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Sygn. akt I N c 156/11 
 
 

P O S T A N O W I E N I E  
 

Dnia 11 kwietnia 2011 r. 
 

d Okr gowy we Wroc awiu Wydzia  I Cywilny (ul. S dowa 1 
50-046 Wroc aw, Polska) w sk adzie: 
Przewodnicz cy : SSO Alicja Wronowska - Nahotko 
po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2011 r. we Wroc awiu na 
posiedzeniu niejawnym 
sprawy z powództwa Iwony S. (zamieszka a ul…, Polska) 
przeciwko S. GmbH z siedzib  w T. (…., Niemcy) o zap at  
w przedmiocie skierowania pytania prejudycjalnego do Trybuna u Sprawiedliwo ci Unii 
Europejskiej 
postanawia: 
 
zwróci  si  do Trybuna u Sprawiedliwo ci Unii Europejskiej z nast puj cymi pytaniami prawnymi: 

1. Czy przepis art. 7 Rozporz dzenia nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z 12 grudnia 
2006 r. ustanawiaj cego post powanie w sprawie europejskiego nakazu zap aty nale y interpretowa  w 
ten sposób, e: 

 

a) reguluje on wyczerpuj co wszelkie wymogi, jakim powinien odpowiada  pozew o wydanie 
europejskiego nakazu zap aty, czy 

b) okre la jedynie minimalne wymogi takiego pozwu, a w zakresie nieuregulowanym w tym 
przepisie do wymogów formalnych pozwu stosowa  nale y przepisy prawa krajowego? 

2. W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdz cej na pytanie lb), czy w sytuacji, gdy pozew nie spe nia 
wymogów formalnych, które s  przewidziane w prawie pa stwa cz onkowskiego (np. nie do czono 
odpisu pozwu przeznaczonego dla strony przeciwnej lub nie wskazano warto ci przedmiotu sporu), 
wezwanie powoda do uzupe nienia tych braków winno nast pi  w oparciu o przepisy prawa krajowego -
zgodnie z art. 26 Rozporz dzenia, czy te  w trybie art. 9 Rozporz dzenia? 

3. Czy przepis art. 4 Rozporz dzenia nr 1896/2006 nale y interpretowa  w ten sposób, i  wymienione w 
tym przepisie cechy roszczenia pieni nego, tj. oznaczona wysoko  oraz wymagalno  roszczenia w 
chwili wniesienia pozwu o wydanie europejskiego nakazu zap aty odnosz  si  jedynie do roszczenia 

ównego, czy tak e do roszczenia o zap at  odsetek za opó nienie w p atno ci? 
4. Czy prawid owa interpretacja art. 7 ust. 2 lit c) Rozporz dzenia nr 1896/2006 oznacza, e w przypadku, 

gdy prawo pa stwa cz onkowskiego nie przewiduje automatycznego doliczania odsetek, to w 
post powaniu o wydanie europejskiego nakazu zap aty mo na obok roszczenia g ównego dochodzi : 

a) wszystkich  odsetek,  w  tym  tak e  tzw.  odsetek  otwartych  (liczonych  od  dnia  ich  wymagalno ci  
wskazanego ci le okre lon  dat  do nieokre lonego dat  dnia zap aty, np. „od dnia 20 marca 2011 r. do 
dnia zap aty"); 

b) tylko odsetek naliczonych od dnia ich wymagalno ci wskazanego ci le okre lon  dat  do dnia 
wniesienia pozwu lub do dnia wydania nakazu zap aty; 

c) wy cznie odsetek naliczonych od dnia ich wymagalno ci wskazanego ci le okre lon  dat  do dnia 
enia pozwu? 

 

5. W przypadku odpowiedzi twierdz cej na pytanie 4a) w jaki sposób, zgodnie z Rozporz dzeniem nr 
1896/2006, powinno zosta  skonstruowane orzeczenie w zakresie odsetek w formularzu nakazu zap aty? 

6. W przypadku odpowiedzi twierdz cej na pytanie 4b) - kto powinien wskaza  wysoko  kwoty odsetek - 
strona, czy S d z urz du; 

7. W przypadku odpowiedzi twierdz cej na pytanie 4c) - czy strona ma obowi zek wskazania w pozwie 
wysoko ci wyliczonych odsetek? 
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8. Czy je eli powód nie wyliczy odsetek danych do dnia wniesienia pozwu, czy wyliczenia takiego 
dokona  ma S d z urz du, czy te  S d powinien wówczas wezwa  stron  do uzupe nienia braków pozwu 
w trybie art. 9 Rozporz dzenia nr 1896/2006? 

 
 

Uzasadnienie 
 
W niniejszej sprawie powódka Iwona S., maj ca miejsce zamieszkania w Polsce, w dniu 23.02.2011 r. 

wnios a do S du Okr gowego we Wroc awiu pozew o wydanie europejskiego nakazu zap aty przeciwko S. 
GmbH z siedzib  w T. (Niemcy). 

Dokonuj c wst pnego badania pozwu, S d dostrzeg , i  powódka nie oznaczy a w nim warto ci 
przedmiotu sporu, wyra onej w walucie polskiej (która zgodnie z przepisami polskiego kodeksu post powania 
cywilnego jest podstaw  do obliczenia op aty od pozwu), ponadto w punkcie 7 formularza pozwu (A), 
dotycz cym odsetek, w sposób nieprawid owy okre li a kod odsetek (nie oznaczy a, przy u yciu w ciwego 
symbolu, w jakiej skali naliczane maj  by  odsetki), a tak e nie poda a, od jakich kwot maj  by  one zas dzone. 
Oznaczaj c okres, za który nale  si  odsetki ustawowe, powódka wskaza a tylko pocz tkow  dat , daj c 
zas dzenia tzw. odsetek otwartych tj. liczonych „do dnia zap aty", bez wskazania konkretnej daty ko cowej. 

