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Wstęp

Postępowanie cywilne jako przedmiot akademickiego wykła-
du obejmuje materię niezwykle szeroką. Zgodnie z powszechnie 
przyjmowaną systematyką, na materię tę składa się zarówno po-
stępowanie rozpoznawcze, w tym postępowanie procesowe i nie-
procesowe, jak i postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, pra-
wo międzynarodowego i europejskiego postępowania cywilnego, 
nierzadko także postępowanie upadłościowe czy coraz częściej 
eksponowane alternatywne metody rozpoznawania spraw cywil-
nych. Faktu obszerności treściowej postępowania cywilnego nie 
zmienia tendencja do wyodrębniania poszczególnych jego rodza-
jów jako przedmiotów oddzielnych wykładów.

Z drugiej strony wskazana materia regulowana jest jednym 
z najbardziej obszernych aktów prawnych, jakim jest kodeks po-
stępowania cywilnego, choć nie należy zapominać także o innych 
ustawach będących źródłem wielu przepisów proceduralnych.

Faktem niekwestionowanym jest zaś doniosłość praktyczna 
instytucji prawnych wyłaniających się zarówno z przepisów, jak 
i poglądów doktryny postępowania cywilnego.

Wszystko to sprawia, że poznanie materii tworzącej postępo-
wanie cywilne jest niezbędne nie tylko dla studentów, lecz także 
praktyków, oraz że poznanie to winno być należyte − to znaczy 
dogłębne i oparte na zrozumieniu zawartej w tej materii treści. Taką 
wiedzę na etapie studiów może dać jedynie przyswojenie i analiza 
informacji zawartych w treści wykładu i podręcznikach.
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Niniejsze opracowanie nie jest podręcznikiem i nie ma speł-
niać wskazanej wyżej roli, w szczególności zaś nie może pod-
ręcznika zastąpić. Założeniem wydawniczym było natomiast, by 
niniejsze opracowanie stanowiło podręczne narzędzie przydatne 
do uporządkowania zdobytej wiedzy, utrwalenia wiadomości 
i  ich szybkiego powtórzenia przed egzaminem czy w innych sy-
tuacjach wymagających zweryfikowania podstawowych wiado-
mości z przedmiotu. Powyższe założenie oczywiście wpływa na 
sposób przedstawienia materiału dydaktycznego w opracowaniu 
− jakkolwiek obejmuje on całość materii składającej się na po-
stępowanie cywilne jako przedmiot uniwersyteckiego wykładu, 
jest on zaprezentowany w formie skróconej i skondensowanej, 
a zarazem z ograniczeniem do najistotniejszych i podstawowych  
aspektów wybranych instytucji procesowych. Takie ujęcie treści 
w połączeniu z wygodnym formatem i uzupełnione przepisami 
kodeksu postępowania cywilnego powinno spełnić przypisaną 
opracowaniu funkcję.

Wstęp
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Rozdział 1
Wiadomości wstępne

1.1. Pojęcie i rodzaje postępowania cywilnego

Postępowanie cywilne to pewna zorganizowana działalność, 
na którą składa się zespół czynności sądów i innych uprawnionych 
organów, a także stron i innych uprawnionych podmiotów, podej-
mowanych w określonej prawem formie, miejscu i czasie w celu 
ochrony praw wynikających ze stosunków prawnych z zakresu 
prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, 
a  także innych stosunków prawnych. Działalność ta polega na 
rozpoznawaniu i rozstrzyganiu spraw w drodze orzeczenia sądu 
lub innego właściwego organu albo ich załatwianiu poprzez czyn-
ności stron w drodze ugody sądowej lub przed mediatorem oraz 
na przymusowym wykonywaniu orzeczeń sądu i ugód zawartych 
przez strony.

Wynika z  tego, że postępowanie cywilne spełnia dwa cele, 
których realizacji odpowiadają dwie fazy postępowania:

1) rozpoznawanie i rozstrzyganie (załatwianie) spraw (faza po-
stępowania rozpoznawczego),

2) przymusowe wykonywanie wydanych orzeczeń i zawartych 
ugód (faza postępowania wykonawczego, egzekucyjnego).
Ze względu na to, że działalność w zakresie rozpoznawania 

i rozstrzygania spraw cywilnych może być wolą ustawodawcy wy-
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konywana przez sądy oraz inne uprawnione organy, w ramach 
postępowania cywilnego wyróżnia się:

– postępowanie sądowe, toczące się przed sądami powszech-
nymi (rejonowymi, okręgowymi i apelacyjnymi) oraz Sądem 
Najwyższym (art. 2 § 1 k.p.c.),

– postępowanie pozasądowe, prowadzone przez organy inne 
niż sądy (art. 2 § 3 k.p.c.).

! Aktualnie nie ma sądów szczególnych rozpoznających i rozstrzygających 
sprawy cywilne – por. art. 2 § 1 k.p.c.

Do postępowań pozasądowych zalicza się:
– postępowanie przed sądem polubownym,
– pozasądową mediację,
– postępowanie przed komisją pojednawczą w sprawach z za-

kresu prawa pracy,
– postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania 

o zdarzeniach medycznych.
Tylko postępowanie przed sądem polubownym może zakończyć 

się rozstrzygnięciem sporu przez ten sąd, wynikiem mediacji i postę-
powania przed komisją pojednawczą w sprawach pracowniczych 
może być tylko zawarcie ugody przez strony, natomiast wojewódz-
ka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych wydaje 
orzeczenie w przedmiocie ustalenia istnienia zdarzenia medyczne-
go, zaś kwestia wysokości odszkodowania lub zadośćuczynienia jest 
przedmiotem porozumienia uczestników postępowania.

! Do postępowań pozasądowych nie stosuje się, nawet odpowiednio, 
przepisów kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu sądowym, 

chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (tak jest w przypadku po-
stępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach 
medycznych, gdzie odsyła się do wskazanych w ustawie przepisów kodeksu 
postępowania cywilnego – zob. art. ��o ustawy z dnia � listopada 200� r. 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1�� z późn. zm.) oraz art. 1 i art. 11�4 § 2 zdanie drugie k.p.c.).

Rozdział 1. Wiadomości wstępne
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Postępowanie sądowe dzieli się, stosownie do celu, jaki ma być 
w nim osiągnięty, na postępowanie rozpoznawcze i wykonawcze. 
Ponadto wyróżnia się postępowanie zabezpieczające.

W ramach postępowania rozpoznawczego wyróżnia się dwa 
tryby postępowania:

– postępowanie procesowe, charakteryzujące się istnieniem 
sporu o prawo, odzwierciedlonym przez dwie przeciwstawne 
strony procesowe, realizujące w postępowaniu swoje prywat-
ne interesy,

– postępowanie nieprocesowe, którego założeniem jest brak 
sporu o prawo, w związku z czym pozycje uczestników po-
stępowania nie są przeciwstawne, a uzasadnieniem działania 
sądu jest przede wszystkim wzgląd na interes publiczny.
Kodeks przewiduje domniemanie na rzecz drogi procesu, co 

oznacza, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, sprawa jest 
rozpoznawana w procesie (art. 13 § 1 k.p.c.). Nadto przepisy o pro-
cesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowań, 
chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 13 § 2 k.p.c.).

Proces cywilny może toczyć się jako postępowanie zwykłe 
oraz jako postępowania odrębne.

Do postępowań odrębnych zalicza się postępowanie: 
1) w sprawach małżeńskich, 2) w sprawach ze stosunków mię-
dzy rodzicami a dziećmi, 3) w sprawach z zakresu prawa pracy 
i  ubezpieczeń społecznych, 4) w  sprawach z  zakresu ochrony 
konkurencji, 5) w sprawach o uznanie postanowień wzorca umo-
wy za niedozwolone, 6) w sprawach z zakresu regulacji energe-
tyki, 7) w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty, 
8) w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego, 9) euro- 
pejskie postępowanie nakazowe, 10) europejskie postępowanie 
w sprawie roszczeń drobnych, 11) w sprawach o naruszenie po-
siadania, 12) nakazowe, 13) upominawcze, 14) elektroniczne postę- 
powanie upominawcze, 15) uproszczone.

! Tryby postępowania to tylko proces i postępowanie nieprocesowe. Po-
stępowania procesowe odrębne nie są trybami postępowania.

1.1. Pojęcie i rodzaje postępowania cywilnego
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