
ZAMÓWIENIA:
infolinia 801 04 45 45
zamowienia@wolterskluwer.pl
www.profinfo.pl

CENA 17,90 ZŁ (W TYM 5% VAT)  

K
odeks postępow

ania cyw
ilnego

W najnowszym 8. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające 
m.in. z ustaw:
–  z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

oraz niektórych innych ustaw; 
–  z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych  

oraz niektórych innych ustaw;
–  z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia 

obciążeń regulacyjnych.

W książce zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający  
odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym 
tłem tytuliki przed artykułami Kodeksu postępowania cywilnego 
objaśniają ich sens.

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów  
oraz osób, którym niezbędna jest znajomość przepisów z zakresu  
procedury cywilnej.

Stan prawny na 15 sierpnia 2019 r.

Kodeks postępowania cywilnego
Dochodzenie roszczeń  

w postępowaniu grupowym 

KPC

KPC g 26.indd   2-3 07/08/19   12:05



8. WYDANIE

Kodeks postępowania cywilnego
Dochodzenie roszczeń  

w postępowaniu grupowym 

KPC

WARSZAWA 2019

Stan prawny na 15 sierpnia 2019 r.

Zamów książkę w księgarni internetowej

http://www.profinfo.pl/?skad=pdf


© Copyright by 
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2019

ISBN 978-83-8160-943-2
8. wydanie

Dział Praw Autorskich
01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33
tel. 22 535 82 19
e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl

www.wolterskluwer.pl
księgarnia internetowa www.profinfo.pl

Stan prawny na 15 sierpnia 2019 r.

Wydawca
Małgorzata Stańczak

Redaktor prowadzący, opracowanie redakcyjne
Mariusz Kurzyński

Łamanie 
Faktoria Wyrazu, Sp. z o.o.

Tytuły umieszczone nad jednostkami redakcyjnymi  
i wyróżnione tekstem pogrubionym pochodzą  
od wydawnictwa i nie są częścią aktu normatywnego. 



5

Spis treści

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego ............................................................................ 15

Tytuł wstępny. Przepisy ogólne ................................................................. 19

CZĘŚĆ PIERWSZA. POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE ......................... 24
Księga pierwsza. Proces ................................................................................... 24

Tytuł I. Sąd ................................................................................................... 24
Dział I. Właściwość sądu ..................................................................... 24

Przepis wstępny ............................................................................... 24
Rozdział 1. Właściwość rzeczowa ................................................. 25

Oddział 1. Podstawy właściwości ............................................ 25
Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu ................................... 27

Rozdział 2. Właściwość miejscowa ............................................... 29
Oddział 1. Właściwość ogólna................................................. 29
Oddział 2. Właściwość przemienna ....................................... 30
Oddział 3. Właściwość wyłączna ............................................ 32
Oddział 4. Przepisy szczególne ................................................ 34

Dział II. Skład sądu ............................................................................... 36
Dział III. Wyłączenie sędziego ............................................................ 38

Tytuł II. Prokurator .................................................................................... 42
Tytuł III. Organizacje pozarządowe ......................................................... 44
Tytuł IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy .................................................... 45
Tytuł IIIb. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów ....................... 45
Tytuł IIIc. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu 

na podstawie odrębnych przepisów ................................................... 46



6

Spis treści

Tytuł IV. Strony ........................................................................................... 47
Dział I. Zdolność sądowa i procesowa ............................................... 47
Dział II. Współuczestnictwo w sporze ............................................... 50
Dział III. Interwencja główna i uboczna ............................................ 51
Dział IV. Przypozwanie ........................................................................ 53
Dział V. Pełnomocnicy procesowi ...................................................... 54

Tytuł V. Koszty procesu .............................................................................. 58
Dział I. Zwrot kosztów procesu........................................................... 58
Dział II. Pomoc prawna z urzędu ....................................................... 64

Tytuł VI. Postępowanie .............................................................................. 71
Dział I. Przepisy ogólne o czynnościach procesowych .................... 71