 
Na gruncie przytoczonego stanu faktycznego, wy oni o si  kilka zagadnie  prawnych, których 

rozstrzygni cie b dzie mia o istotny wp yw na dalsze czynno ci S du w niniejszej sprawie, a w konsekwencji 
równie  na ostateczny wynik tocz cego si  post powania. 

Po pierwsze, S d orzekaj cy powzi  w tpliwo  odno nie tego, w jakim zakresie powinien dokonywa  
wst pnego badania pozwu o wydanie europejskiego nakazu zap aty. W szczególno ci rozwa enia wymaga 
kwestia, czy badanie to, w rozumieniu art. 8 Rozporz dzenia nr 1896/2006, obejmuje równie  ocen  pozwu pod 

tem spe nienia wymogów formalnych, które przewidziane s  przez przepisy prawa wewn trznego pa stwa 
wydania nakazu. Z zagadnienia lego wy ania si  równie  dalsza w tpliwo  dotycz ca trybu, w jakim nast pi  ma 
ewentualne wezwanie powoda do uzupe nienia braków formalnych pozwu, innych ni  te, które obj te s  
procedur  okre lon  w art. 9 Rozporz dzenia nr 1896/2006. 

Ponadto, zachodzi konieczno  uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy roszczenie o zap at  odsetek za 
opó nienie w p atno ci musi by  wymagalne w dacie wniesienia pozwu o wydanie europejskiego nakazu zap aty 
oraz czy strona winna ka dorazowo oznaczy  w pozwie wysoko  odsetek. Usuni cie zwi zanych z t  kwesti  

tpliwo ci, pozwoli w szczególno ci na ustalenie, za jaki okres strona mo e dochodzi  odsetek w post powaniu 
o wydanie europejskiego nakazu zap aty oraz jak prawid owo powinna okre li  swoje danie w tym zakresie. 

Niezwykle istotne, z punktu widzenia rozpatrywanej sprawy, b dzie tak e zaj cie przez Trybuna  
Sprawiedliwo ci Unii Europejskiej stanowiska, co do mo liwo ci dania przez powoda tzw. odsetek otwartych, 
a wi c takich, które naliczane s  do nieokre lonego z góry i nieznanego w chwili wydania nakazu zap aty 
terminu, w którym nast pi zap ata roszczenia pieni nego dochodzonego w pozwie. Przyj cie takiej mo liwo ci 
wymaga o b dzie w dalszej kolejno ci ustalenia, w jaki sposób prawid owo winno by  skonstruowane orzeczenie 

du w przedmiocie odsetek, z uwzgl dnieniem tre ci urz dowego formularza (E) europejskiego nakazu zap aty 
(za cznik V do Rozporz dzenia nr 1896/2006 ). 

 
Podkre li  nale y, e uzyskanie odpowiedzi na wskazane powy ej zagadnienia prawne, zwi zane z 

interpretacj  przepisów Rozporz dzenia nr 1896/2006, jest niezb dne do nadania biegu niniejszej sprawie. Od 
udzielonej przez Trybuna  odpowiedzi b dzie zale  zakres badania wniesionego pozwu o wydanie 
europejskiego nakazu zap aty oraz tryb wezwania powódki do uzupe nienia jego braków formalnych, w tym tak e 
do sprecyzowania przez stron dania w zakresie odsetek. 

Wyja nienie w tpliwo ci, zwi zanych z roszczeniem o zap at  odsetek, w sposób bezpo redni wp ynie 
na tre  rozstrzygni cia w niniejszej sprawie, albowiem od odpowiedzi Trybuna u Sprawiedliwo ci Unii 
Europejskiej na powy sze zagadnienie, zale a b dzie dopuszczalno  wydania europejskiego nakazu zap aty w 
razie zg oszenia dania zas dzenia tzw. odsetek otwartych, jak równie  sposób sformu owania orzeczenia S du 
w tym zakresie. 
 
1. Rozporz dzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj ce post powanie w sprawie 
europejskiego nakazu zap aty (zwane dalej Rozporz dzeniem) zosta o przyj te przede wszystkim w celu 
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uproszczenia, przyspieszenia oraz zmniejszenia kosztów post powania s dowego w sprawach transgranicznych, a 
tak e umo liwienia swobodnego przep ywu europejskich nakazów zap aty we wszystkich pa stwach 
cz onkowskich Unii Europejskiej, przy spe nieniu minimalnych standardów, okre lonych w przepisach (pkt 9 
preambu y, art. 1 Rozporz dzenia). Jednym z instrumentów, zmierzaj cym do uproszczenia post powania oraz 
zagwarantowania jednolito ci praktyki s dów krajowych, s  standardowe formularze, stanowi ce za czniki do 
Rozporz dzenia, które wykorzystywane s  w korespondencji pomi dzy s dem i stronami. 

Warunki formalne, jakim powinien odpowiada  pozew o wydanie europejskiego nakazu zap aty, 
uregulowane  s  w  art.  7  Rozporz dzenia.  Przepis  ten  stanowi,  e  pozew  sk ada  si  przy  u yciu  formularza  A,  
okre lonego w za czniku I. Powinien on zawiera  nast puj ce dane: 
a) nazwy lub imiona i nazwiska oraz adresy stron, a tak e w odpowiednich przypadkach, ich przedstawicieli oraz 
oznaczenie s du, do którego kierowany jest pozew; 
b) kwot  dochodzonego roszczenia, w tym kwot  roszczenia g ównego, oraz, stosownie do okoliczno ci, odsetki, 
kary umowne i koszty; 
c) je li powód dochodzi odsetek - stawk  odsetek oraz okres, za jaki da odsetek, chyba, e zgodnie z prawem 
pa stwa cz onkowskiego odsetki ustawowe s  doliczane automatycznie do roszczenia g ównego; 
d) uzasadnienie roszczenia, w tym opis okoliczno ci wskazanych jako podstawa roszczenia oraz, w odpowiednich 
przypadkach, danych odsetek; 
e) opis dowodów na poparcie roszczenia; 
f) okoliczno ci uzasadniaj ce w ciwo  s du 
oraz 
g) uzasadnienie transgranicznego charakteru sprawy w rozumieniu art. 3. 
 
