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WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne
EKPC – Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawo-
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(Dz.U. z 1993 r. poz. 284 ze zm.)

k.c. – ustawa z  23.04.1964  r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)

k.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1600 ze zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. 
(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)

k.p. – ustawa z  26.06.1974  r. – Kodeks pracy (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 917 ze zm.)

k.p.c. – ustawa z  17.11.1964  r. – Kodeks postępowania cy-
wilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.)

k.r.o. – ustawa z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuń-
czy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.)

k.s.h. – ustawa z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych 
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pr. pras. – ustawa z  26.01.1984  r. – Prawo prasowe (Dz.U. 
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pr. upadł. – ustawa z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. 
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u.d.r.p.g. – ustawa z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w po-
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tece (Dz.U. z 2018 r. poz. 1916 ze zm.)



12 Wykaz skrótów

u.w.l. – ustawa o  własności lokali z  24.06.1994  r. (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 716 ze zm.)

Zbiory orzecznictwa
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WSTĘP

Celem monografii jest analiza pojęcia legitymacji procesowej w postę-
powaniu cywilnym. Poza zakresem pracy pozostają kwestie dotyczące 
legitymacji do wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego czy 
karnego. Zrezygnowano również z szerokiego omówienia legitymacji 
w poszczególnych kategoriach spraw. Szczegółowe regulacje posłużyły 
jako przykłady ilustrujące główny tok wypowiedzi.

Opracowanie składa się z dziewięciu rozdziałów. Rozdział 1 poświęco-
no pojęciu i rodzajom legitymacji procesowej. Przyjęto, że legitymacja 
procesowa dzieli się na legitymację procesową materialną oraz formalną. 
Zawsze należy ustalić, z jaką legitymacją procesową mamy do czynienia, 
różne są bowiem skutki braku jednej lub drugiej legitymacji.

Obowiązująca w doktrynie, jak i dominująca w orzecznictwie definicja 
legitymacji procesowej materialnej jako zdolności do występowania 
w konkretnej sprawie w charakterze powoda (legitymacja czynna) lub 
pozwanego (legitymacja bierna) może budzić zastrzeżenia, których 
źródłem jest stosowanie pojęć procesowych do zdefiniowania legity-
macji materialnoprawnej. Prowadzi to w konsekwencji do wielu trud-
ności, w tym m.in. w zakresie odróżnienia legitymacji materialnej od 
formalnej.

Wskazano, że niemożliwe jest podanie jednej definicji legitymacji proce-
sowej, albowiem należy wyróżnić legitymację materialną oraz formalną. 
Przez legitymację formalną rozumie się zdolność do dokonywania 
czynności procesowych w konkretnej sprawie. Ma ona swoją podstawę 
w przepisie prawa albo w stosunku procesowym. Legitymacja formalna 
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związana jest ze stosunkiem procesowym, a nie ze stosunkiem mate-
rialnoprawnym. Legitymacja materialna oznacza występowanie wska-
zanych w pozwie podmiotów jako stron stosunku prawnego będącego 
przedmiotem postępowania.

W sposób ogólny, albowiem zagadnienie zostało przedstawione szcze-
gółowo w rozdziale 3, omówiono skutki braku legitymacji materialnej 
oraz formalnej.

Rozdział 2 dotyczy legitymacji procesowej formalnej. W sposób zwięzły 
odniesiono się w nim do problemu odróżnienia przypadków szczegól-
nej zdolności sądowej od występowania w charakterze strony osoby 
fizycznej piastującej określoną funkcję. Generalny podział obejmu-
je  legitymację formalną przysługującą stronom stosunku prawnego 
oraz legitymację pozostającą poza tym stosunkiem. W opracowaniu 
opowiedziano się za koncepcją traktującą legitymację formalną jako 
przesłankę procesową, której brak prowadzi do odrzucenia pozwu lub 
innego pisma procesowego. Legitymacja formalna została potraktowania 
szerzej niż tylko jako legitymacja do wniesienia pozwu. Dotyczy ona 
wszystkich czynności podejmowanych w procesie przez strony.

Rozdział 3 poświęcono legitymacji prokuratora oraz podmiotów, do 
których stosuje się odpowiednio przepisy o udziale prokuratora.

W rozdziale 4 przedstawiono pojęcie legitymacji procesowej na tle in-
nych podstawowych pojęć postępowania cywilnego. W szczególności 
wskazano na relacje między legitymacją procesową a zdolnością sądową 
oraz zdolnością procesową. Ze względu na istotę legitymacji materialnej 
omówiono podstawowe rodzaje stosunków cywilnoprawnych.

