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Projekt 

 

Ustawa  

z dnia … 2021 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych 

ustaw1) 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1359) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 133 dodaje się art. 1331 w brzmieniu: „Art. 1331. § 1. Jeżeli nie 

wytoczono innego powództwa, dziecku przysługują natychmiastowe 

świadczenia alimentacyjne w wysokości:  

1) 38% kwoty przeliczeniowej w przypadku jednego dziecka; 

2) 34,5% kwoty przeliczeniowej na każde z dwojga dzieci pochodzących od 

tych samych rodziców; 

3) 31% kwoty przeliczeniowej na każde z trojga dzieci pochodzących od tych 

samych rodziców; 

4) 27,5% kwoty przeliczeniowej na każde z czworga dzieci pochodzących od 

tych samych rodziców; 

5) 24% kwoty przeliczeniowej na każde z pięciorga i więcej dzieci 

pochodzących od tych samych rodziców. 

§ 2. Kwota przeliczeniowa stanowi dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalanego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2207) na następny rok, podzieloną 

przez sumę liczby 2 i współczynnika dzietności ogłaszanego przez Główny Urząd 

Statystyczny za rok poprzedni. 

                                                           
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy:  ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, 

ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania 

karnego oraz ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. 
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§ 3. Minister właściwy do spraw sprawiedliwości ogłasza, w drodze obwieszczenia, 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do 

dnia 30 listopada każdego roku wysokość kwoty przeliczeniowej oraz wysokość 

natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych na następny rok kalendarzowy.  

§ 4. Natychmiastowe świadczenia alimentacyjne ulegają zmianie z mocy prawa z 

dniem 1 stycznia każdego roku zgodnie z aktualną kwotą przeliczeniową.”. 

 

Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 

(Dz. U. z 2020 poz. 1575, 1578 i 2070) w części pierwszej w księdze pierwszej w tytule 

VII po dziale VIII dodaje się dział IX w brzmieniu: 

„DZIAŁ IX  

Postępowanie nakazowe alimentacyjne 

 

Art. 50540. § 1. Sąd rozpoznaje sprawę w postępowaniu nakazowym 

alimentacyjnym na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie, o ile 

okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są potwierdzone dołączonym do 

pozwu oświadczeniem powoda lub jego przedstawiciela ustawowego o: 

1) uzyskiwanych dochodach; 

2) kosztach utrzymania; 

3) liczbie dzieci, pochodzących od tych samych rodziców, uprawnionych do 

świadczeń alimentacyjnych; 

4) niewywiązywaniu się przez pozwanego z obowiązku dostarczania środków 

utrzymania na rzecz powoda; 

5) niewszczęciu przez rodziców małoletniego powoda sprawy o rozwód lub 

o separację 

– złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań określonej w art. 233 Kodeksu karnego. 

§ 2. Pozew wnosi się na urzędowym formularzu. 

§ 3. W treści pozwu powód powinien wskazać dowody na poparcie swoich 

twierdzeń. Do pozwu nie dołącza się dowodów z wyjątkiem aktu urodzenia 

powoda. 

§ 4. Rozpoznanie sprawy następuje na posiedzeniu niejawnym.  
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Art. 50541. § 1. Sąd wydaje alimentacyjny nakaz zapłaty, jeżeli strona dochodzi 

natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych. W przypadku żądania zasądzenia 

natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych za okres przed dniem wniesienia 

pozwu lub kwoty odmiennej od ustawowej wysokości natychmiastowych 

świadczeń alimentacyjnych lub w razie braku innych podstaw do wydania 

alimentacyjnego nakazu zapłaty przewodniczący wyznacza rozprawę, chyba że 

sprawa może być rozpoznana na posiedzeniu niejawnym.  

§ 2. Pozew w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym sąd rozpoznaje 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia.  

 

Art. 50542. Wydając alimentacyjny nakaz zapłaty, sąd nakazuje pozwanemu 

zapłatę w określonych terminach natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych 

na rzecz uprawnionego oraz zapłatę kosztów postępowania oraz poucza 

pozwanego o możliwości wniesienia zarzutów. 

 

Art. 50543. Alimentacyjny nakaz zapłaty podlega natychmiastowemu wykonaniu 

po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. W przypadku wniesienia zarzutów 

sąd może na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie nakazu. 

 

Art. 50544. § 1. Alimentacyjny nakaz zapłaty doręcza się stronom.  