2. Podejmuj c prób  ustalenia zakresu wst pnego badania pozwu w sprawach o wydanie 
europejskiego nakazu zap aty, w pierwszej kolejno ci odwo  si  nale y do. punktu 16 
preambu y Rozporz dzenia nr 1896/2006, który stanowi, i  S d powinien bada  pozew, w 
tym kwesti  w ciwo ci s du oraz opis dowodów, na podstawie informacji podanych w 
formularzu. Dzi ki temu S d móg by wst pnie oceni  zasadno  roszczenia i, mi dzy innymi, 
wyeliminowa  roszczenia w sposób oczywisty nieuzasadnione lub niedopuszczalne. 

Przepis art. 8 Rozporz dzenia wprowadza zasad , i  S d rozpoznaj cy spraw  powinien zbada  tak 
szybko jak to jest mo liwe, czy spe nione s  wymogi okre lone w art. 2, 3, 4, 6 i 7 oraz czy pozew wydaje si  by  
uzasadniony. Z przytoczonej regulacji wprost wynika, e procedura wst pnego badania pozwu ma charakter 
formalno - merytoryczny. Oprócz kwestii zwi zanych ze sprawdzeniem w ciwo ci S du, jurysdykcji krajowej, 
a tak e ocen , czy sprawa ma charakter transgraniczny i czy pozew zawiera wszystkie dane, 
wymienione w art. 7 Rozporz dzenia, S d na tym etapie, dokonuje równie  wst pnego 
badania zasadno ci dochodzonego w pozwie roszczenia oraz wskazanych przez stron  
dowodów. 

Na tle przywo anych dotychczas regulacji wy ania si  pytanie, czy badanie wst pne, przewidziane w art. 
8 Rozporz dzenia obejmuje równie  ocen  pozwu pod k tem spe nienia wymogów formalnych, przewidzianych 
w przepisach prawa krajowego. Zastanowienia wymaga jednocze nie, czy zawarte w art. 7 Rozporz dzenia 
warunki formalne pozwu s  wy cznymi warunkami, jakim powinien odpowiada  pozew o wydanie 
europejskiego nakazu zap aty, czy te  przepis ten okre la jedynie minimalne wymogi takiego pozwu, a w zakresie 
w nim nieuregulowanym stosowa  nale y przepisy prawa krajowego. 

3. Zauwa  nale y, e przepisy Rozporz dzenia cz sto odsy aj  do w ciwych unormowa  prawa 
krajowego, dotycz cych m.in. sankcji za podanie nieprawdziwych informacji (art. 7 ust. 3), skutków wydania 
europejskiego nakazu zap aty w odniesieniu do cz ci roszczenia (art. 10 ust. 2), dor cze  (art. 13 ust. 5), 
przekazania sprawy do zwyk ego post powania w razie sprzeciwu pozwanego (art. 17 ust. 2), wymogów 
formalnych wykonalno ci europejskiego nakazu zap aty (art. 18 ust. 2 , art. 21 ust. 1), uprawnie  t umaczy (art. 
21 ust. 2 lit. b) a tak e op at i nale no ci s dowych (art. 25 ust. 2). Ponadto, zgodnie z dyspozycj  art. 26 
rozporz dzenia, zasad  jest stosowanie przepisów prawa krajowego w kwestiach proceduralnych, 
nieuregulowanych w rozporz dzeniu. Ostatni z wymienionych przepisów móg by zatem stanowi  podstaw  do 
stwierdzenia, i  oprócz badania wymogów przewidzianych na gruncie przepisów Rozporz dzenia, S d powinien 
ocenia  pozew o wydanie europejskiego nakazu zap aty pod k tem spe nienia warunków, okre lonych w 
przepisach krajowych pa stwa wydania nakazu. 
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4. Odes anie w zakresie nieuregulowanym w Rozporz dzeniu do przepisów prawa krajowego wywo uje 
szereg problemów praktycznych, wy aniaj cych si  na tle jednoczesnego stosowania obu, wchodz cych w gr  
regulacji prawnych. Podkre li  wypada w tym miejscu, e przepisy prawa krajowego mog  niekiedy znacznie 
szerzej ni  to wynika z art. 7 Rozporz dzenia, regulowa  wymogi formalne pozwu oraz odmiennie okre la  
konsekwencje niedochowania przez stron  tych wymogów. 