W rozdziale 5 przedstawiono skutki braku legitymacji procesowej. 
Oddzielnego potraktowania wymaga brak legitymacji formalnej oraz 
materialnej. Brak legitymacji formalnej prowadzi do odrzucenia pozwu 
lub innego pisma procesowego, albowiem pismo zostaje wniesione 
przez osobę nieuprawnioną. Legitymacja formalna stanowi bezwzględ-
ną przesłankę procesową. Brak legitymacji procesowej materialnej 
skutkuje natomiast oddaleniem powództwa. Odrzucając pozew, sąd 
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wydaje orzeczenie w formie postanowienia, oddalając zaś powództwo 
– w formie wyroku.

Rozdział 6 poświęcono zmianom podmiotowym w procesie, które zosta-
ły uregulowane w art. 194–198 k.p.c. Zmiany te są połączone z legityma-
cją procesową. Zwrócono jednak uwagę na nieprawidłową terminologię 
dotyczącą tych zmian w połączeniu z legitymacją procesową.

W rozdziałach 7–9 omówiono kolejno: legitymację procesową w po-
stępowaniach odrębnych, legitymację w postępowaniu nieprocesowym 
oraz legitymację w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym.

Całość zamykają wnioski końcowe zawierające również postulaty de lege 
ferenda.

Praca została przygotowana przy wykorzystaniu metody prawno-dog-
matycznej. Uwzględniono w niej stan prawny na dzień 12.11.2018 r.
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Rozdział 1

POJĘCIE I RODZAJE LEGITYMACJI 
PROCESOWEJ

1.1. Pojęcie legitymacji 

1.1.1. Definicje doktryny

Należy podkreślić, że w polskiej doktrynie postępowania cywilnego, 
podobnie zresztą jak i w zagranicznej, brak jest jednolitości poglądów 
co do samego pojęcia legitymacji procesowej1.

Według W. Siedleckiego legitymacja procesowa oznacza „material-
ne uprawnienie do występowania w konkretnym procesie cywilnym 
w charakterze strony procesowej”2. Autor podkreśla przy tym, że nie jest 
to określenie prawa procesowego, albowiem o legitymacji procesowej 
decydują przepisy prawa materialnego3. Podobną „materialnoprawną” 
koncepcję legitymacji przyjął także H. Dolecki, twierdząc, że legity-
macja procesowa wynika z przepisów prawa materialnego i stanowi 
„przesłankę merytorycznego rozpoznania sprawy”4. Należy podkreślić, 

1  Zob. szerzej I. Gil, Legitymacja procesowa [w:] Postępowanie cywilne, red. E. Mar-
szałkowska-Krześ, Warszawa 2008, s. 112 i n. 

2  Zob. W. Siedlecki [w:] W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys 
wykładu, Warszawa 2003, s. 121. Tak też legitymację procesową definiuje A. Zieliński, 
Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2012, s. 66. 

3  W. Siedlecki [w:] W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie..., s. 121. 
4  H. Dolecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2007, s. 95. 



18 Rozdział 1. Pojęcie i rodzaje legitymacji procesowej

że o podziale przepisów na przepisy prawa materialnego i procesowego 
nie rozstrzyga wyłącznie ich usytuowanie odpowiednio w Kodeksie 
cywilnym lub Kodeksie postępowania cywilnego. W piśmiennictwie 
podkreśla się, że w Kodeksie cywilnym zawarte są również przepisy 
procesowe, a w Kodeksie postępowania cywilnego przepisy prawa ma-
terialnego5. Przykładowo legitymacja czynna w sprawach z powództwa 
o ustalenie określona jest w art. 189 k.p.c.

Podobnie definiuje legitymację procesową G. Misiurek, którego zda-
niem „Legitymacja procesowa oznacza uprawnienie do występowania 
w procesie w charakterze powoda (legitymacja czynna) lub pozwanego 
(legitymacja bierna)”6. Autor rozróżnia przy tym legitymację material-
ną i formalną7.

Termin legitymacja procesowa zostaje przez niektórych autorów za-
strzeżony dla legitymacji formalnej. Na przykład R. Obrębski dzieli le-
gitymację w procesie cywilnym na legitymację procesową i materialną8. 
Niektóre definicje akcentują związek legitymacji procesowej z prawem 
materialnym. Zdaniem P. Ciocha i J. Nowińskiej „Legitymacja procesowa 
jest opartym na prawie materialnym uprawnieniem do występowania 
w charakterze strony w konkretnej sprawie sądowej”9. W piśmiennictwie 
przeważa pogląd utożsamiający legitymację procesową z legitymacją 
materialną10.

