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PRZEDMOWY

PRZEDMOWA DO XIII WYDANIA

Od poprzedniego wydania podręcznika minęły cztery lata. W tym czasie postępowa-
nie cywilne zalała fala nowego ustawodawstwa, odnosząca się nie tylko do Kodeksu 
postępowania cywilnego, lecz także do licznych innych ustaw dotyczących tego po-
stępowania. Zasadnicze znaczenie w tym zakresie miały ustawy z 4.07.2019 r. o zmia-
nie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw (Dz.U. poz. 1469 
ze zm.) oraz z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 288 ze zm.). Dodać do tego należy nowe usta-
wy z 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 121 ze zm.) oraz 
z 28.02.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2363 ze zm.).

Przyjęte w  tych nowelizacjach nowe unormowania były liczne i  dotknęły prawie 
wszystkich rodzajów postępowania cywilnego, a zwłaszcza postępowania rozpoznaw-
czego i  egzekucyjnego. Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie do Kodeksu 
postępowania cywilnego instytucji nadużycia prawa procesowego, odstąpienie od obo-
wiązku stosowania formularzy w procesie, określenie nowych zasad doręczania pism 
sądowych i procesowych, przekształcenie zasad koncentracji materiału procesowego, 
modyfikacja przesłanek dopuszczalności apelacji i  przebiegu postępowania apela-
cyjnego, wprowadzenie postępowania przygotowawczego oraz dwóch postępowań 
odrębnych w procesie, a mianowicie: postępowania w sprawach gospodarczych i postę-
powania w sprawach własności intelektualnej.

Wspomniane zmiany postępowania cywilnego spowodowały częściową dezaktuali-
zację dotychczasowych wydań podręcznika i zrodziły potrzebę opracowania nowego 
wydania. Zmiany te zostały uwzględnione przy redagowaniu tego wydania książki 
w koniecznym, lecz nie zawsze w pełnym zakresie ze względu na zarysowy charakter 
podręcznika. W rezultacie niektóre jego partie uległy pewnym modyfikacjom, inne zaś 
zostały napisane od nowa.

Możliwie wyczerpująco wskazane zostały w podręczniku zasadnicze przepisy nie tyl-
ko głównej ustawy regulującej postępowanie cywilne, jaką jest Kodeks postępowania 
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cywilnego lecz także innych ustaw, a niekiedy również aktów wykonawczych. Przy ko-
rzystaniu z podręcznika jednoczesne sięganie do tych przepisów jest nie tylko wska-
zane, lecz także wręcz niezbędne. Powiązania pomiędzy niektórymi zagadnieniami 
zostały zaznaczone przez odesłanie do innych, odpowiednich fragmentów książki.

W wydaniu obecnym został uwzględniony stan prawny na 1.07.2020 r.

Jurata, lipiec 2020 r.

Andrzej Marciniak

PRZEDMOWA DO XII WYDANIA

Dwa lata, które upłynęły od poprzedniego wydania podręcznika, były znaczone bar-
dzo licznymi, szeroko niekiedy zakrojonymi zmianami prawa postępowania cywilne-
go. Dość powiedzieć, że w latach 2014–2015 tylko Kodeks postępowania cywilnego, 
stanowiący główny akt prawny regulujący to postępowanie, uległ prawie trzydziestu 
nowelizacjom. Jedynie niektóre z nich dotyczyły wyłącznie albo częściowo kodeksu 
jako takiego, pozostałe natomiast – regulując w zasadzie materię inną niż objęta ko-
deksem – zawierały również przepisy zmieniające ten ostatni. Oprócz tego zostało 
wydanych wiele innych ustaw wprowadzających znaczące zmiany w takich rodzajach 
postępowania cywilnego jak postępowania nieprocesowe i egzekucyjne. W miejsce 
dotychczasowego postępowania układowego wprowadzono postępowanie restruktu-
ryzacyjne. Nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego dokonane w latach 2014–
2015 były przy tym zróżnicowane co do swego zakresu. Zasadniczo zmierzały one 
w kierunku rozwoju alternatywnych w stosunku do sądowego postępowania cywilne-
go sposobów rozwiązywania sporów cywilnych, dalszej elektronizacji postępowania 
cywilnego oraz harmonizacji Kodeksu postępowania cywilnego z przepisami prawa 
europejskiego.

Wskazane zmiany prawa postępowania cywilnego spowodowały częściową dezaktu-
alizację dotychczasowych wydań podręcznika i zrodziły potrzebę opracowania wyda-
nia nowego. Zmiany te zostały uwzględnione przy redagowaniu tego wydania książki 
w koniecznym, lecz nie zawsze w pełnym zakresie. W rezultacie niektóre jej partie 
uległy pewnym modyfikacjom, inne zaś zostały napisane od nowa, z uwzględnie-
niem także tych nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, które będą wchodzić 
w życie sukcesywnie w następnych dniach 2016 r. Modyfikacjom uległy też – będące 
owocem nowych przemyśleń – ujęcia pewnych zagadnień (np. systematyka środków 
zaskarżenia).

Andrzej Marciniak, Ireneusz Kunicki



Przedmowy 23

PRZEDMOWA DO XI WYDANIA

Straciliśmy Mistrza i Przyjaciela

W dniu 4.11.2013 r. zmarł w wieku 90 lat prof. zw. dr hab. Witold Broniewicz, emery-
towany Profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Odszedł od nas wybitny uczony i znawca 
prawa postępowania cywilnego, ceniony pedagog i nauczyciel wielu pokoleń prawni-
ków. Jedną z najważniejszych publikacji Profesora jest obszerny podręcznik akade-
micki Postępowanie cywilne w zarysie, który doczekał się dziesięciu wydań (wydanie 
pierwsze – 1973 r., wydanie dziesiąte – 2008 r.). Podręcznik ten powstał z wykładów 
prowadzonych przez Profesora na Uniwersytecie Łódzkim. Opracowanie to obejmuje 
usystematyzowany całokształt polskiego postępowania cywilnego i należy do czołowej 
pozycji polskiej literatury postępowania cywilnego. Oprócz niewątpliwych walorów 
dydaktycznych wymieniony podręcznik jest bowiem dziełem o znaczących warto-
ściach teoretycznych.

Postępujący wraz z wiekiem upadek sił nie pozwolił Profesorowi przygotować jedena-
stego wydania wymienionego podręcznika, mimo pilnej potrzeby i dużego zapotrze-
bowania ze strony studentów i praktyków prawa na taką publikację, uwzględniającą 
liczne zmiany, jakim prawo postępowania cywilnego uległo w ostatnich latach. Z tych 
względów, dzięki uprzejmej zgodzie Profesora Witolda Broniewicza, podjęliśmy się za-
dania przygotowania nowej wersji podręcznika, wprowadzając do jego treści wiele zmian 
i uaktualnień, wynikających głównie z nowego ustawodawstwa z zakresu postępowania 
cywilnego oraz sugestii Profesora, będących wynikiem Jego doświadczeń dydaktycznych 
i przemyśleń teoretycznych. W rezultacie niektóre partie podręcznika uległy pewnym 
modyfikacjom, inne zaś zostały napisane od nowa. Staraliśmy się przy tym zachować 
w możliwie najszerszym zakresie pierwotny kształt podręcznika nadany mu przez Profe-
sora w dziesiątym wydaniu, zwłaszcza w jego warstwie koncepcyjnej i teoretycznej.

Niniejsze wydanie podręcznika Profesora Witolda Broniewicza uwzględnia liczne 
i niekiedy głębokie zmiany ustawodawstwa zaszłe w latach 2008–2013. Przy zachowa-
niu dotychczasowego układu podręcznika jego obecna treść wykazuje pewne, niekiedy 
tylko istotne różnice w porównaniu z treścią jego poprzedniego wydania.