Rozdział 1. Pisma procesowe ......................................................... 71
Rozdział 2. Doręczenia ................................................................... 81
Rozdział 3. Posiedzenia sądowe .................................................... 91
Rozdział 4. Terminy ........................................................................ 99
Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu ....................... 100
Rozdział 6. Zawieszenie postępowania ...................................... 102

Dział II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji .............. 109
Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze .................. 109

Oddział 1. Mediacja ................................................................ 109
Oddział 2. Postępowanie pojednawcze ................................ 115

Rozdział 2. Pozew.......................................................................... 117
Rozdział 2a. Organizacja postępowania ..................................... 127
Rozdział 3. Rozprawa ................................................................... 133

Dział III. Dowody ............................................................................... 143
Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów ................................... 143
Rozdział 2. Postępowanie dowodowe ......................................... 144

Oddział 1. Przepisy ogólne..................................................... 144
Oddział 2. Dokumenty ........................................................... 148
Oddział 3. Zeznania świadków.............................................. 152
Oddział 4. Opinia biegłych .................................................... 158
Oddział 5. Oględziny .............................................................. 163
Oddział 6. Przesłuchanie stron .............................................. 164
Oddział 7. Inne środki dowodowe ........................................ 166

Rozdział 3. Zabezpieczenie dowodów ........................................ 167
Dział IV. Orzeczenia ........................................................................... 168



7

Spis treści

Rozdział 1. Wyroki ........................................................................ 168
Oddział 1. Wydanie wyroku .................................................. 168
Oddział 2. Natychmiastowa wykonalność wyroków .......... 178
Oddział 3. Wyroki zaoczne .................................................... 180
Oddział 4. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia 

wyroków ............................................................................. 184
Rozdział 1a. Nakazy zapłaty ........................................................ 186
Rozdział 2. Postanowienia sądu .................................................. 187
Rozdział 3. Prawomocność orzeczeń ......................................... 190

Dział V. Środki odwoławcze .............................................................. 191
Rozdział 1. Apelacja ...................................................................... 191
Rozdział 11. (uchylony) ................................................................. 203
Rozdział 2. Zażalenie .................................................................... 204

Dział Va. Skarga kasacyjna ................................................................ 212
Dział Vb. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego ................ 219
Dział VI. Wznowienie postępowania ............................................... 221
Dział VII. (uchylony) .......................................................................... 227
Dział VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności 

z prawem prawomocnego orzeczenia ........................................ 227
Tytuł VII. Postępowania odrębne ........................................................... 231

Dział I. Postępowanie w sprawach małżeńskich ............................. 231
Rozdział 1. Przepisy ogólne ......................................................... 231
Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację ................................ 233
Rozdział 3. Inne sprawy ............................................................... 236

Dział II. Postępowanie w sprawach ze stosunków 
między rodzicami a dziećmi ........................................................ 238

Dział IIa. Postępowanie w sprawach gospodarczych ........................ 242
Dział III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa 

pracy i ubezpieczeń społecznych ................................................ 247
Rozdział 1. Przepisy ogólne ......................................................... 247
Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu 

prawa pracy .............................................................................. 257
Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu 

ubezpieczeń społecznych ....................................................... 260
Dział IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie 

posiadania ...................................................................................... 265



8

Spis treści

Dział IVa. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony 
konkurencji i konsumentów oraz w sprawie praktyk 
nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową ............ 266
Rozdział 1–2. (uchylone) .............................................................. 266

Dział IVb. (uchylony) .......................................................................... 273
Dział IVc. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji 

energetyki ....................................................................................... 274
Dział IVd. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji 

telekomunikacji i poczty .............................................................. 277
Dział IVe. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji 

transportu kolejowego .................................................................. 280
Dział IVf. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji 

rynku wodno-kanalizacyjnego .................................................... 283
Dział V. Postępowanie nakazowe i upominawcze .......................... 285

Rozdział 1. Przepisy ogólne ......................................................... 285
Rozdział 2. Postępowanie nakazowe .......................................... 287
Rozdział 3. Postępowanie upominawcze ................................... 294

Dział VI. Postępowanie uproszczone ............................................... 298
Dział VII. Europejskie postępowania w sprawach 

transgranicznych ........................................................................... 304
Rozdział 1. Europejskie postępowanie nakazowe ..................... 304
Rozdział 2. Europejskie postępowanie 

w sprawie drobnych roszczeń ................................................ 306
Dział VIII. Postępowania elektroniczne .......................................... 308

Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze .......... 308
Księga druga. Postępowanie nieprocesowe ................................................. 314

Tytuł I. Przepisy ogólne............................................................................ 314
Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw ........................ 323

Dział I. Sprawy z zakresu prawa osobowego ................................... 323
Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu ........... 323

Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego ................ 323
Oddział 2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu .................. 325
Oddział 3. Uchylenie postanowień orzekających 

uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu ................ 326
Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie .............................................. 327

Oddział 1. Przepisy ogólne..................................................... 327



9

Spis treści

Oddział 2. Doradca tymczasowy ........................................... 329
Oddział 3. Postępowanie ........................................................ 330

Dział II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego 
i kurateli .......................................................................................... 333
Rozdział 1. Sprawy małżeńskie ................................................... 333
Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy 

opiekuńcze ............................................................................... 337
Oddział 1. Przepisy ogólne..................................................... 337
Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków 

między rodzicami a dziećmi ............................................ 342
Oddział 3. Sprawy o przysposobienie ................................... 347
Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki ...................................... 350
Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej 

władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką ........ 352
Oddział 6. Sprawy dotyczące wykonywania 

kontaktów z dzieckiem ..................................................... 357
Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli ........................................ 360

Dział III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego ............................... 363
Rozdział 1. Przepisy ogólne ......................................................... 363
Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia ......................................... 364
Rozdział 2a. Przepadek rzeczy .................................................... 364

Oddział 1. Przepadek rzeczy na podstawie 
prawa celnego .................................................................... 364

Oddział 2. Przepadek pojazdów ............................................ 366
Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością 

i użytkowaniem ....................................................................... 366
Rozdział 4. Zniesienie współwłasności ...................................... 367
Rozdział 5. Ustanowienie drogi koniecznej 

i służebności przesyłu ............................................................. 370
Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe ........................... 370

Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego............................... 376
Przepisy wstępne ........................................................................... 376
(oznaczenie rozdziału 1 i tytuł oraz oznaczenie 

oddziału 1 i tytuł – uchylone) ................................................. 376
Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku, wykaz inwentarza 

i spis inwentarza  ..................................................................... 376



10

Spis treści

Rozdział 2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku ............................ 386
Rozdział 3. Ogłoszenie testamentu ............................................. 387
(oznaczenie rozdziału 2 i tytuł tego rozdziału – uchylone) ....... 389
Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych ................. 389
Rozdział 5. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego ....... 391
Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu ............ 391
Rozdział 6a. Sprawy dotyczące zarządu sukcesyjnego ............. 392
Rozdział 7. Zarząd spadku nieobjętego ...................................... 393
Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu 

zapisu windykacyjnego ........................................................... 394
Rozdział 9. Dział spadku .............................................................. 398
Rozdział 10. Inne sprawy spadkowe ........................................... 400

Dział IVa. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach 
państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa 
państwowego ................................................................................. 401

Dział IVb. Sprawy z zakresu prawa pracy ........................................ 403
Dział V. Sprawy depozytowe ............................................................. 404

Rozdział 1. Złożenie przedmiotu świadczenia 
do depozytu sądowego ........................................................... 404

Rozdział 2. Zwrot depozytu sądowego składającemu 
i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu ................... 407

Rozdział 3. Postępowanie w sprawach o stwierdzenie 
likwidacji niepodjętego depozytu ......................................... 408

Dział VI. Postępowanie rejestrowe ................................................... 410
Księga trzecia. (uchylona) .............................................................................. 416
Księga czwarta. Postępowanie w razie zaginięcia 

lub zniszczenia akt .................................................................................... 416

CZĘŚĆ DRUGA. POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE .......................... 419
(oznaczenie oraz tytuł księgi pierwszej – uchylone)..................................... 419

Tytuł I. Przepisy ogólne............................................................................ 419
Tytuł II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych .................................... 427
Tytuł III. Inne wypadki zabezpieczenia ................................................. 434

CZĘŚĆ TRZECIA. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ............................... 437
Tytuł I. Przepisy ogólne............................................................................ 437



11

Spis treści

Dział I. Organy egzekucyjne, ich właściwość 
i postępowanie w ogólności ......................................................... 437

Dział II. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności ................... 452
Dział IIa. Zaświadczenie europejskiego tytułu 

egzekucyjnego................................................................................ 464
Dział IIb. Stwierdzenie wykonalności europejskiego 

nakazu zapłaty ............................................................................... 466
Dział IIc. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia 

wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie 
drobnych roszczeń ........................................................................ 467

Dział IId. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń, ugód 
i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych 
i handlowych .................................................................................. 467

Dział IIe. Wyciągi z orzeczeń, ugód i innych tytułów 
egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych ............................ 468

Dział IIf. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń obejmujących 
środki ochrony w sprawach cywilnych ...................................... 469

Dział III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności 
egzekucyjne .................................................................................... 470

Dział IV. Zawieszenie i umorzenie postępowania .......................... 484
Dział V. Ograniczenia egzekucji ....................................................... 490
Dział VI. Powództwa przeciwegzekucyjne ...................................... 496

Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych ........................................... 499
Dział I. Egzekucja z ruchomości ....................................................... 499

Rozdział 1. Zajęcie ........................................................................ 499
Rozdział 2. Sprzedaż ..................................................................... 506
Rozdział 3. Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej............ 512

Dział II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę ................................ 515
Dział III. Egzekucja z rachunków bankowych ................................ 520
Dział IV. Egzekucja z innych wierzytelności ................................... 526
Dział IVa. Egzekucja z innych praw majątkowych ......................... 532
Dział V. Wyjawienie majątku ............................................................. 539
Dział VI. Egzekucja z nieruchomości .............................................. 543

Rozdział 1. Przepisy wstępne ....................................................... 543
Rozdział 2. Zajęcie ........................................................................ 544
Rozdział 3. Opis i oszacowanie ................................................... 550



12

Spis treści

Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji ......................................... 553
Rozdział 5. Warunki licytacyjne ................................................. 556
Rozdział 6. Licytacja ..................................................................... 558
Rozdział 7. Przybicie ..................................................................... 562
Rozdział 8. Przysądzenie własności ............................................ 564
Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części 

nieruchomości oraz użytkowania wieczystego ................... 567
Dział VIa. Uproszczona egzekucja z nieruchomości ..................... 569
Dział VII. Egzekucja ze statków morskich ...................................... 571
Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji ............................. 573

Rozdział 1. Przepisy ogólne ......................................................... 573
Rozdział 2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję 

z wynagrodzenia za pracę ...................................................... 577
Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję 

z ruchomości, wierzytelności i innych praw 
majątkowych ............................................................................ 578

Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję 
z nieruchomości ...................................................................... 579

Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji ............................................. 581
Dział I. Egzekucja świadczeń niepieniężnych ................................. 581
Dział II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem 

Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców ....................................... 589
Rozdział 1. Przepisy ogólne ......................................................... 589
Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy ..................... 591
Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa 

lub gospodarstwa rolnego ...................................................... 595
Dział III. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności 

nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej ........................ 599
Dział IV. (uchylony) ............................................................................ 600
Dział V. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych .............................. 601
Dział VI. (uchylony) ............................................................................ 603

CZĘŚĆ CZWARTA. PRZEPISY Z ZAKRESU 
MIĘDZYNARODOWEGO POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ................... 604

