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WproWadzenie

Sądowe postępowanie cywilne ma na celu urzeczywistnienie obowią-
zujących w zakresie stosunków cywilnoprawnych norm prawnych zgodnie 
z ich treścią społeczną oraz zaprowadzenie stanu pewności prawa i prawo-
rządności w zakresie tych stosunków. Na postępowanie cywilne składa się 
wiele czynności stron i sądu, które podejmowane są dla rozpoznania i roz-
strzygnięcia konkretnej sprawy cywilnej. Pojęcie „sprawa cywilna” obejmuje 
zaś sprawy wynikające ze stosunków unormowanych zarówno przepisami 
prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ube-
zpieczeń społecznych, jak i innymi jeszcze przepisami szczególnymi.

Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych spełnia doniosłą rolę spo-
łeczną, stwarza bowiem przesłanki do uporządkowania życia społecznego 
i gospodarczego, a jednocześnie sprzyja ugruntowaniu w społeczeństwie po-
szanowania prawa. Funkcja tego postępowania, obejmującego znaczną część 
wymiaru sprawiedliwości, wchodzi w zakres zasadniczych funkcji państwa.

Ze względu na przedmiot spraw cywilnych (poszukiwanie ochrony 
praw osobistych i majątkowych) oraz rozległość i złożoność występującej 
w nich problematyki prawnej – praca sędziego przy rozpoznawaniu tych 
spraw jest zarazem trudna i odpowiedzialna, wykonywanie jej wymaga za-
tem szczególnych predyspozycji.

Istotę działalności sędziego stanowi stosowanie prawa, przy czym cało-
kształt jego wysiłku i umiejętności w rozpoznawaniu spraw cywilnych rozkła-
da się na zbieranie materiału procesowego (czynności przygotowawcze) oraz 
na rozstrzygnięcie sprawy, polegające na zastosowaniu obowiązujących prze-
pisów prawnych do ustalonego stanu faktycznego i określeniu mających stąd 
wynikać skutków prawnych (czynności orzekania). Pomiędzy obu rodzajami 
tych czynności istnieje korelacja – prawidłowość bowiem i skuteczność pierw-
szych czynności implikuje z reguły prawidłowość (trafność) tych drugich.

Podstawowym warunkiem sprawności i efektywności postępowania cy-
wilnego jest, aby decydująca w głównej mierze o jego przebiegu i zakończe-
niu praca sędziego wykonywana była metodycznie, a więc planowo i syste-
matycznie oraz racjonalnie i skutecznie – według ogólnej zasady sprawnego 
działania. Dodać zaś w tym miejscu trzeba, że dla harmonijnego współdziała-
nia wszystkich podmiotów postępowania cywilnego, dążących do wspólnego 
celu, jakim jest rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z prawem i prawdą obiektyw-
ną, konieczne jest, aby również czynności innych – poza sądem – podmiotów 
podejmowane były zgodnie z regułami sprawnego działania.

postępowanie 
sądowe

rola sędziego

zasady działania 
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Swoistość działalności sędziego jako organu sądu wyraża się w tym, 
że jego praca składa się na czynności procesowe sądu, podejmowane we 
współdziałaniu z pozostałymi podmiotami postępowania cywilnego, dlate-
go treść książki obejmuje zespolone w całość wszystkie elementy pracy sę-
dziego w aspekcie czynności sądu (z reguły decyzyjnych) i w aspekcie czyn-
ności sędziowskich o charakterze techniczno-procesowym czy nawet tylko 
techniczno-organizacyjnym, przedstawione z jednoczesnym naświetleniem 
– w podstawowym zakresie, nieodzownym jednak dla zrozumienia funkcji 
tych czynności – istoty poszczególnych instytucji procesowych.

Zakres opracowania obejmuje przede wszystkim czynności sędziowskie 
polegające na prowadzeniu postępowania i orzekaniu w sprawach cywil-
nych rozpoznawanych w procesie – jako zasadniczym i najbardziej powszech-
nym trybie postępowania rozpoznawczego. Pominięto w zasadzie czynności 
w postępowaniach odrębnych, ograniczając się do przedstawienia – w odpo-
wiednich miejscach publikacji – odmiennego uregulowania podstawowych 
czynności przy rozpoznawaniu spraw rodzinnych, spraw pracowniczych, 
ubezpieczeniowych oraz spraw gospodarczych. Te ostatnio wymienione są 
obecnie rozpoznawane przez organizacyjnie wyodrębnione w sądach wy-
działy gospodarcze, lecz według ogólnych reguł postępowania (postępowanie 
odrębne zostało zniesione z dniem 5 maja 2012 r.). Omówione zostały w pod-
stawowym zakresie czynności z zakresu zabezpieczenia roszczeń, a także – 
w szerszym zakresie – czynności w sprawach egzekucyjnych. Zaznaczono 
tylko w odpowiednich rozdziałach odmienne uregulowania z zakresu czyn-
ności dotyczących spraw rozpoznawanych w trybie postępowania nieproce-
sowego. Nie zostały omówione szczególne, a nader rzadkie w praktyce sądo-
wej, czynności sędziego państwowego w związku z rozpoznawaniem sprawy 
cywilnej przez sąd polubowny oraz czynności z zakresu międzynarodowe-
go postępowania cywilnego. Pominięto czynności wstępne sądów drugiej, 
a wyjątkowo pierwszej instancji w postępowaniu ze skargi o stwierdzenie 
niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń, ze względu na przewidy-
wane rzadkie w praktyce tego rodzaju sprawy, do których przy tym stosuje 
się odpowiednio przepisy o postępowaniu ze skargi kasacyjnej (omówione 
w rozdziale ósmym, pkt 11).

