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DORĘCZENIE 
odpisu postanowienia

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południc w Warszawie I Wydział Cywilny doręcza

Panu- jako dłużnikowi odpis postanowienia wydanego w dniu 13 października 2022 roku w sprawie 

I Co 179/22. 

zał. 1 odpis.
POUCZENIE

o zażaleniu do sądu okręgowego przy doręczeniu odpisu postanowienia w przypadku odstąpienia od
uzasadnienia

1. Od postanowienia przysługuje zażalenie do sądu drugiej instancji, tj. Sądu Okręgowego Warszawa — Praga w 
Warszawie (art. 394 § 1 k.p.c.).

2. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 394 § 2
k.p.c. w zw. z art. 394^a § 2 k.p.c.).

3. Wydając postanowienie podlegające zaskarżeniu sąd może, według swej oceny opartej na rozważeniu 
wszystkich okoliczności sprawy, postanowić o odstąpieniu od jego uzasadnienia, jeżeli w całości uwzględnia 
zawarty w piśmie procesowym wniosek strony i podziela argumenty strony przytoczone na jego poparcie. W 
postanowieniu należy powołać to pismo. Jeżeli pismo to zostanie doręczone później niż postanowienie, termin 
do złożenia zażalenia biegnie od dnia doręczenia tego pisma (art. 357 § 6 k.p.c.).

4. Jeżeli sąd odstąpił od jego uzasadnienia, termin Uczy się od dnia ogłoszenia postanowienia, a jeżeU podlegało 
ono doręczeniu — od dnia jego doręczenia (art. 394 § 2 k.p.c.).

5. Sąd drugiej instancji odrzuca zażalenie spóźnione, nieopłacone lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak 
również zażalenie, którego braków strona nie usunęła w wyznaczonym terminie (art. 373 k.p.c. w zw. z art. 397 
§ 3 k.p.c.).

6. Oddanie pisma procesowego w urzędzie pocztowym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam 
skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej, albo przez osobę 
pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u 
kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c.).

7. Pismo składa się do Sądu wraz z odpisem pisma i jego załączników dla pozostałych stron postępowania (art. 
128 §1 k.p.c.)

Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 21 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 
dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów? sądowych oraz innych działów 
administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.

Na zarządzenie Sędziego 
z up. Kierownika Sekretariatu 

Dominika Zarzycka

mailto:boi2@warszawa-pragapolucfoie.sr.gov.pl
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P O S T A N O W I E N I E

Dnia 13 października 2022 roku 

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie I Wydział Cywilny 

w składzie następującym:

Przewodniczący: asesor sądowy Nikola Strzelczyk 

po rozpoznaniu w dniu 13 października 2022 roku w Warszawie 

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku easyDEBT Nie standaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu 

Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie 

z udziałem Mirosława (dębskiego 

o wydanie tytułu wykonawczego w miejsce utraconego

postanaw ia: •

1. odmówić podjęcia postępowania.

2. umorzyć postępowanie,

3. oddalić wniosek o zasadzenie od uczestnika na rzecz wnioskodawcy kosztów doręczenia

korespondencji za pośrednictwem komomiką^doi^egp,.
' Na oryginale właściwe podpisy

7#C\ W  Za zgodność: ; 

f 1 ! P R O Ń K O  L A  N T
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U zasadnien ie " y \

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2022 r. zawieszono postępowanie w sprawie na 

podstawie art. 177 § 1 pkt ó k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. z uwagi na niewykonanie przez 

pełnomocnika wnioskodawcy zarządzenia z dnia 22 marca 2022 r., którym zobowiązano go do 

doręczenia uczestnikowi odpisu wniosku za pośrednictwem komornika sądowego oraz do 

złożenia do akt sprawy potwierdzenia doręczenia korespondencji uczestnikowi za pośrednictwem 

komornika sądowego lub zwrotu pisma i wskazania aktualnego adresu uczestnika lub dowodu, że 

uczestnik przebywa pod adresem wskazanym we wniosku.



Pismem z dnia 14 września 2022 roku pełnomocnik wnioskodawcy wniósł o podjęcie 

zawieszonego postępowania wskazując, ze adres uczestnika odpowiada adresowi wskazanemu 

pierwotnie we wniosku, jednocześnie wniósł o zasądzenie od uczestnika kosztów doręczenia 

korespondencji za pośrednictwem komornika sądowego.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1391 § 1 i 2 k.p.c. jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia 

zgodnie z art. 139 § 1 zdanie drugie, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego 

wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej 

żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i nie ma zastosowania art. 