(Przepis wstępny – uchylone) ......................................................................... 604
Księga pierwsza. Jurysdykcja krajowa ......................................................... 604



13

Spis treści

Tytuł I. Przepisy ogólne............................................................................ 604
(oznaczenie oraz tytuł Tytułu II – uchylone).......................................... 606
Tytuł III. Jurysdykcja krajowa w procesie ............................................. 606
Tytuł IV. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym ....... 611
Tytuł IVa. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu 

zabezpieczającym i egzekucyjnym .................................................... 617
Księga pierwsza a. Immunitet sądowy i egzekucyjny ................................ 618
Księga druga. Postępowanie .......................................................................... 621

Tytuł I. Zdolność sądowa i procesowa ................................................... 621
Tytuł II. Zabezpieczenie kosztów procesu ............................................. 622
Tytuł III. Zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych .............. 624
Tytuł IV. Pomoc prawna .......................................................................... 624
Tytuł V. Zabezpieczenie dowodów ......................................................... 629
Tytuł VI. Zagraniczne dokumenty urzędowe ....................................... 629
Tytuł VII. Czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach ............... 630
Tytuł VIIa. Europejskie poświadczenie spadkowe ............................... 631
Tytuł VIII. Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności ........................ 633
Tytuł IX. Uzasadnienie prawomocnych orzeczeń 

i wydawanie zaświadczeń................................................................... 633
Tytuł X. Wniosek o uchylenie wyroku wydanego 

w sprawie alimentacyjnej ................................................................... 634
Tytuł XI. Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku 

bankowym ........................................................................................... 635
Księga trzecia. Uznanie i stwierdzenie wykonalności................................ 638

Tytuł I. Uznanie orzeczeń sądów państw obcych 
lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych ......................... 638

Tytuł II. Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych 
lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych 
oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami 
lub przez nie zatwierdzonych ............................................................ 640

Tytuł III–VI. (uchylone) ........................................................................... 643
Księga czwarta. Uznanie i wykonanie niektórych orzeczeń 

sądów państw członkowskich Unii Europejskiej 
oraz pochodzących z tych państw ugód i dokumentów 
urzędowych ............................................................................................... 644
Tytuł I. Przepisy ogólne............................................................................ 644



Spis treści

Tytuł II. Wykonanie .................................................................................. 646
Tytuł III. Odmowa uznania lub wykonania .......................................... 649

CZĘŚĆ PIĄTA. SĄD POLUBOWNY (ARBITRAŻOWY) ............................ 650
Tytuł I. Przepisy ogólne............................................................................ 650
Tytuł II. Zapis na sąd polubowny ........................................................... 652
Tytuł III. Skład sądu polubownego ........................................................ 656
Tytuł IV. Właściwość sądu polubownego .............................................. 660
Tytuł V. Postępowanie przed sądem polubownym............................... 661
Tytuł VI. Wyrok sądu polubownego i zakończenie 

postępowania ....................................................................................... 665
Tytuł VII. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego ................. 668
Tytuł VIII. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku 

sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej ......................... 671

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Przepisy wprowadzające 
Kodeks postępowania cywilnego ...........................................................675

Rozdział 1. Przepisy ogólne ........................................................................... 677
Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących .................................... 681
Rozdział 3. Przepisy przechodnie ................................................................. 682

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych 
innych ustaw (wyciąg) ...............................................................................685

Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń 
w postępowaniu grupowym ....................................................................691

Skorowidz............................................................................................................ 707



15

 USTAWA
z dnia 17 listopada 1964 r.

KODEKS POSTĘPOWANIA 
CYWILNEGO

(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1460;
zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1469, poz. 1495)*

* Uwzględniono zmiany wynikające z ustaw:
 – z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych 

innych ustaw (druk sejmowy nr 3236, oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2020 r.;

 – z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych 
(druk sejmowy nr 3475, oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw) zmieniającej nin. 
ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.;

 – z 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych 
(druk sejmowy nr 3040, oczekuje na podpis Prezydenta RP) zmieniającej nin. ustawę 
z dniem 1 stycznia 2020 r.