§ 2. Alimentacyjny nakaz zapłaty doręcza się pozwanemu wraz z pozwem, 

załącznikami i pouczeniem o treści art. 493 § 1 zdanie trzecie.  

 

Art. 50545. § 1. Jeżeli doręczenie alimentacyjnego nakazu zapłaty nie może 

nastąpić dlatego, że miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby 

doręczenie mu tego nakazu nie mogło nastąpić w kraju, sąd z urzędu uchyla 

alimentacyjny nakaz zapłaty, a przewodniczący podejmuje odpowiednie 

czynności. 

§ 2. Jeżeli po wydaniu alimentacyjnego nakazu zapłaty okaże się, że pozwany 

w chwili wniesienia pozwu nie miał zdolności sądowej albo zdolności procesowej, 

a braki te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie zgodnie z przepisami 
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kodeksu, sąd z urzędu uchyla alimentacyjny nakaz zapłaty i wydaje odpowiednie 

postanowienie. 

 

Art. 50546. Pismo zawierające zarzuty wnosi się do sądu, który wydał 

alimentacyjny nakaz zapłaty. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża 

ten nakaz w całości czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich 

utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz 

okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, 

chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w zarzutach bez swojej winy 

lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w 

rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. 

 

Art. 50547. § 1. Sąd odrzuca zarzuty wniesione po upływie terminu, nieopłacone 

lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zarzuty, których braków 

pozwany nie usunął w terminie. 

§ 2. Alimentacyjny nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie 

wniesiono skutecznie zarzutów, ma skutki prawomocnego wyroku. 

 

Art. 50548. § 1. W razie prawidłowego wniesienia zarzutów przewodniczący 

wyznacza rozprawę, zarządza doręczenie ich powodowi oraz wzywa powoda do 

złożenia w terminie 7 dni dowodów na poparcie oświadczeń zawartych w pozwie. 

§ 2. W toku postępowania nie można występować z nowymi roszczeniami zamiast 

lub obok dotychczasowych. 

§ 3. Przepisów art. 194−196 i art. 198 nie stosuje się. 

 

Art. 50549. Po przeprowadzeniu rozprawy sąd wydaje wyrok, w którym 

alimentacyjny nakaz zapłaty w całości lub w części utrzymuje w mocy albo go 

uchyla i orzeka o żądaniu pozwu, bądź też postanowieniem uchyla alimentacyjny 

nakaz zapłaty i pozew odrzuca lub postępowanie umarza. 

 

Art. 50550. § 1. W razie cofnięcia zarzutów sąd, jeżeli nie uznaje cofnięcia za 

niedopuszczalne, orzeka postanowieniem, że nakaz pozostaje w mocy. 
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§ 2. Przepisy o kosztach w razie cofnięcia pozwu oraz art. 203 § 3 stosuje się 

odpowiednio.”. 

 

Art. 3. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755, 807, 956, 2020, 2186) w art. 19 ust. 4 otrzymuje 

brzmienie: „4. Trzy czwarte części opłaty pobiera się od pozwanego w razie wniesienia 

zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym lub 

alimentacyjnego nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym 

alimentacyjnym.”; 

 

Art. 4. Natychmiastowe świadczenia alimentacyjne, o których mowa w art. 1331 

ustawy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy, przysługują osobom, które przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy nie wytoczyły powództwa o świadczenia 

alimentacyjne. 

 

Art. 5. W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się, 

do czasu zakończenia postępowania, przepisy ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu 

dotychczasowym. 

 

Art. 6. Minister właściwy do spraw sprawiedliwości ogłosi kwotę przeliczeniową 

oraz wysokość natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art. 

1331 § 2 ustawy zmienianej w art. 1, dla roku wejścia ustawy w życie w terminie 3 

miesięcy od jej ogłoszenia. 

 

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z 

wyjątkiem art. 6, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
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Uzasadnienie 

 

 1. Cel i potrzeba wydania ustawy 

W celu sprawniejszego zagwarantowania należnych małoletnim środków 

utrzymania proponuje się wprowadzenie instytucji natychmiastowych świadczeń 

alimentacyjnych, które orzekane byłyby w sposób uproszczony w tzw. postępowaniu 

nakazowym alimentacyjnym. 

W projekcie wprowadza się alternatywną do istniejącej, drogę dochodzenia do 

uzyskania świadczeń alimentacyjnych poprzez alimentacyjny nakaz zapłaty, którym 

ustalane byłyby alimenty w ustandaryzowanej wysokości. W tym celu dodaje się art. 