Zgodnie z art. 126 polskiego kodeksu post powania cywilnego ( Dz.U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze zm., 
w skrócie k.p.c), ka de pismo procesowe, w tym pozew, powinno zawiera : 1) oznaczenie s du, do którego jest 
skierowane, 2) imi  i nazwisko lub nazw  stron, ich przedstawicieli ustawowych i pe nomocników, 3) oznaczenie 
rodzaju pisma, 4) osnow  wniosku lub o wiadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczno ci, 5) 
podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pe nomocnika, 6) wymienienie za czników. Je eli pismo 
procesowe jest pierwszym pismem sk adanym w sprawie, powinno ponadto zawiera  oznaczenie miejsca 
zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pe nomocników oraz przedmiotu sporu, pisma 
za  dalsze - sygnatur  akt. Stosownie do art. 126§3 k.p.c. je li pismo wnosi pe nomocnik, który przedtem nie 

 pe nomocnictwa, do pisma nale y do czy  pe nomocnictwo. Dodatkowo, przepisy polskiego kodeksu 
post powania cywilnego przewiduj  obowi zek do czenia przez stron  odpisów pism procesowych wnoszonych 
do s du oraz odpisów za czników, celem dor czenia ich drugiej stronie (art. 128 k.p.c). Przepis art. 187 §1 k.p.c. 
stanowi, i  oprócz spe nienia wymogów przewidzianych dla wszystkich pism procesowych, pozew powinien 
dodatkowo zawiera : dok adnie okre lone danie, a w sprawach o prawa maj tkowe tak e oznaczenie warto ci 
przedmiotu sporu (chyba, e przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieni na) oraz przytoczenie 
okoliczno ci faktycznych uzasadniaj cych danie, a w miar  potrzeby uzasadniaj cych równie  w ciwo  

du. 

5. Porównuj c wymogi formalne pozwu o wydanie europejskiego nakazu zap aty, wymienione w art. 7 
Rozporz dzenia, z wymogami okre lonymi w prawie polskim, nasuwa si  oczywisty wniosek, i  niektóre z nich 
wyst puj  tylko na gruncie prawa krajowego. Powstaje zatem pytanie, czy w post powaniu o wydanie 
europejskiego nakazu zap aty, obowi zuj  te dodatkowe wymogi i jak nale y post pi  w sytuacji, gdy pozew nie 
spe nia warunków okre lonych w przepisach prawa polskiego. 

Poszukuj c odpowiedzi na powy sze pytanie nie mo na traci  z pola widzenia faktu, e post powanie o 
wydanie europejskiego nakazu zap aty, zgodnie z za eniami przyj tymi w Rozporz dzeniu, ma na celu 
uproszczenie, przy pieszenie oraz ujednolicenie procedury dochodzenia roszcze  bezspornych w sprawach 
transgranicznych. W post powaniu takim S d prowadzi korespondencj  ze stronami przy wykorzystaniu 
urz dowych formularzy, których tre  i zakres dostosowane s  do przepisów Rozporz dzenia, nie uwzgl dniaj  
natomiast odmienno ci wynikaj cych z przepisów krajowych pa stwa wydania nakazu. W praktyce pojawiaj  si  
tak e w tpliwo ci (jak to ma miejsce na gruncie rozpoznawanej sprawy) dotycz ce sposobu post powania przez 

d w sytuacji, gdy pozew o wydanie europejskiego nakazu zap aty, nie spe nia niektórych warunków 
przewidzianych w Rozporz dzeniu oraz innych, wynikaj cych ju  jedynie z uregulowa  prawa krajowego. 

6. Zgodnie z art. 9 Rozporz dzenia, w sytuacji, gdy pozew o wydanie europejskiego nakazu zap aty nie 
odpowiada wymaganiom okre lonym w art. 7, S d umo liwia powodowi uzupe nienie lub poprawienie pozwu w 
wyznaczonym terminie, chyba, e roszczenie jest oczywi cie nieuzasadnione lub pozew jest niedopuszczalny. W 
takim przypadku S d korzysta z formularza B, okre lonego w za czniku II do Rozporz dzenia. Konsekwencj  
nieuzupe nienia przez stron  braków formalnych pozwu, wymienionych w art. 7 jest odrzucenie pozwu, na które 
stronie nie s y odwo anie (art. 11 ust. 1 lit a) Rozporz dzenia). Jak ju  wspomniano, formularz B na którym S d 
powinien wezwa  powoda do uzupe nienia braków formalnych pozwu, zawiera tylko te elementy, które zgodnie z 
przepisami Rozporz dzenia stanowi  obowi zkowe dane, które strona powinna zamie ci  w pozwie. 

Na gruncie prawa polskiego skutki wniesienia przez stron  pozwu, dotkni tego brakami formalnymi, 
okre la art. 130§ 1 k.p.c. Zgodnie z tym przepisem, przewodnicz cy wzywa wówczas stron  - pod rygorem 
zwrotu pisma - do poprawienia, uzupe nienia lub op acenia go w terminie tygodniowym. Je eli pismo wnios a 
osoba zamieszka a lub maj ca siedzib  za granic , która nie ma w kraju przedstawiciela, przewodnicz cy 
wyznacza jej termin do poprawienia lub uzupe nienia pisma albo uiszczenia op aty nie krótszy ni  miesi c. 
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Po bezskutecznym up ywie terminu do uzupe nienia braków formalnych, przewodnicz cy zwraca pismo stronie. 
Pismo takie nie wywo uje wówczas adnych skutków, jakie ustawa wi e z wniesieniem pisma procesowego do 

du. Zgodnie z przepisami prawa polskiego, na zarz dzenie o zwrocie pozwu przys uguje powodowi za alenie ( 
art. 394 §1 pkt 1 k.p.c.) do S du II instancji. 

Jak wynika z przytoczonych przepisów, procedury zmierzaj ce do uzupe nienia braków formalnych 
pozwu, okre lone w przepisach prawa polskiego oraz w Rozporz dzeniu nr 1896/2006 znacznie si  od siebie 
ró ni , co w praktyce powoduje pewne trudno ci. Na gruncie rozpoznawanej sprawy problem taki wyst puje, 
albowiem wniesiony przez powódk  pozew zawiera oba rodzaje braków formalnych - tj. braki przewidziane w 
Rozporz dzeniu oraz wynikaj ce jedynie z norm prawa krajowego. Wy ania si  zatem konieczno  ustalenia, 
wedle jakiego trybu S d powinien wezwa  stron  do uzupe nienia poszczególnych braków, tak aby mo na by o 
sprawie nada  dalszy bieg. 