KODEKS POSTÊPOWANIA CYWILNEGO

UWZGLÊDNIA ZMIANY WCHODZ¥CE W ¯YCIE Z DNIEM:
• 27 sierpnia 2018 r. – ustawa z 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych 

czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego 
na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów miêdzynarodowych (Dz.U. poz. 416)

• 4 września 2018 r. – ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1637)

• 11 września 2018 r. – ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o us³ugach zaufania 
oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1544 
ze zm.)

• 19 września 2018 r. – ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1693)

• 25 listopada 2019 r. – ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarz¹dzie sukcesyjnym przedsiê-
biorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629)

• 1 stycznia 2019 r. – ustawa z 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. 
poz. 771 ze zm.)

• 1 stycznia 2019 r. – ustawa z 22 marca 2018 r. o komornikach s¹dowych (Dz.U. 
poz. 770 ze zm.)

• 1 stycznia 2019 r. – ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodp³atnej 
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
poz. 1467)

• 5 stycznia 2019 r. – ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postê-
powania cywilnego (Dz.U. poz. 2385)

• 11 stycznia 2019 r. – ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
poprawy skuteczności egzekucji świadczeñ alimentacyjnych (Dz.U. poz. 2432)
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• 1 lutego 2019 r., 1 marca 2020 r., 1 grudnia 2020 r. – ustawa z 26 stycznia 2018 r. 
o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. poz. 398 ze zm.)

• 4 marca 2019 r. – ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach oso-
bistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 60 ze zm.)

• 21 kwietnia 2019 r. – ustawa z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym 
wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkañ chronionych, noclegowni i domów 
dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 756)

• 5 sierpnia 2019 r. – obwieszczenie Marsza³ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z 19 lipca 2019 r. w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postê-
powania cywilnego (Dz.U. poz. 1460)

• 21 sierpnia 2019 r., 7 listopada 2019 r., 7 lutego 2020 r., 7 sierpnia 2020 r. – 
ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469)

• 7 września 2019 r. – ustawa z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1043)

• 20 września 2019 r. – ustawa z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny 
i opiekuñczy oraz ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. poz. 1146)

• 1 stycznia 2020 r. – ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
ograniczenia zatorów p³atniczych (druk sejmowy nr 3475, oczekuje na publikacjê 
w Dzienniku Ustaw)

• 1 stycznia 2020 r. – ustawa z 19 lipca 2019 r. o realizowaniu us³ug spo³ecznych 
przez centrum us³ug spo³ecznych (druk sejmowy nr 3040, oczekuje na podpis 
Prezydenta RP)



• 1 marca 2020 r. – ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek 
handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3236, oczekuje na 
publikacjê w Dzienniku Ustaw)

• 1 marca 2020 r., 1 grudnia 2020 r. – ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy 
o Krajowym Rejestrze S¹dowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 
ze zm.)

• 1 grudnia 2020 r. – ustawa z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zad³u¿onych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 55 ze zm.)

• 18 kwietnia 2026 r. – ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634)

Kodeks postêpowania cywilnego
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 Tytuł wstępny
Przepisy ogólne

 Sprawa cywilna

 Art. 1.1 Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe 
w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuń-
czego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń spo-
łecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się 
z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne).

1 Art. 1, rozumiany w ten sposób, iż w zakresie pojęcia „sprawy cywilnej” nie mogą 
się mieścić roszczenia dotyczące zobowiązań pieniężnych, których źródło stanowi decy-
zja administracyjna, został uznany za niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 
Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2000 r. (Dz.U. Nr 55, 
poz. 665) z dniem 17 lipca 2000 r.