1331 w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej: „k.r.o.”) 

oraz nowy dział w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 

cywilnego (dalej: „k.p.c.”) – Postępowanie nakazowe alimentacyjne. 

Projektowane rozwiązania zmierzają do wzmocnienia ochrony dobra dziecka 

przez wprowadzenie instytucji natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych, 

ponieważ chodzi o jak najszybszy dostęp do należnych dziecku świadczeń. Spór w 

zakresie wysokości świadczenia alimentacyjnego w konsekwencji przekłada się na 

relacje między rodzicami i dziećmi. Skonfliktowani rodzice nie są w stanie  zgodnie 

uczestniczyć w procesie wychowania dziecka, co jest sprzeczne z jego dobrem. 

 

2. Różnice między dotychczasowym a projektowanym stanem 

Zgodnie z art. 128 k.r.o. obowiązek alimentacyjny polega przede wszystkim na 

dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. W 

konsekwencji nie ogranicza obowiązku do dostarczania uprawnionemu środków 

pieniężnych, lecz także środków wychowania pojmowanych w powszechnym tego 

słowa znaczeniu (sprawowanie opieki, dbanie o zdrowie, rozwój fizyczny i umysłowy, 

itp.). Tak rozumiany obowiązek alimentacyjny obejmuje mnogość różnych stanów 

faktycznych, które należy uwzględnić w indywidualnym akcie konkretyzacji tego 
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obowiązku. Potrzebna jest zatem koncepcja zmian mająca na celu nie tylko 

usprawnienie procesów o alimenty, ale również uwzględniająca kompleksową sytuację 

dziecka, z punktu widzenia materialnego i opiekuńczego. 

Obowiązujące rozwiązanie przewidziane w art. 135 § 1 k.r.o. polegające na 

ustalaniu przez sąd tzw. możliwości zarobkowych zobowiązanego w kontekście 

usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, jest narzędziem sprawnie eliminującym 

twierdzenia o braku pracy i trudnościach w zatrudnieniu. Przepis ten pozwala sądowi 

na pewną elastyczność, która sprzyja uwzględnieniu wielu czynników mających wpływ 

na zakres obowiązku alimentacyjnego, leżących czy to po stronie uprawnionego, czy 

zobowiązanego. W zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego dziecka, należy 

wskazać, że zmieniają się one wraz z wiekiem dziecka. Ponadto, dzieci nawet w tym 

samym wieku, uczące się w tego samego rodzaju szkołach posiadają usprawiedliwione 

potrzeby na różnym poziomie. Uzależnione jest to od ich stanu zdrowia, zainteresowań, 

posiadanych zdolności. 

Najbardziej właściwym będzie wprowadzenie do polskiego systemu prawnego 

instytucji natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych, z których skorzystać będą 

mogli zainteresowani szybkim uzyskaniem orzeczenia sądowego z pominięciem 

długiego i żmudnego procesu. Jest to jednocześnie wciąż świadczenie alimentacyjne, 

a jedynie będzie dochodzone w odrębnym trybie. Zaletą tej instytucji jest jej prostota 

i przewidywalność co do czasu uzyskania orzeczenia w przedmiocie alimentów oraz 

jego wysokości. Z uwagi na jej charakter nie może budzić wątpliwości, że na wymiar 

tego świadczenia nie będą wpływały świadczenia, o których mowa w art. 135 § 3 k.r.o. 

Co najważniejsze nie zamykałaby drogi do domagania się innej kwoty alimentów w 

postępowaniu opartym na obecnie istniejących regulacjach. Wprowadzeniu tych 

rozwiązań służą projektowane przepisy art. 1331 k.r.o. 

Wysokość projektowanych świadczeń określana byłaby na podstawie 

algorytmu. Na algorytm ten składają się: minimalne wynagrodzenie, ustalane na 

następny rok, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177) oraz współczynnik 

dzietności, który oznacza liczbę dzieci, które urodziłaby przeciętnie kobieta w ciągu 

całego okresu rozrodczego, który ogłasza na swoich stronach internetowych Główny 
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Urząd Statystyczny (GUS). W oparciu o te dane ustala się kwotę przeliczeniową. Jest 

ona ilorazem podwójnego minimalnego wynagrodzenia na następny rok (dwoje 

rodziców) i sumy utworzonej z liczby 2 oraz współczynnika dzietności, który w roku 

2017 wynosił 1,45. Kwota minimalnego wynagrodzenia na rok 2020 wynosi 2600 

złotych. Pomnożone przez dwa wynosi 5200. Tę kwotę należy podzielić przez liczbę 

3,45 (liczba 2 plus aktualny współczynnik dzietności – 1,45). Obecna kwota 

przeliczeniowa to zatem 1507,24 złote. Od tak ustalonej kwoty na podstawie stawki 

procentowej w zależności od liczby uprawnionych dzieci byłaby ustalana kwota 

natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych, przy czym przy jednym dziecku to 38% 

tej kwoty, przy dwojgu dzieciach 34,5%, przy trojgu dzieciach 31%, przy czworgu 

dzieciach 27,5% i przy pięciorgu oraz większej liczbie dzieci 24%. 