Z myślą o przeznaczeniu książki rozmieszczono i usystematyzowano 
jej materię w zasadzie chronologicznie. Natomiast niektóre swoiste czynno-
ści (np. dotyczące zwolnienia od kosztów sądowych, zabezpieczenia powódz-
twa) oraz podejmowane na tle odchyleń czy zahamowań typowego przebiegu 
procesu (np. przekształcenia przedmiotowe i podmiotowe procesu, zawiesze-
nie i umorzenie postępowania) omówiono bądź w rozdziale czwartym, jako 
dalsze czynności po wszczęciu procesu, bądź w innych rozdziałach – zależ-
nie od tego, w jakim stadium postępowania są one w praktyce sądowej za-
zwyczaj podejmowane.

Na treść pracy składają się przede wszystkim procesowe reguły me-
todyczne zawarte w kodeksie postępowania cywilnego oraz w przepisach 
o kosztach sądowych, regulaminowych, instrukcyjnych, jak również ogó-

reguły k.p.c. 
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lne reguły prakseologiczne. Wykorzystano w niej aktualny dorobek nauki 
oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej. Zawiera ona poza 
tym uogólnienie praktycznego doświadczenia własnego autora oraz innych 
sędziów cywilistów.

Ze względu na charakter i przeznaczenie książki autor preferuje w niej 
pragmatyczne ujęcie tematyki, nie zawiera ona teoretycznego rozwinięcia 
istoty, zasad i poszczególnych instytucji postępowania cywilnego ani też pole-
miki z niektórymi kontrowersyjnymi poglądami nauki i judykatury. Przyjęte 
w niej zostały poglądy już ustalone oraz te, które w ocenie autora nie budzą 
uzasadnionych zastrzeżeń. Rezygnując przy tym z cytowania źródeł, poglą-
dów nauki i judykatury, autor odsyła Czytelnika do powszechnie dostępnych 
w bibliotekach sądowych zbiorów judykatury Sądu Najwyższego, która od-
grywa ważną rolę w ujednolicaniu i kształtowaniu orzecznictwa, oraz opra-
cowań podręcznikowych, komentarzowych i monograficznych.

Osobny niejako rozdział jedenasty zawiera charakterystykę pism są-
dowych (orzeczeń, zarządzeń i in.), w których znajdują wyraz różnorodne 
czynności sędziego cywilisty. Pisma te powinny być sporządzone w odpo-
wiednim układzie graficznym, w sposób jasny, poprawny językowo, zgod-
ny z przewidzianymi dla nich wymaganiami formalnymi oraz adekwatnie 
do dyspozycji zastosowanych przepisów prawa materialnego i procesowego.

W bezpośrednim związku, ze względu na aspekt użytkowy podręczni-
ka, pozostaje ułożony następnie, w końcowym rozdziale dwunastym, zbiór 
wzorów wybranych orzeczeń z krótkimi komentarzami, objaśniającymi swo-
istość danych pism sądowych oraz tok najważniejszych czynności, dotyczą-
cych ich powstania i skutków procesowych. Wzory te mogą spełniać swoje 
zadanie w praktyce: poprawienia i ujednolicenia pism, budowy tenorów sen-
tencji, także układu i stylistyki.

Metodyka może być pomocna w bieżącej pracy sędziów rozpoznających 
sprawy cywilne w sądach powszechnych (pierwszej i drugiej instancji), sę-
dziów pełniących funkcje administracyjne i nadzorcze, a także referendarzy 
sądowych. Może się okazać również przydatna w pracy innych prawników 
praktyków oraz służyć jako materiał szkoleniowy dla aplikantów sądowych 
oraz studentów wydziałów prawa.

Przedstawienie szerokiej skali różnych czynności sądowych, wyrażają-
cych się w określonych przepisami kodeksu pismach, zawarłem w wydanym 
bezpośrednio wcześniej przez Wolters Kluwer Polska wznowieniu książki Pis-
ma sądowe w sprawach cywilnych. Do, niewątpliwie pożytecznego, korzysta-
nia jednocześnie z tej pozycji zachęcam Czytelników Metodyki.

Zachętą do napisania podręcznika było przychylne przyjęcie przez Czy-
telników poprzednio wydanych w Kantorze Wydawniczym Zakamycze mo-
jego autorstwa: Metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych, Czynności 
sądowych w sprawach cywilnych. Wzory i komentarz oraz Sędziego cywili-
sty. Zapowiedź jego wydania w Bibliotece Sądowej zamieszczona została na 
okładce 1. tomu.

pragmatyka 
sądowa

pisma sądowe





Rozdział pierwszy

POSTĘPOWANIE CYWILNE W PRAKTYCE SĄDOWEJ

1. Uwagi ogólne

Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w spra-
wach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opie-
kuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń
społecznych, a także innych jeszcze spraw – z mocy ustaw szczególnych,
a więc mieszczących się w ogólnym pojęciu „sprawy cywilne” (art. 1 k.p.c.).
Z kolei sprawy cywilne obejmują sprawy o świadczenie, sprawy o ustalenie
stosunku prawnego lub prawa oraz sprawy o ukształtowanie stosunku praw-
nego lub prawa.

Przepisy postępowania cywilnego nie regulują bezpośrednio stosunków
społecznych, lecz służą do urzeczywistnienia w praktyce przepisów prawa
materialnego, gdy nie są one stosowane. Stąd te pierwsze przepisy zaliczane
są do prawa publicznego, a te drugie – do prawa prywatnego. Na tym właśnie
polega ścisły związek obu rodzajów tych norm prawnych, z drugiej zaś stro-
ny – ich odmienny charakter. Ze względu na przedstawioną funkcję postę-
powania cywilnego jego przepisy określane są niekiedy jako „instrumental-
ne”, służące do realizacji przepisów prawa materialnego.

Metody wykładni przepisów postępowania cywilnego są analogiczne do
metod stosowania wykładni przepisów prawa cywilnego. Dotyczy to także
reguł wnioskowania, wzajemnego stosunku między lex generalis i lex specialis
oraz zasady priorytetu umów międzynarodowych wiążących Polskę.

Według ustalonego pojęcia postępowania cywilnego należy przez nie ro-
zumieć – w aspekcie praktyki sądowej – ogół przepisów prawnych normujący
właściwość sądów w sprawach cywilnych oraz regulujących toczące się przed
nimi postępowania w tych sprawach. Jednakże pojęciem postępowania cy-
wilnego objąć należy ponadto postępowania pozasądowe, w których rozpo-
znawane są określone rodzaje spraw cywilnych, np. postępowanie przed są-
dami polubownymi, postępowanie pojednawcze, a z mocy ustaw szczegól-
nych np. postępowanie przed komisjami pojednawczymi w sprawach o rosz-
czenia pracowników z zakresu prawa pracy.

Ponieważ procedury rozstrzygania spraw cywilnych mają istotne znacze-
nie w praktyce sądowej, nauka postępowania cywilnego wykształciła pojęcie

sprawy cywilne

pojęcie
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sprawiedliwości proceduralnej jako nadrzędnej zasady procesowej regulacji
ładu społecznego w stosunkach międzyludzkich.

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej zakres pojęciowy
europejskiego prawa postępowania cywilnego obejmuje te wszystkie prze-
pisy prawne, które regulują w sposób jednolity wybrane zagadnienia tego
postępowania w państwach członkowskich. Zgodnie z tą generalną zasadą
orzeczenia wydane w jednym państwie członkowskim są uznawane w innych
państwach członkowskich, bez potrzeby przeprowadzenia specjalnego po-
stępowania. Orzecznictwo sądów polskich w sprawach cywilnych podlega
kontroli międzynarodowej – z punktu widzenia praw człowieka; przy czym
ma ona charakter następczy, otwiera bowiem drogę dla skargi do Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (jeżeli wyczerpano wszystkie
krajowe środki odwoławcze i zachowano termin 6-miesięczny od krajowej
decyzji ostatecznej w sprawie). W razie stwierdzenia naruszenia prawa Try-
bunał może zasądzić od państwa polskiego odszkodowanie na rzecz obywa-
tela polskiego (co do wykonalności tytułów egzekucyjnych w tego rodzaju
sprawach – art. 11531 i 11532 k.p.c.).

W judykaturze Trybunału pojawia się określenie „sądowa wspólnota in-
teresów”, rozumiane jako unikatowe forum wymiany poglądów prawnych
na sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, dające efekt stymulujący dosko-
nalenie postępowania cywilnego w państwach Unii Europejskiej.