7. Przechodz c do zagadnie  prawnych zwi zanych z kwesti  dochodzenia odsetek w post powaniu o 
wydanie europejskiego nakazu zap aty, na wst pie nale y wskaza , e stosowanie przepisów Rozporz dzenia 
wywo uje szereg problemów praktycznych, dotycz cych zarówno sposobu formu owania przez powoda 
roszczenia o zap at  odsetek, jak równie  skonstruowania przez S d orzeczenia w tym przedmiocie. W ocenie 

du krajowego, ród em wspomnianych trudno ci jest z jednej strony brak spójno ci pomi dzy przepisami 
Rozporz dzenia a tre ci  formularzy oraz poucze  dotycz cych sposobu ich wype niania, z drugiej za  specyfika 
uregulowa  w zakresie odsetek, wyst puj cych na gruncie prawa polskiego. 

Artyku  4 Rozporz dzenia stanowi, e post powanie w sprawie europejskiego nakazu zap aty zosta o 
ustanowione w celu dochodzenia roszcze  pieni nych o oznaczonej wysoko ci, które wymagalne s  w chwili 
wniesienia pozwu o wydanie europejskiego nakazu zap aty. Z powy szego przepisu wynika wi c, e roszczenie 

ce przedmiotem pozwu o wydanie europejskiego nakazu zap aty musi spe nia cznie trzy cechy: mie  
charakter pieni ny, oznaczon  wysoko  oraz by  wymagalne w dacie wniesienia pozwu. Cytowany przepis nie 
precyzuje w swej tre ci, czy wymienione w nim cechy roszczenia, odnosz  si  wy cznie do roszczenia 

ównego, czy obejmuj  równie  roszczenie o zap at  odsetek za opó nienie. 

8. Na gruncie prawa polskiego przyjmuje si , i  odsetki za opó nienie s wiadczeniem okresowym. 
Stosownie bowiem do tre ci art. 481 §1 polskiego kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm., w 
skrócie k.c.), je eli d nik opó nia si  ze spe nieniem wiadczenia pieni nego, wierzyciel mo e da  odsetek 
za czas opó nienia, chocia by nie poniós adnej szkody i chocia by opó nienie by o nast pstwem okoliczno ci, 
za które d nik odpowiedzialno ci nie ponosi. O kwalifikacji odsetek jako wiadczenia okresowego przes dza 
przede wszystkim wp yw czynnika czasu na rozmiar wiadczenia, a tak e mo liwo  jego periodycznego 
spe niania przez d nika. S d Najwy szy, w uchwale z dnia 5 kwietnia 1991 roku (III CZP 20/91, OSNC 1991, 
nr 10-12, poz. 120) wyrazi  podgl d, który wielokrotnie powtarzany by  w dalszych orzeczeniach, i  
zobowi zanie do wiadczenia odsetek za opó nienie ma charakter terminowy, roszczenie to staje si  bowiem 
wymagalne pierwszego dnia po up ywie terminu do spe nienia wiadczenia g ównego i ulega sukcesywnemu 
powi kszeniu o kolejne dni opó nienia. Roszczenie o zap at  odsetek powstaje wi c ju  w pierwszym dniu 
opó nienia, a wierzyciel nabywa prawo do odsetek oddzielnie za ka dy dzie , przez ca y czas opó nienia. 

W wietle przepisów prawa polskiego, obowi zek zap aty wiadczenia odsetkowego powstaje z mocy 
ustawy z chwil  opó nienia, natomiast zawarty w art. 481 §1 k.c. zwrot 
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„wierzyciel mo e da " oznacza, e wolno mu domaga  si  zap aty odsetek na przysz , a wi c 
nieistniej cych w momencie zg oszenia dania, formu uj c danie zas dzenia odsetek za czas opó nienia „do 
dnia zap aty", co ma przede wszystkim upro ci  dochodzenie roszcze  w post powaniu s dowym. Skoro mo na 

da  odsetek „za czas opó nienia", to dopuszczalne jest na gruncie prawa polskiego wysuwanie dania 
zas dzenia odsetek otwartych (na przysz ), je eli opó nienie w chwili wnoszenia pozwu jeszcze si  nie 
zako czy o (Marcin emkowski, Odsetki cywilnoprawne, Warszawa 2007, s. 307). Mo liwo  taka wynika 
równie  z przepisów proceduralnych. Art. 190 polskiego kodeksu post powania cywilnego pozwala bowiem na 
dochodzenie na drodze s dowej „przysz ych powtarzaj cych si wiadcze , je eli nie sprzeciwia si  temu tre  

cz cego strony stosunku prawnego" . Zas dzaj c w ten sposób odsetki, w nakazie zap aty, S d orzeka w istocie 
o odsetkach jeszcze nie istniej cych, gdy  powstan  one dopiero z chwil  opó nienia i pod warunkiem powstania 
tego stanu (M. emkowski, tam e, s. 420-421). 