5  W. Siedlecki podkreśla, że „Przeprowadzenie granicy podziału między przepisami 
prawa procesowego i prawa materialnego nie może opierać się na kryterium miejsca, 
w którym przepis się znajduje, a mianowicie np. czy zamieszczony jest w k.c. czy k.p.c., 
czy też w innej jeszcze ustawie”. Zob. W. Siedlecki [w:] W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postę-
powanie..., s. 36. 

6  Zob. G. Misiurek [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I. Artyku-
ły 1–366, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, Warszawa 2011, s. 252. 

7  G. Misiurek [w:] Kodeks..., red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, s. 252. 
8  Por. R. Obrębski, Zarys istoty legitymacji w procesie cywilnym, „Polski Proces 

Cywilny” 2017/4, s. 476 i n. 
9  P. Cioch, J. Nowińska, Postępowanie cywilne, Warszawa 2007, s. 90.
10  Zob. T. Wojciechowski, Legitymacja procesowa [w:] Postępowanie cywilne. Kazusy 

– Orzecznictwo – Literatura, red. K. Weitz, Warszawa 2012, s. 104 i n. 
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Niektórzy autorzy traktują legitymację jako „przymiot strony” oprócz 
zdolności sądowej, zdolności procesowej oraz zdolności postulacyjnej11.

Obowiązujące obecnie w doktrynie definicje legitymacji procesowej 
wywodzą się z wcześniej przyjętej koncepcji legitymacji procesowej i le-
gitymacji formalnej. Według M. Sawczuka sąd na początku procesu 
musi odpowiedzieć na dwa pytania – czy powodowi lub pozwanemu 
przysługuje zdolność procesowa oraz czy powód i pozwany „pozosta-
ją w jakimś, a jeśli tak, to w jakim stosunku do roszczenia będącego 
przedmiotem powództwa”12. Drugie pytanie dotyczy, według powoła-
nego autora, problemu legitymacji procesowej, która stanowi instytucję 
materialnoprawną, ale ma duże znaczenie procesowe13. Oddziela on od 
legitymacji procesowej legitymację formalną, przez którą rozumie, za 
M. Waligórskim, legitymację określonej osoby do dokonywania pew-
nych czynności w procesie14.

Powyższa koncepcja spotkała się po modyfikacji z aprobatą doktryny. 
Można jej jednak postawić kilka zarzutów. Po pierwsze wydaje się, że 
M. Sawczuk traktuje legitymację procesową jako jedną z przesłanek 
procesowych. Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w stanowisku, że 
brak legitymacji prowadzi do odrzucenia, a nie oddalenia powództwa15. 
Należy podkreślić, że w art. 199 § 1 k.p.c., w którym znajduje się katalog 
przyczyn odrzucenia pozwu, nie zawarto braku legitymacji procesowej. 
Autor nie uzasadnia jednak podstawy prawnej odrzucenia pozwu.

Po drugie wątpliwości może budzić badanie istnienia stosunku stron do 
roszczenia, czyli badanie legitymacji na początkowym etapie procesu. 
Autor na jednym etapie chce badać zdolność sądową, zdolność proce-
sową oraz legitymację materialną.

11  K. Flaga-Gieruszyńska, Zastój procesu cywilnego, Szczecin 2011, s. 114.
12  M. Sawczuk, Zdolność procesowa w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1963, s. 75. 
13  M. Sawczuk, Zdolność..., s. 75.
14  M. Sawczuk, Zdolność..., s. 77. 
15  M. Sawczuk, Zdolność..., s. 76.
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Książka jako pierwsza na rynku wydawniczym w szerokim ujęciu prezentuje problematy-
kę legitymacji procesowej, która stanowi podstawowe pojęcie procesowe niezdefi niowane 
w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Autor podejmuje próbę przedstawienia 
koncepcji tej instytucji, co uzasadnione jest nie tylko jej znaczeniem dla przebiegu postę-
powania, lecz wynika przede wszystkim z poważnych kontrowersji istniejących zarówno 
w doktrynie, jak i judykaturze. Ułatwi to rozwiązywanie praktycznych problemów zwią-
zanych z samym pojęciem legitymacji procesowej, skutkami jej braku oraz określeniem 
relacji z innymi istotnymi instytucjami procesowymi.
W opracowaniu omówiono ponadto problematykę legitymacji w postępowaniach niepro-
cesowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym. Zaprezentowano także bogate orzecznictwo 
sądów powszechnych i Sądu Najwyższego oraz postulaty de lege ferenda dotyczące legity-
macji procesowej. W lepszym zrozumieniu omawianych zagadnień czytelnikom pomogą 
zastosowane schematy.
Publikacja jest przeznaczona szczególnie dla prawników praktyków: sędziów, adwokatów 
i radców prawnych. Będzie również przydatna dla nauczycieli akademickich i studentów 
prawa.    
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