Andrzej Marciniak, Ireneusz Kunicki

PRZEDMOWA DO X WYDANIA

Ukazanie się dziesiątego, a w upływającym trzyleciu trzeciego wydania podręcznika 
powinno z pewnością sprawić satysfakcję autorowi. W danym wypadku uczucie to ma 
jednak charakter połowiczny. Polskie postępowanie cywilne już w dawniejszym okre-
sie zostało dotknięte prawdziwym zalewem nowelizacji dotyczącego go ustawodawstwa 
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(patrz przedmowa do wydania VI). Zalew ten trwał i później, aby w  latach bezpo-
średnio poprzedzających opublikowanie niniejszego wydania osiągnąć apogeum. 
Zmuszało to każdorazowo, przy opracowywaniu kolejnych wydań, do żmudnego do-
stosowywania nowych tekstów do tekstów istniejących. Przyjęte zaś w kolejnych no-
welizacjach nowe unormowania były nie tylko liczne, ale nie zawsze szczęśliwe w swej 
treści czy też w  zapewnieniu należytej synchronizacji z  innymi unormowaniami 
– dawnymi i nowymi. Niekiedy też naruszały one wręcz podstawowe zasady postępo-
wania cywilnego. Wspomniane unormowania zostały, rzecz jasna, uwzględnione przy 
redagowaniu niniejszego wydania podręcznika w koniecznym, lecz nie zawsze w peł-
nym zakresie. Zdawać sobie bowiem trzeba sprawę z tego, że podręcznik ze względu 
na swój zarysowy charakter, może zawierać przytoczenie treści unormowań jedynie 
w określonych granicach (niemożliwe jest przytoczenie w nim pełnej treści wszystkich 
przepisów z zakresu danej dyscypliny, zwłaszcza jeżeli jest nią postępowanie cywilne, 
uregulowane zarówno najdłuższym w prawie polskim kodeksem, jak i wieloma inny-
mi ustawami, zob. s. 27), z drugiej zaś strony powinien posiadać odpowiednią warstwę 
historyczną i teoretyczną. Ta ostatnia została w niniejszym wydaniu podręcznika nieco 
rozszerzona.

Podobnie jak przy poprzednich wydaniach, również w przygotowaniu wydania niniej-
szego wielką pomoc okazał Pan Doktor Ireneusz Kunicki, który zaktualizował także 
sporządzony przez siebie i podnoszący wydatnie wartość podręcznika obszerny skoro-
widz rzeczowy. Wyrażam Mu moją głęboką wdzięczność.

Witold Broniewicz

PRZEDMOWA DO IX WYDANIA

Wyczerpanie poprzedniego wydania podręcznika oraz zaszłe w międzyczasie bardzo 
liczne i obszerne zmiany ustawodawcze zmusiły mnie do przygotowania wydania no-
wego. Również i tym razem w pracach nad podręcznikiem brał w szerokim zakresie 
udział Pan Doktor Ireneusz Kunicki, któremu pragnę wyrazić moje najgłębsze podzię-
kowanie.

Witold Broniewicz

PRZEDMOWA DO VIII WYDANIA

Sześcioletni okres, jaki upłynął od poprzedniego wydania mojego podręcznika, zna-
czony był licznymi, szeroko niekiedy zakrojonymi zmianami prawa postępowania 
cywilnego. Spowodowało to dezaktualizację dotychczasowych wydań i zrodziło po-
trzebę opracowania wydania nowego. Zgłaszanym w tym względzie z różnych stron 
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zapytaniom, postulatom i ponagleniom nie mogłem, niestety, uczynić zadość, gdyż 
stały temu na przeszkodzie wciąż nowe inicjatywy legislacyjne odnoszące się nie tylko 
do Kodeksu postępowania cywilnego, lecz także do licznych innych ustaw dotyczących 
tego postępowania. Doszedłszy jednak do wniosku, że w chwili obecnej groźba tego 
rodzaju uległa zasadniczemu zmniejszeniu, podjąłem pracę nad niniejszym wydaniem 
podręcznika. Konieczność prowadzenia tych prac w dużym pośpiechu, nie zawsze na-
leżyta klarowność nowych (a niekiedy i dawniejszych) unormowań i zastanawiająca 
niekiedy długość tychże musiały z konieczności wpłynąć na postać podręcznika i treść 
niektórych przyjętych w nim rozwiązań. Redukcji uległa też liczba przypisów, a  to 
z uwagi na istniejące możliwości informacyjne, które w stopniu o wiele wyższym mogą 
zapewnić wiadomości o istniejącym piśmiennictwie. Niektóre z przypisów wykorzy-
stałem do poczynienia krytycznych uwag co do pewnych unormowań ustawowych. 
Pominięty został też dział poświęcony postępowaniu upadłościowemu, jednak w wielu 
miejscach przytoczyłem wiadomości dotyczące tego postępowania.