9. Maj c na wzgl dzie tre  przytoczonych powy ej regulacji prawa polskiego, wy ania si  zasadnicze 
pytanie, czy na gruncie art. 4 Rozporz dzenia, roszczenie o zap at  odsetek, tak jak roszczenie g ówne, musi 
spe nia  okre lone w tym przepisie cechy, a zw aszcza, czy musi by  wymagalne na dzie  wniesienia pozwu. 
Odpowied  na powy sze pytanie ma podstawowe znaczenie dla oceny, za jaki okres powód mo e domaga  si  
zas dzenia odsetek w post powaniu o wydanie europejskiego nakazu zap aty. Przyj cie stanowiska, e wskazane 
w art. 4 rozporz dzenia cechy roszczenia odnosz  si  równie  do roszczenia o zap at  odsetek, oznacza oby, e 
strona mo e domaga  si  zas dzenia odsetek jedynie za okres od daty wymagalno ci tego roszczenia 
maksymalnie do daty wniesienia pozwu. W tych okoliczno ciach dalsze, postawione przez S d krajowy pytania, 
nie wymaga yby udzielenia odpowiedzi przez Trybuna  Sprawiedliwo ci Unii Europejskiej. 

10. Zauwa  nale y, e przepisy Rozporz dzenia w sposób bardzo ogólny odnosz  si  do roszczenia o 
zap at  odsetek. Obok wspomnianego ju  art. 4 Rozporz dzenia, w art. 7 ust. 2 lit. c) wskazano jedynie, e 
powód, który obok roszczenia g ównego dochodzi odsetek, powinien wskaza  w pozwie stawk  odsetek oraz 
okres za jaki da odsetek, chyba e zgodnie z prawem pa stwa cz onkowskiego wydania nakazu zap aty odsetki 
doliczane s  automatycznie do roszczenia g ównego. 

Bli sze dane dotycz ce sposobu okre lenia przez stron  odsetek, zawarte s  w tre ci formularza (A) 
pozwu, stanowi cego za cznika nr I do Rozporz dzenia oraz w pouczeniu okre laj cym sposób wype nienia 
przez stron  pozwu. W punkcie 7 formularza pozwu (A), wskazano, e strona, która obok roszczenia g ównego 
domaga si  zas dzenia odsetek, winna zaznaczy  to w odniesieniu do ka dego roszczenia, wed ug kodów 
wyszczególnionych w formularzu. Powód winien oznaczy  stawk  odsetek, ich rodzaj, a tak e wskaza  w jakiej 
skali odsetki s  naliczane. W formularzu przewidziane s  równie  rubryki [od dnia] oraz [do dnia], w których 
powód wskaza  ma dok adnie, za jaki okres zas dzone maj  by  odsetki. 

Zgodnie z punktem 7 pouczenia do formularza pozwu, w przypadku, gdy strona domaga si  odsetek 
naliczanych do dnia wydania orzeczenia przez S d, powinna pozostawi  niewype nion  rubryk  [do]. W 
pouczeniu wskazano nadto, e w przypadku kapitalizacji odsetek, wskazana w pozwie kwota powinna stanowi  
podstaw  obliczania odsetek w pozosta ej cz ci rozpatrywanego okresu. Kapitalizacja odsetek oznacza sytuacj , 
w której naros e odsetki doliczanej s  do kwoty podstawowej i taka czna kwota staje si  podstaw  naliczania 
dalszych odsetek. Przytoczone powy ej zapisy, zdaj  si  prowadzi  do wniosku, e strona wnosz ca pozew o 
wydanie europejskiego nakazu zap aty mo e domaga  si  zas dzenia odsetek, które w dacie wniesienia pozwu nie 

 jeszcze wymagalne. Po rednio, za tak  mo liwo ci  przemawia tre  pouczenia do pozwu, w którym wyra nie 
wskazano, e 



 

 

strona mo e da  odsetek nale nych do dnia wydania nakazu zap aty. W takiej sytuacji, w punkcie 7 formularza pozwu, 
powód nie wype nia rubryki [do]. Przyj cie takiego stanowiska, zdaniem S du wyst puj cego z niniejszym pytaniem, nie 
jest jednak do ko ca uprawnione. Podkre li  bowiem nale y, e urz dowy formularz pozwu i zawarte w nim pouczenie 
nie maj  charakteru normatywnego, co oznacza, i  brak jest podstaw do konstruowana na podstawie zawartych w nich 
zapisów, okre lonego stanu prawnego. 

11. Na  gruncie  art.  7  ust.  2  lit.  c)  Rozporz dzenia  powstaj  istotne  trudno ci  interpretacyjne,  które  dotycz  
dochodzenia odsetek w sytuacji, gdy prawo pa stwa cz onkowskiego nie przewiduje ich automatycznego doliczania do 
roszczenia g ównego. Tak jest m in. w przepisach prawa polskiego, gdzie dominuje praktyka zas dzania, zgodnie z 

daniem zawartym w pozwie, tzw. odsetek otwartych, tj. liczonych od daty wymagalno ci, czyli oznaczonego konkretn  
dat  dnia, w którym powsta o opó nienie, do nieokre lonego dat  dnia zap aty. Konstrukcja orzeczenia w zakresie 
odsetek otwartych, maj cych powsta  dopiero w przysz ci, wygl da wówczas w ten sposób, e S d zas dza odsetki od 
nale no ci g ównej, przyk adowo „od dnia 20 marca 2011 roku do dnia zap aty". W ocenie S du krajowego, 
dopuszczalno  zg oszenia przez stron  tak sformu owanego dania w zakresie odsetek budzi w tpliwo ci w wietle 
przepisów Rozporz dzenia. Po pierwsze, jak ju  podkre lono, z przepisów tych nie wynika jednoznacznie, czy roszczenie 
o  zap at  odsetek  na  dat  wniesienia  pozwu  musi  by  wymagalne.  Po  drugie,  warto  zauwa ,  e  art.  7  ust.  2  lit  c)  
Rozporz dzenia, okre laj cy wymogi formalne jakim powinien odpowiada  pozew, nak ada na powoda obowi zek 
cis ego wskazania okresu, za który domaga si  odsetek. Oznacza oby to, e powód mo e domaga  si  odsetek 