 Art. 1 częściowo został uznany za niezgodny z art. 194 ust. 1 zdanie pierwsze w związ-
ku z art. 10 Konstytucji RP, przez pkt 1 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 września 
2017 r., K 10/17 (Dz.U. poz. 1727) z dniem 11 września 2017 r. Zgodnie z tym wyrokiem 
wymieniony wyżej przepis traci moc w zakresie, w jakim dotyczy zagadnienia oceny pra-
widłowości procedury wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

 Art. 1 częściowo został uznany za niezgodny z art. 194 ust. 2 w związku z art. 10 
Konstytucji RP oraz z art. 144 ust. 3 pkt 21 w związku z art. 10 Konstytucji RP, przez 
pkt 2 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 września 2017 r., K 10/17 (Dz.U. poz. 1727) 
z dniem 11 września 2017 r. Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc 
w zakresie, w jakim dotyczy zagadnienia oceny prawidłowości procedury przedstawienia 
kandydatów na stanowisko Prezesa oraz Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego przez 
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego i powołania ich przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej.
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 Droga sądowa

Art. 2. § 1. Do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy po-
wszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz 
Sąd Najwyższy.

 § 1a–2. (uchylone)
§  3. Nie są rozpoznawane w postępowaniu sądowym sprawy cywilne, jeżeli 

przepisy szczególne przekazują je do właściwości innych organów.

Z asada prawdy materialnej

A rt. 3. Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dokonywać 
czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, dawać wyjaśnienia 
co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz 
przedstawiać dowody.

A rt. 4. (uchylony)

N adużycie prawa procesowego

A rt. 41.2 Z uprawnienia przewidzianego w przepisach postępowania stronom 
i uczestnikom postępowania nie wolno czynić użytku niezgodnego z celem, dla któ-
rego je ustanowiono (nadużycie prawa procesowego).

U dzielanie pouczeń

A rt. 5. W razie uzasadnionej potrzeby sąd może udzielić stronom i uczest-
nikom postępowania występującym w sprawie bez adwokata, radcy prawnego, 
rzecznika patentowego lub radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Pol-
skiej niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych.

U dzielanie pouczeń

Art. 5.3 § 1. W razie uzasadnionej potrzeby sąd może udzielić stronom 
i uczestnikom postępowania niezastępowanym przez adwokata, radcę prawnego, 

2 Art. 41 dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z 4 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1469) zmienia-
jącej nin. ustawę z dniem 7 listopada 2019 r.

3 Art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z 4 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1469) zmie-
niającej nin. ustawę z dniem 7 sierpnia 2020 r.

Art. 2–3, 41–5
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rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej nie-
zbędnych pouczeń co do czynności procesowych.

§  2. Minister Sprawiedliwości okreś li, w drodze rozporządzenia, wzory 
pouczeń, których udzielania na piśmie wymaga kodeks, mając na względzie ko-
nieczność zapewnienia komunikatywności przekazu.

§  3. Wzory pouczeń, o których mowa w § 2, wraz z ich tłumaczeniami na 
języki obce najczęściej wykorzystywane w obrocie z zagranicą Minister Sprawiedli-
wości udostępnia na stronie internetowej urzędu go obsługującego.

Z asada szybkości

A rt. 6. § 1. Sąd powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dą-
żyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest 
to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy.

§  2. Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są przytaczać wszystkie 
okoliczności faktyczne i dowody bez zwłoki, aby postępowanie mogło być prze-
prowadzone sprawnie i szybko.

§  2.4 Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są przytaczać wszystkie 
fakty i dowody bez zwłoki, aby postępowanie mogło być przeprowadzone sprawnie 
i szybko.

U dział prokuratora

A rt. 7. Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, 
jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli we-
dług jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub in-
teresu społecznego. W sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinne-
go prokurator może wytaczać powództwa tylko w wypadkach wskazanych 
w ustawie.

U dział organizacji pozarządowej

A rt. 8. Organizacje pozarządowe, których zadanie statutowe nie polega 
na prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą dla ochrony praw obywate-

4 Art. 6 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z 4 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1469) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 listopada 2019 r.

Art. 6–8
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