2. Droga sądowa

Zasada dostępu do sądów wiąże się z zasadą sądowego wymiaru spra-
wiedliwości. Powierzenie tego zadania sądom i sędziom stanowi ważną gwa-
rancję poszanowania praw człowieka. Ma to potwierdzenie normatywne
przede wszystkim w Konstytucji RP, która zapewnia obywatelom możliwość
korzystania z drogi sądowej w sprawach cywilnych, dochodzenia ochrony
praw osobistych i majątkowych (art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 Konstytucji RP).
Ponadto według art. 6 Konwencji z dnia 4 listopada 1950 r. o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284
z późn. zm.): „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia
jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd usta-
nowiony ustawą, przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o cha-
rakterze cywilnym (...)”. Polski Trybunał Konstytucyjny potwierdził wielo-
krotnie w swoim orzecznictwie zasadę dostępu do sądów, stwierdzając m.in.,
że jest ona jednym z fundamentalnych założeń demokratycznego państwa
prawnego (zob. orzeczenie TK z dnia 7 stycznia 1992 r., K 8/91, OTK 1992, nr 1,
poz. 5). Konstytucyjne pojęcie drogi sądowej odnosi się również do procedury
cywilnej.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy dopuszczalności drogi sądowej
w sprawach cywilnych wyznacza omówiony wyżej przepis art. 1 k.p.c. Na-
tomiast art. 2 § 1 k.p.c. stanowi, że do rozpoznawania spraw cywilnych po-
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wołane są sądy powszechne (apelacyjne, okręgowe, rejonowe, grodzkie), o ile
sprawy te nie należą do właściwości szczególnych sądów oraz Sądu Najwyż-
szego, którego właściwość w zakresie spraw cywilnych jest pochodną w sto-
sunku do właściwości sądów powszechnych. Do drogi sądowej nie należą
sprawy mające charakter sprawy cywilnej ze względu na przedmiot sprawy,
jeżeli zostały przekazane do postępowania administracyjnego i sądowoad-
ministracyjnego (art. 2 § 3 k.p.c.). Z kolei roszczenia majątkowe wynikające
z przestępstwa mogą być dochodzone: w wypadkach przewidzianych w ko-
deksie postępowania karnego, w postępowaniu cywilnym lub w postępowa-
niu karnym (adhezyjnym).

Ponadto pracownik dochodzący roszczeń ze stosunku pracy przed skie-
rowaniem sprawy na drogę sądową może żądać przeprowadzenia postępo-
wania pojednawczego przed komisją pojednawczą. W innych jeszcze wy-
padkach droga sądowa może być poprzedzona tzw. postępowaniem prejus-
dykcyjnym (np. sprawy według ustawy z dnia 25 września 1981 r. o samo-
rządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, Dz. U. Nr 24, poz. 123
z późn. zm.; według ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne
i górnicze, Dz. U. Nr 163, poz. 981; według ustawy z dnia 16 września 1982 r. –
Prawo spółdzielcze, tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.).
Sąd cywilny nie może przekazać sprawy według właściwości innemu orga-
nowi, poza wyjątkiem dotyczącym spraw o ochronę roszczeń pracownika
i ubezpieczonego (art. 464 k.p.c.). Jeżeli natomiast występuje zbieg podstaw
prawnych tego samego roszczenia, droga sądowa jest dopuszczalna, gdy
chociaż jedna z tych podstaw uzasadnia właściwość sądu do rozpoznania
sprawy.

Dopuszczalność drogi sądowej jest przesłanką procesową pozytywną; nie
ma ona charakteru dyspozycyjnego, gdyż o jej powstaniu nie może decydo-
wać strona; przy czym nie wchodzi tutaj w grę, traktowana odrębnie, kwestia
zapisu na sąd polubowny. Przesłanka ta funkcjonuje od początku postępo-
wania, sąd obowiązany jest stwierdzić jej istnienie z urzędu w każdym stanie
sprawy, także w drugiej instancji. Jej brak nie może zostać sanowany w na-
stępstwie działań stron lub sądu. Staje się przeszkodą procesową, określaną
jako niedopuszczalność drogi sądowej, która może mieć charakter pierwotny
lub następczy (np. wskutek zmiany podmiotowości strony). Niedopuszczal-
ność drogi sądowej jest negatywną przesłanką bezwzględną, której stwier-
dzenie powoduje nieważność postępowania i pociąga za sobą odrzucenie
pozwu (wniosku). Zarzut niedopuszczalności drogi sądowej ma charakter
formalny (art. 199 § 1, art. 2, 222, 379 pkt 1 k.p.c.).

Podstawę oceny istnienia przesłanki dopuszczalności drogi sądowej, któ-
rej sąd dokonuje we wstępnej fazie postępowania, stanowią zarówno żądania
sformułowane w pozwie, jak i okoliczności faktyczne przytoczone w jego
uzasadnieniu (art. 187 § 1 k.p.c.).
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