naliczonych za okre lony czas, ze wskazaniem daty ko cowej. Na brak mo liwo ci dania odsetek otwartych mog aby 
wskazywa  nadto tre  samego formularza nakazu zap aty, w którym nie przewidziano odpowiedniej rubryki, 
pozwalaj cej na pozostawienie nie wyliczonej kwoty odsetek nale nych w przysz ci, za dalszy okres opó nienia. Maj c 
jednak na wzgl dzie omówiony powy ej, techniczny charakter formularzy, trudno powo any wy ej argument czyni  za 
podstaw  jakichkolwiek interpretacji prawych. Z drugiej jednak strony zauwa  wypada, i  pozbawienie strony 
mo liwo ci dochodzenia, zgodnie z prawem krajowym, odsetek otwartych, prowadzi oby do nieuzasadnionego 
pogorszenia sytuacji powoda w post powaniu o wydanie europejskiego nakazu zap aty. Jego pozycja procesowa by aby 
mniej korzystna, ani eli wówczas, gdyby wytoczy  powództwo w post powaniu zwyk ym, prowadzonym zgodnie z 
przepisami prawa krajowego. 

12. Przedstawione dotychczas w tpliwo ci, zdaniem S du, wymagaj  udzielenia przez Trybuna  Sprawiedliwo ci 
odpowiedzi na pytania dotycz ce odsetek, postawione w cz ci wst pnej niniejszego orzeczenia. Przede wszystkim 
zachodzi potrzeba wyja nienia, czy na gruncie przepisów reguluj cych post powanie o wydanie europejskiego nakazu 
zap aty dopuszczalne jest zas dzenie odsetek liczonych od daty wymagalno ci do nieokre lonego z góry terminu, w 
którym nast pi zap ata przez d nika nale no ci g ównej. Przy czym zauwa  trzeba, e wyra enie przez Trybuna  
pogl du aprobuj cego tak  mo liwo , b dzie rodzi o problemy praktyczne, zwi zane ze sposobem sformu owania 
orzeczenia dotycz cego odsetek, przy u yciu standardowego formularza nakazu zap aty. Skoro bowiem formularz ten 
przewiduje wskazanie w orzeczeniu waluty i kwoty zas dzonej nale no ci g ównej oraz -osobno - kar umownych, odsetek 
i kosztów wraz z roszczeniami ubocznymi, a nast pnie podanie ca kowitej kwoty zas dzonych nale no ci, pojawia si  
problem ze sposobem okre lenia odsetek otwartych w tre ci nakazu zap aty. W tym miejscu warto nadmieni , e w 
praktyce s dów polskich wydaj cych europejskie nakazy zap aty, brak jest jednolitego stanowiska w tym zakresie, co 
powoduje, i  zachodz  ró nice nie tylko w sposobie sformu owania nakazu, lecz tak e co do samego uznania 
dopuszczalno ci zas dzenia odsetek otwartych. 

13. Brak jednoznacznego uregulowania w przepisach Rozporz dzenia, zagadnienia zwi zanego z zakresem dania 
przez stron  odsetek za opó nienie powoduje, e na gruncie obowi zuj cego stanu prawnego mo liwe s  do przyj cia trzy 
rozwi zania. 

Po pierwsze, najszerzej rzecz ujmuj c przyj  mo na, e strona w pozwie o wydanie europejskiego nakazu 
zap aty mo e da  wszystkich odsetek, a wi c nie tylko wymagalnych w dacie wniesienia pozwu lecz tak e odsetek 
otwartych. 

Po drugie, opieraj c si  na tre ci formularza pozwu oraz pouczenia, mo na stwierdzi , e strona ma prawo da  
tylko odsetek naliczonych od dnia ich wymagalno ci wskazanego ci le okre lon  dat  do dnia wniesienia pozwu lub do 
dnia wydania nakazu zap aty. 



 

 

Po trzecie, uznaj c, e roszczenie o zap at  odsetek musi spe nia  wymóg wymagalno ci na dzie  wniesienia 
pozwu, mo na przyj , e powód ma prawo da  wy cznie odsetek naliczonych od dnia ich wymagalno ci wskazanego 
ci le okre lon  dat  do dnia z enia pozwu. 

14. Jednym z problemów praktycznych wy aniaj cych si  na tle stosowania przepisów Rozporz dzenia jest kwestia 
obowi zku okre lenia przez stron  kwoty dochodzonych odsetek. W art. 7 ust. 2 lit. b) i c) Rozporz dzenia wskazano, e 
strona w pozwie powinna wskaza  kwot  dochodzonego roszczenia, w tym kwot  roszczenia g ównego oraz -stosownie 
do okoliczno ci - odsetki, kary umowne i koszty. Je eli powód dochodzi odsetek powinien wskaza  stawk  odsetek oraz 
okres, za jaki da odsetek, chyba e zgodnie z prawem pa stwa cz onkowskiego odsetki ustawowe s  automatycznie 
doliczane do roszczenia g ównego. W prawie polskim odsetki traktuje si  jako wiadczenie akcesoryjne w stosunku do 
nale no ci g ównej. Mog  by  one dochodzone cznie z nale no ci  g ówn , co jest najbardziej typow  sytuacj , lub 
oddzielnie. W przypadku cznego dochodzenia odsetek wraz z nale no ci  g ówn , warto  odsetek nie jest wliczana do 
warto ci przedmiotu sporu, która w prawie polskim jest podstaw  do obliczenia op aty s dowej od pozwu (art. 20 k.p.c). 
Je eli jednak powód dolicza warto  skapitalizowanych odsetek do nale no ci g ównej, a od kwoty tej domaga si  
dalszych odsetek, warto  odsetek skapitalizowanych podlega wówczas wliczeniu do warto ci przedmiotu sporu. Jak ju  
wspomniano, przepisy prawa polskiego nie przewiduj  automatycznego doliczania odsetek do nale no ci g ównej. Strona, 
dochodz c w pozwie zas dzenia odsetek cznie z nale no ci  g ówn  nie ma obowi zku wyliczania ich wysoko ci. W 
ocenie S du krajowego, przepisy Rozporz dzenia nie daj  jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kto powinien dokona  
wyliczenia kwoty odsetek, dochodzonych w pozwie - powód, czy te  S d z urz du. Wyja nienie zasygnalizowanego 
problemu ma istotne znaczenie praktyczne, albowiem w tre ci nakazu zap aty, który wydawany jest na urz dowym 
formularzu, przewidziana zosta a rubryka, zawieraj ca kwot  odsetek od nale no ci g ównej. Podstaw  do uznania, e 
obowi zek wyliczenia odsetek spoczywa na powodzie móg by stanowi  m in. art. 4 Rozporz dzenia, przy za eniu, e 
zawarta w nim regulacja odnosi si  równie  do roszczenia o zap at  odsetek. Z przepisu tego wynika bowiem, e 
post powanie o wydanie europejskiego nakazu zap aty stosuje si  w celu dochodzenia roszcze  pieni nych „o 
oznaczonej wysoko ci". Skoro za  tak, to oczywistym jest, e wskazanie okre lonych kwot roszczenia nale y do powoda. 

15. Zauwa  jednak nale y, e art. 7 Rozporz dzenia, w ród wymogów formalnych pozwu nie precyzuje 
obowi zku wskazania przez powoda wyliczonej kwoty odsetek. Szersze informacje, dotycz ce kapitalizacji odsetek 
okre lone s  natomiast w wskazówkach dotycz cych wype nienia punktu 7 formularza pozwu (A). Podano tam 
informacj , e w przypadku kapitalizacji odsetek wskazana w pozwie kwota powinna stanowi  podstaw  obliczania 
odsetek w pozosta ej cz ci rozpatrywanego okresu. Na tle przedstawionych dotychczas rozwa  nale o zada  pytanie, 
czy w przypadku, gdy strona domaga si  zas dzenia odsetek do daty wniesienia pozwu, powinna sama oznaczy  ich 
wysoko ,  czy  te  mo e  to  uczyni  S d  z  urz du.  Analogiczne  pytanie  mo na  zada  w  sytuacji,  gdy  dochodzone  w  
pozwie odsetki maj  by  liczone do daty wydania nakazu zap aty. O ile, zdaniem S du krajowego, w pierwszym 
przypadku  strona  ma  mo liwo  wskazania  wysoko ci  odsetek,  albowiem  zna  dat ,  w  której  wnosi  pozew,  o  tyle  w  
odniesieniu do drugiego przypadku, nie jest ona w stanie przewidzie , kiedy S d przyst pi do rozpoznania jej sprawy oraz 
kiedy wyda w tej sprawie nakaz zap aty. W sytuacji wi c, gdy strona wnosi o zas dzenie odsetek do daty wydania nakazu 
zap aty, mo na by uzna , e ostatecznego wyliczenia tej kwoty dokonuje S d w nakazie zap aty. Za tak  interpretacj  
przemawia dodatkowo tre  formularza pozwu (A) oraz pouczenia dla strony, w którym wskazano, i  strona nie musi 
oznacza  daty ko cowej naliczenia odsetek w sytuacji, gdy wnosi o ich zas dzenie do daty wydania nakazu zap aty. 
Domniemywa  mo na, e skoro w pozwie nie oznaczono ci le przedzia u czasowego, za które nale  si  odsetki, nie ma 
te  obowi zku wskazania wyliczonej kwoty odsetek. Przyj ty tok rozumowania nie znajduje jednak e bezpo redniego 
oparcia w przepisach Rozporz dzenia. Brak w nich równie  wyra nego sformu owania obowi zku wyliczenia przez 
stron  odsetek do dnia wniesienia pozwu. Przyj cie, e obowi zek taki ci y na powodzie rodzi dalsze pytanie, odno nie 
konsekwencji prawnych, wynikaj cych z niedochowania tego obowi zku przez stron . Mo na bowiem uzna , e skoro 
przepisy Rozporz dzenia nie wymieniaj  w ród wymogów formalnych pozwu wskazania kwoty odsetek, w razie braku 
wyliczenia jej przez stron  w pozwie ich wysoko  oznacza S d w nakazie zap aty. Z drugiej jednak strony je eli uzna , 
e wskazany na gruncie art. 4 Rozporz dzenia wymóg, by dochodzone w pozwie roszczenie mia o oznaczon  wysoko , 

odnosi si  równie  do roszczenia odsetkowego, nale o by stwierdzi , e brak wskazania w pozwie wyliczonej do dnia 
wniesienia pozwu kwoty odsetek, skutkuje wezwaniem strony w trybie art. 9 Rozporz dzenia nr 1896/2006 do 
poprawienia pozwu w tym zakresie. 

W ocenie S du Okr gowego we Wroc awiu, przedstawione powy ej w tpliwo ci interpretacyjne, zwi zane z 
kwesti  zakresu wst pnego badania pozwu oraz dochodzeniem w toku post powania o wydanie europejskiego nakazu 



 

 

zap aty, odsetek za opó nienie, uzasadniaj  zwrócenie si , w trybie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
z postawionymi w sentencji postanowienia pytaniami prejudycjalnymi. Post powanie krajowe S d zawiesi , na podstawie 
art. 177 § 1 pkt 1 polskiego kodeksu post powania cywilnego. 

 