139 § 2-31 lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący 

zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując 

do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. Powód w terminie dwóch 

miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania, o którym mowa w § 1, składa do akt 

potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i 

wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym 

w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu stosuje się przepis art. 177 § 1 pkt 6. Stosownie do 

treści art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli na skutek braku lub 

wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie 

adresu pozwanego łub danych pozwalających sądowi na ustalenie numerów, o których mowa w 

art. 2081, lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego 

biegu. Zgodnie zaś z art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. Sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn 

wskazanych w art. 177 .§ 1 pkt 5 i 6, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony 

w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania. Powyższe przepisy, 

wobec treści art. 13 § 2 k.p.c. znajdują odpowiednie zastosowanie na gruncie postępowania w 

przedmiocie wniosku o wydanie tytułu wykonawczego w miejsce utraconego.

W ocenie Sądu w niniejszej sprawie nie zachodziły podstawy do podjęcia zawieszonego 

postępowania z uwagi na wskazanie przez wnioskodawcę ponownie adresu uczestnika tożsamego 

z adresem wskazanym we wniosku inicjującym postępowanie w niniejszej sprawie. 

Korespondencja kierowana przez Sąd na adres: ul. Mińska 20/19, Warszawa została zwrócona 

przez Pocztę po dwukrotnej awizacji. Pełnomocnik wnioskodawcy pomimo zobowiązania go do 

doręczenia uczestnikowi odpisu wniosku za pośrednictwem komornika sądowego oraz do 

złożenia do akt sprawy potwierdzenia doręczenia korespondencji uczestnikowi za pośrednictwem 

komornika sądowego łub zwrotu pisma i wskazania aktualnego adresu uczestnika łub dowodu, że 

uczestnik przebywa pod adresem wskazanym we wniosku nie wykonał zobowiązania. Z treści



załączonych do wniosku o podjęcia postępowania dokumentów wynika, że Komornik Sądowy 

Tomasz Ołak nie zastał adresata na miejscu czynności. Komornik wskazał, że obecne miejsce 

pobytu uczestnika nie jest. znane i nie zdołał skutecznie doręczyć korespondencji Mirosławowi 

Gębskiemu. Sam zaś fakt, że z informacji udzielonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

wynika, że powyższy adres został wskazany jako adres zameldowania nie przemawia zdaniem 

Sądu za uznaniem, że uczestnik w rzeczywistości mieszka pod tym adresem. Wniosek o wydanie 

tytułu wykonawczego w miejsce utraconego stanowi zaś pismo wywołujące potrzebę obrony 

praw uczestnika w rozumieniu art. 139! § 1 k.p.c. Pełnomocnik wnioskodawcy nie wykonał 

zatem skierowanego do niego zobowiązania, jak również nie wniósł o ustanowienie kuratora dla 

nieznanego z miejsca pobytu. Nie zaszły wobec tego podstawy do podjęcia zawieszonego 

postępowania. Jednocześnie z uwagi na upływ terminu 3 miesięcy od daty postanowienia o 

zawieszeniu postępowania, Sąd umorzył postępowanie w niniejszej sprawie. W ocenie Sądu 

złożenie bezzasadnego, bo niewskazującego prawidłowego adresu uczestnika, wniosku o podjęcie 

postępowania, jest procesowe nieskuteczne. Przyczyna zawieszenia, która uniemożliwiła nadanie 

sprawie dalszego biegu, nie została bowiem usunięta. Postępowanie nie może się dalej toczyć. Z 

tych względów Sąd orzekł jak w pkt 1 i 2 postanowienia. Należy przy tym zaznaczyć, że w 

sytuacji ustalenia prawidłowego adresu uczestnika wnioskodawca może wystąpić z kolejnym 

wnioskiem o wydanie tytułu wykonawczego w miejsce utraconego.

O kosztach orzeczono w oparciu o stosowany odpowiednio art. 770 § 1 zd. 1 k.p.c., 

zgodnie z którym dłużnik zwraca wierzycielowi koszty- niezbędne do celowego przeprowadzenia 

egzekucji. W ocenie Sądu brak było podstaw do uwzględnienia poniesionych przez 

wnioskodawcę kosztów doręczenia korespondencji przez komornika sądowego. Czynności te nie 

doprowadziły do skutecznego doręczenia odpisu wniosku, nie usunęły zatem przyczyny 

zawieszenia, zaś postępowanie zostało umorzone. Bezzasadne tymi samym było obciążanie 

uczestnika obowiązkiem ich zwrotu na rzecz wnioskodawcy.

Wobec powyższego orzeczono jak na wstępie.

Na oryginale właściwe podpisy 
Za zgodność:


