodów wprowadzony został prymat 

dowodu z dokumentów w odniesieniu do spraw gospodarczych.  

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami dowód z zeznań świadków w sprawach gospodarczych 

będzie mógł zostać dopuszczony wyłącznie, gdy po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub w 

ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. W takim stanie sąd będzie 

zobowiązany na etapie planowania rozprawy zdecydować, czy przedłożone dokumenty pozwalają na 

zrekonstruowanie pełnego stanu faktycznego.  

Należy się spodziewać, że nowy przepisy będą rygorystycznie stosowane, co będzie skutkowało tym, 

że dowód z zeznań świadków będzie miał charakter wyjątkowy. Powyższe wynika m.in. z tego, że 

nowe przepisy wskazują, że czynność strony, a w szczególności oświadczenie woli lub wiedzy, z którą 

prawo łączy nabycie, utratę lub zmianę uprawnienia strony, będą mogły być wykazane tylko 

dokumentem. Jako dokument będzie należało uznać każdy nośnik informacji umożliwiający 

zapoznanie się z jego treścią. Do tego rodzaju dokumentów zaliczymy zatem nie tylko tradycyjne 

dokumenty pisane, ale również wiadomości e-mail czy sms.  

W związku z powyższym istotnym jest, że zgodnie z nową procedurą zeznania świadków nie będą 

mogły stanowić dowodu dokonania danej czynności handlowej, np. potwierdzać zawarcia umowy. 

Wykazanie dokonania danej czynności będzie mogło zostać zatem potwierdzone tylko dokumentem. 

Gdy przedsiębiorca nie będzie dysponował dokumentem prawdopodobnie przegra sprawę z przyczyn 

formalnych.  

W takim stanie zalecam wszystkim przedsiębiorcom, aby odeszli od praktyki zawierania umów 

w formie ustnej oraz żeby wszelkie umowy zawierali w formie pisemnej lub starali się co 

najmniej potwierdzić taką czynność w formie wiadomości e-mail.   

 

Jeżeli okaże się, że została pominięta jakakolwiek kwestia, co do której mają Państwo pytania  

lub wątpliwości, to serdecznie zachęcam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką AGK. 

 

 

adw. Aleksander Giehsmann 

Kancelaria Adwokacka AGK  

 

 


