
Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)  

Klient chce złożyć pozew o zapłatę. Prosi o wyjaśnienie instytucji elektronicznego 
postępowania upominawczego.  

Elektroniczne postępowanie upominawcze – informacje ogólne.  

Elektroniczne postępowanie upominawcze przeprowadzane jest za pomocą platformy 
internetowej E-sąd. Dzięki EPU możliwe jest dochodzenie roszczeń bez konieczności stawiania 
się na rozprawach. EPU jest odrębnym postępowaniem i ma charakter wezwania do zapłaty, w 
sprawach których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie jest wymagane przeprowadzenie 
postępowania dowodowego. Dzięki niemu możemy dochodzić roszczeń pieniężnych, które 
stały się wymagalne w okresie 3 lat przed dniem wniesienia pozwu (art. 505 29a kpc).  

W elektronicznym postępowaniu upominawczym stosuje się przepisy o postępowaniu 
upominawczym uwzględniając przy tym odrębności zawarte w regulacji szczególnej dotyczące 
elektronicznego postępowania upominawczego (art. 505 28 § 1 kpc).  

Jakie sprawy rozpatrujemy w EPU? 

Poprzez elektroniczne postępowanie upominawcze możemy dochodzić wyłącznie roszczeń 
pieniężnych. Niezbędne jest by kwota określona była w sposób precyzyjny oraz zrozumiały 
oraz by obowiązek jej zapłaty wynikał bezpośrednio ze wskazanych przez powoda 
dokumentów, taki jak rachunków, faktur, umów.   

Skutkiem elektronicznego postępowania upominawczego jest wydanie nakazu zapłaty.  

Co powinien zawierać pozew?  

W pozwie należy wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń oraz dokładnie je opisać. 
Istotne jest, że powód nie ma obowiązku załączać do pozwu dowodów (art. 505 32 § 1 kpc). 
Powód nie musi również załączać: odpisów pozwu oraz odpisów załączników dla stron; 
poświadczonych elektronicznie odpisów załączników, które dołączane są do pisma 
procesowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.   

Ponadto, pozew powinien zawierać:  

• W przypadku osoby fizycznej - numer PESEL lub NIP (jeżeli jest obowiązany do jego 
posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku) 

• W przypadku osoby prawnej – numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku 
jego braku numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP 

• Dane, o których mowa w art. 126 § 2 pkt 1 kpc (oznaczenie miejsca zamieszkania 
strony lub adres miejsca siedziby, a w przypadku, gdy strona jest przedsiębiorcą 
wpisanym do CEIDG – adres do korespondencji zawarty w CEIDG)  

Istotne jest, żeby dane oraz adres pozwanego oznaczyć precyzyjnie i zgodnie ze stanem 
faktycznym, ponieważ w przypadku błędu (zła wiara lub niezachowanie należytej staranności) 
sąd może skazać nas na grzywnę.  

Jak należy wnieść pozew?  

Powód w elektronicznym postępowaniu upominawczym wnosi pisma wyłącznie za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego (art. 505 31 § 1 kpc).  



Postępowanie przed e-sądem rozpoczyna się w momencie wniesienia przez powoda pozwu za 
pośrednictwem strony internetowej: e-sad.gov.pl. Aby wnieść powództwo należy dokonać 
rejestracji celem założenia konta na ww. stronie. Uwaga! Przed założeniem konta na stronie e-
sad.gov.pl należy wygenerować zwykły podpis elektroniczny, a następnie wypełnić wniosek o 
przyznanie certyfikatu, który będzie ważny przez jeden rok. Dopiero po przeprowadzeniu tych 
dwóch czynności możemy utworzyć konto.  

Powództwo możemy również wnieść za pośrednictwem radcy prawnego lub adwokata.  

Jedynym E-Sądem w Polsce orzekającym w sprawach wniesionych przez internet jest VI 
Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód. Swoją właściwością obejmuję całą 
Polskę.  

Kiedy po wniesieniu pozwu sąd nie wyda nakazu zapłaty?  

Zgodnie z art. 505 28 § 2 kpc, nakaz zapłaty w EPU nie może być wydany, jeżeli:  

1. Powód dochodzi roszczenia innego niż pieniężne 
2. Doręczenie pozwanemu nakazu miałoby nastąpić poza granicami kraju  

Zgodnie z art. 505 33 kpc w przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty sąd umarza 
postępowanie.  

Postanowienia wydawane w EPU.  

Wszystkie postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym, które podlegają zaskarżeniu sąd 
uzasadnia z urzędu. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień, licząc od dnia doręczenia 
postanowienia wraz z uzasadnieniem. Zażalenia sąd rozpoznaje w składzie jednego sędziego. 

Sprzeciw od nakazu zapłaty.  

Pozwany co do zasady nie wnosi do sądu żadnych pism za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego. Otrzymuje on z sądu wszelką korespondencję (z reguły wyłącznie nakaz 
zapłaty) w tradycyjnej formie papierowej wysłaną za pośrednictwem operatora pocztowego. 
Pozwany może od nakazu zapłaty złożyć sprzeciw w terminie 14 dni. Nie jest wymagana 
szczególna forma, wystarczy sporządzić proste pismo, w którym oznaczone zostanie: sąd, który 
wydał nakaz zapłaty; sygnaturę sprawy; datę wydania nakazu zapłaty oraz zatytułować pismo 
– „sprzeciw od nakazu zapłaty” w treści napisać, że nie zgadzamy się z nakazem i wnosimy od 
niego sprzeciw w całości.  

W przypadku wniesienia sprzeciwu sąd umarza postępowanie w zakresie, w którym nakaz 
zapłaty utracił moc (art. 505 36 kpc).  

Do sprzeciwu od nakazu zapłaty nie dołącza się dowodów (art. 505 35 kpc).  

Klauzula wykonalności nadawana nakazowi zapłaty wydanemu w elektronicznym 
postępowaniu upominawczym.  

Zgodnie z art. 782 § 2 kpc nakazowi zapłaty wydanemu w EPU nadaje się klauzulę 
wykonalności z urzędu niezwłocznie po jego uprawomocnieniu się.  

Możliwość zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika.  



Komornik na wniosek dłużnika zawiesza postępowanie prowadzone na podstawie tytułu 
wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności nakazu zapłaty wydanego 
w EPU, jeżeli dłużnik przedstawi zaświadczenie określone w art. 139 § 5, z którego wynika, że 
nakaz zapłaty został doręczony na inny adres aniżeli miejsce zamieszkania dłużnika ustalone 
w post. egzekucyjnym. 

Uwaga! W przypadku, gdy okoliczności określone powyżej wynikają z dokumentu uzyskanego 
z systemu teleinformatycznego (dokument określony w art. 797 § 3 kpc), zgodnie z którym 
organ egzekucyjny jest wstanie zweryfikować istnienie i treść tytułu egzekucyjnego wydanego 
w postaci w elektronicznej dłużnik nie ma obowiązku przedstawienia zaświadczenia 
określonego w art. 139 § 5 kpc.   

 


