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DORĘCZENIA PISM SĄDOWYCH NA ADRES Z CEIDG
Wprowadzenie.
Dnia 8 września 2016 r. w życie wchodzi nowelizacja k.p.c.i zmieniająca m.in. treść
art. 133 § 2a k.p.c. określającego sposób doręczeń pism procesowych przedsiębiorcom.
Nowa treść art. 133 § 2a k.p.c. odpowiada wnioskom zgłaszanym wielokrotnie przez
środowiska przedsiębiorców i korporacje prawnicze. Zmieniony przepis powinien rozwiązać
problem doręczeń pism procesowych osobom fizycznym prowadzącym działalność
gospodarczą a tym samym ułatwić dochodzenie roszczeń w sprawach gospodarczych.
Problemy sprzed nowelizacji.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wpisane są do administracyjnego
rejestru – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)ii. Wpis do
CEIDG zawiera adres wykonywania działalności gospodarczej oraz zgłoszony przez
przedsiębiorcę adres do doręczeń. Rejestr zawiera również adres zamieszkania, który
widoczny jest wyłącznie z poziomu uprawnionych użytkowników – np. sądów.
Przed omawiają nowelizacją, art. 133 § 2a k.p.c. dotyczący doręczeń przedsiębiorcom mówił
o wpisach do „rejestrów sądowych”. W związku z tym, że CEIDG nie jest rejestrem sądowym
przepis ten nie mógł mieć zastosowania do osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą. Zgodnie więc z zasadami ogólnymi pisma sądowe doręczano na adres
zamieszkania. W związku z tym, że do faktur VAT i korespondencji handlowej stosuje się
adres prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorcy rzadko znają adres
zamieszkania swoich kontrahentów. Rozwiązaniem mogło być uzyskiwanie oświadczenia
kontrahenta o adresie zamieszkania lub uzyskanie jego numeru PESEL, który umożliwiłby
uzyskanie informacji o adresie zamieszkania z bazy PESEL. W praktyce obrotu gospodarczego
stosunkowo rzadko spotyka się jednak taką zapobiegliwość.
W praktyce problem z braku adresu zamieszkania kontrahenta pojawiał się dopiero na etapie
składania pozwu o zapłatę zaległych płatności. W wielu przypadkach wskazany w CEIDG
adres prowadzenia działalności gospodarczej pokrywał się z adresem zamieszkania
pozywanego kontrahenta. Gdy jednak tak nie było, powodowi pozostawała praca
detektywistyczna i ustalenie tego adresu – zadanie trudne a niekiedy wręcz niewykonalne.
Problem stanowiła też coraz powszechniejsza zmiana adresów zamieszkania związana
z przeprowadzkami. Adresy te nie zawsze są aktualizowane w bazach CEIDG czy PESEL.
Wskazać należy też, że nie można utożsamiać adresu zamieszkania z adresem zameldowania.
Pożądana zmiana.
Nowelizacja art. 133 § 2a k.p.c. zrównuje wpisy w CEIDG z wpisami w Krajowym Rejestrze
Sądowym. Po nowelizacji wszelkie pisma procesowe dla osób fizycznych prowadzących
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działalność gospodarczą doręczane będą na adres prowadzenia działalności gospodarczej lub
na wskazany w CEIDG adres do doręczeń. Oba te adresy są powszechnie dostępne.
Mając na uwadze obowiązek aktualizacji danych w CEIDG oraz fikcję doręczeń ustanowioną
w art. 133 § 2a zd. 2 k.p.c. doręczenia na adres widniejący w CEIDG będą traktowane jako
skuteczne niezależnie od tego czy będą one faktycznie aktualne.
Obowiązki przedsiębiorcy.
Nie ulega zmianie obowiązek aktualizacji danych przedsiębiorcy zamieszczony w CEIDG
(art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej).
Niezgłoszenie takich zmian nadal skutkować będzie odpowiedzialnością wykroczeniową
(art. 601 § 2 k.w.), która w praktyce nie była jednak szeroko stosowana. Po nowelizacji to
przedsiębiorcy powinno zależeć na aktualizacji swoich danych adresowych. Nieaktualny
adres nie wstrzyma postępowania sądowego, uniemożliwi natomiast zapoznanie się
z korespondencją sądową i tym samym utrudni lub wręcz zniweczy ewentualną ochronę
swoich praw.
Przepisy intertemporalne.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy nowelizującej nowe rozwiązania będą miały zastosowanie do
postępować wszczętych po wejściu w życie niniejszej ustawy, a więc do pozwów i wniosków
złożonych w sądach dnia 8 września 2016 r. i później. Nowelizacja nie usunie więc
problemów, które pojawiły się we wszczętych już postępowaniach sądowych, ale pozwoli
uniknąć ich w przyszłości.
Ta prosta i nieskomplikowana nowelizacja powinna choćby trochę ułatwić życie uczciwym
przedsiębiorcom.
Może więc warto poczekać z pozwem lub wnioskiem do 8 września 2016 r.?
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Nowelizacja wprowadzona ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
ii
Dostęp do wpisów w CEIDG umożliwiony został za pomocą bazy internetowej na stronie www.firma.gov.pl.
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