Wysokość natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych będzie corocznie 

aktualizowana z urzędu w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie obwieszczenia 

Ministra Sprawiedliwości (projektowany art. 1331 § 3 k.r.o.). W przypadku gdy 

świadczenie jest realizowane dobrowolnie, jego wysokość skorygują same strony. 

Mając na względzie, że podstawą ustalania wysokości tych alimentów byłyby dwa 

wskaźniki: czynnik demograficzny i najniższe wynagrodzenie krajowe, nie można 

zakładać, że czynnik demograficzny zmniejszy się, a czynnik wynagrodzenia zwiększy, 

co w konsekwencji spowoduje wzrost świadczeń alimentacyjnych. Należy również 

zwrócić uwagę, że konstrukcja projektowanego przepisu jest pomyślana na orzekanie 

o wysokości natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych w wysokości zależnej od 

liczby dzieci, które pochodzą od wspólnych rodziców, zatem jeżeli spośród przykładowo 

trojga dzieci uprawnionych do alimentów jedynie jedno złoży pozew o wydanie nakazu 

alimentacyjnego, sąd ustali wysokość natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych 

na poziomie 31% kwoty przeliczeniowej. Każdorazowo zatem sąd musi ustalić liczbę 

uprawnionych pochodzących od wspólnych rodziców, stąd potrzeba takiego wskazania 

w pozwie o wydanie alimentacyjnego nakazu zapłaty (projektowany art. 50540 § 1 pkt 

3 k.p.c.). 

Projekt przewiduje możliwość żądania natychmiastowych świadczeń 

alimentacyjnych bez ograniczeń w liczbie dzieci uprawnionych do alimentów. Jednym 

z czynników mających wpływ na wysokość natychmiastowych świadczeń 

alimentacyjnych jest liczba dzieci pochodzących od tych samych rodziców. Najwyższa 
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wysokość świadczenia alimentacyjnego przysługuje w sytuacji, kiedy żąda go jedno 

dziecko. Następnie wysokość ta ulega zmniejszeniu o 3,5% kwoty przeliczeniowej przy 

każdym kolejnym dziecku. 

Proponowana instytucja natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych nie 

zawiera zróżnicowania alimentów ze względu na wiek uprawnionego dziecka 

(projektowany art. 1331 § 1). Zaletą projektowanej koncepcji jest szybkość uzyskania 

orzeczenia sądowego w przedmiocie alimentów w postaci alimentacyjnego nakazu 

zapłaty. 

W tym celu projekt przewiduje nowelizację przepisów k.p.c., poprzez 

wprowadzenie działu IX – Postępowanie nakazowe alimentacyjne (w księdze pierwszej, 

tytule VII po dziale VII), i dodanie w nim art. 50540– 50550. Wydawany w tych sprawach 

nakaz stanowić ma specjalną formę procesową dla orzeczeń, których przedmiotem są 

natychmiastowe świadczenia alimentacyjne. Projekt powiela jednocześnie niektóre z 

rozwiązań, które regulują postępowanie nakazowe (projektowane art. 50544–50550 

k.p.c.). Wnoszący pozew nie będzie jednocześnie zobowiązany do wskazywania 

wartości przedmiotu sporu, gdyż ustalona z urzędu wysokość należnych alimentów 

będzie zawsze wiadoma, a zależna jedynie od liczby uprawnionych. Alimenty te 

ponadto będą orzekane za okres od wniesienia pozwu, co wynika z charakteru tego 

specjalnego świadczenia. Inne żądanie spowoduje rozpoznanie pozwu na zasadach 

ogólnych (projektowany art. 50541 § 1 k.p.c.). W ramach uproszczenia procedury 

projekt zakłada, że pozew wnosi się na urzędowym formularzu (projektowany art. 

50540 § 2 k.p.c.), co jest równoznaczne z koniecznością wydania przez Ministra 

Sprawiedliwości rozporządzenia na podstawie delegacji ustawowej, zawartej w art. 125 

§ 3 k.p.c., w celu ustalenia wzoru nowego formularza. Uproszczenie polegać będzie 

również na ograniczeniu liczby dowodów, przy jednoczesnym położeniu nacisku na 

oświadczenia strony powodowej złożone po pouczeniu o odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia (projektowany art. 50540 § 1 k.p.c.). Dowody, z 

wyjątkiem odpisu aktu urodzenia dziecka, wystarczy wskazać (projektowany art. 50540 

§ 3 k.p.c.). Treść nakazu zapłaty będzie dotyczyła natychmiastowych świadczeń 

alimentacyjnych jako roszczeń powtarzających się również na przyszłość, ze 

wskazaniem terminów płatności (projektowany art. 50542). Pozew w tym postępowaniu 

będzie rozpoznany w założeniu, najpóźniej w terminie 14 dni od jego wniesienia 
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(projektowany art. 50541 § 2 k.p.c.). Postępowanie alimentacyjne nakazowe pozwoli 

odciążyć sądy w zakresie konieczności rozpatrywania wniosków o zabezpieczenie, gdyż 

projekt przewiduje, że alimentacyjny nakaz zapłaty jest natychmiast wykonalny 

(projektowany art. 50543 k.p.c.). Pozwany, nie godząc się na wysokość alimentów 

zasądzonych alimentacyjnym nakazem zapłaty, będzie mógł wnieść zarzuty, wówczas 

sprawa podlega rozpoznaniu w trybie zwykłym (projektowany art. 50548 k.p.c.). 

Projektowany art. 4 wskazuje, że alimenty natychmiastowe dotyczą tych dzieci, 

uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych, które przed wejściem w życie ustawy nie 

występowały o zasądzenie alimentów. 

Z powodu niedającego się przewidzieć czasu wejścia w życie ustawy 

obwieszczenie, o którym mowa w projektowanym art. 1331 § 2 k.r.o., mogłoby nie 

zostać ogłoszone, gdyż projekt przewiduje ogłaszanie go corocznie do dnia 30 

listopada, przy uwzględnieniu w nim minimalnego wynagrodzenia ustalanego na 

następny rok.  Projektowany art. 6 zakłada zatem, że w pierwszym roku 

obowiązywania ustawy Minister Sprawiedliwości ogłosi kwotę przeliczeniową oraz 

wysokość natychmiastowego świadczenia alimentacyjnego przed upływem sześciu 

miesięcy od dnia jej ogłoszenia w oparciu o ustalone minimalne wynagrodzenie za 

pracę za ten właśnie rok. 

3. Przewidywane skutki projektowanej ustawy 

Projektowane przepisy wpłyną znacząco na odciążenie sądów i usprawnienie 

postępowania oraz obniżenie kosztów generowanych ze Skarbu Państwa. 

4. Skutki budżetowe i źródła finansowania 

Projekt nie niesie za sobą dodatkowych kosztów dla budżetu państwa.  

5. Oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej 

W ocenie projektodawcy przedmiot projektowanej regulacji nie jest sprzeczny z 

prawem Unii Europejskiej. 

6. Oświadczenie o notyfikacji zgodnie z przepisami dotyczącymi 

funkcjonowania krajowego sytemu notyfikacji norm i aktów prawnych 
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Projekt ustawy nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom 

Unii Europejskiej w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji lub uzgodnienia. 

7.   Akty wykonawcze do ustawy 

W ramach uproszczenia procedury projekt zakłada, że pozew wnosi się na 

urzędowym formularzu (projektowany art. 50540 § 2 k.p.c.), co jest równoznaczne z 

koniecznością wydania przez Ministra Sprawiedliwości rozporządzenia na podstawie 

delegacji ustawowej, zawartej w art. 125 § 3 k.p.c., w celu ustalenia wzoru nowego 

formularza. Uproszczenie polegać będzie również na ograniczeniu liczby dowodów, 

przy jednoczesnym położeniu nacisku na oświadczenia strony powodowej złożone po 

pouczeniu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

(projektowany art. 50540 § 1 k.p.c.). Dowody, z wyjątkiem odpisu aktu urodzenia 

dziecka, wystarczy wskazać (projektowany art. 50540 § 3 k.p.c.).  

 8.   Konsultacje społeczne 

Proponowany projekt nie był dotychczas poddawany konsultacjom społecznym. 