Przygotowanie nowego wydania podręcznika w czasie, w jakim nastąpiło, byłoby nie-
możliwe bez udziału Pana Doktora Ireneusza Kunickiego, który nie żałując czasu ani 
wysiłku, sporządził zestaw zaktualizowanych ustaw szczególnych wykorzystanych 
w podręczniku, służył swoim zdaniem w licznych dyskusjach merytorycznych o przy-
jętych w podręczniku rozwiązaniach oraz czuwał nad stroną techniczną przygotowa-
nego dla Wydawnictwa tekstu. Składam Mu serdeczne podziękowania.

Witold Broniewicz

PRZEDMOWA DO VII WYDANIA

Niespodziewanie szybkie rozejście się poprzedniego wydania niniejszego podręcz-
nika wywołało konieczność pospiesznego, niestety, przygotowania wydania nowego. 
Uwzględnione w nim zostały dość liczne – jak na tak krótki okres – zmiany ustawo-
dawcze oraz w niezbędnym zakresie nowe piśmiennictwo i orzecznictwo Sądu Najwyż-
szego. Modyfikacjom uległy też będące owocem nowych przemyśleń ujęcia pewnych 
zagadnień.

Panu Doktorowi Ireneuszowi Kunickiemu pragnę wyrazić podziękowania za wie-
le znaczących uwag co do treści podręcznika i pomoc w przygotowaniu jego kolejnej 
edycji.

Witold Broniewicz
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PRZEDMOWA DO VI WYDANIA

W okresie od ukazania się poprzedniego wydania podręcznika polskie postępowanie 
cywilne padło ofiarą nowego ustawodawstwa. Sam tylko Kodeks postępowania cy-
wilnego stanowiący główny akt prawny regulujący to postępowanie uległ we wspo-
mnianym okresie dziesięciu nowelizacjom. Oprócz tego wydanych zostało kilkanaście 
ustaw wprowadzających poważne zmiany przede wszystkim w takich rodzajach postę-
powania cywilnego, jak: nieprocesowe, egzekucyjne i upadłościowe. Spowodowało to 
konieczność nowego ujęcia przedstawionych w podręczniku zagadnień, przy jednocze-
snym rozszerzeniu ich liczby w porównaniu z wydaniem poprzednim.

Podręcznik w obecnym wydaniu ma na celu dać aktualny, zarysowo pełny i w mia-
rę możliwości przystępny obraz polskiego postępowania cywilnego. W szczególnoś-
ci, co wypada zaznaczyć, podręcznik w tym wydaniu zawiera po raz pierwszy, o ile 
chodzi o literaturę przedmiotu, omówienie wyczerpującej listy spraw rozpoznawanych 
w postępowaniu nieprocesowym na mocy innych ustaw niż Kodeks postępowania cy-
wilnego (rozdział XX). Treść obecnego wydania daje przy tym wyraz nowym przemy-
śleniom i koncepcjom teoretycznym. W wydaniu obecnym został uwzględniony stan 
prawny na 1.03.1998 r.

Witold Broniewicz

PRZEDMOWA DO V WYDANIA

Szybkie rozejście się IV wydania niniejszego podręcznika z 1995 r., jak również jego 
znaczna dezaktualizacja wywołana późniejszymi zmianami ustawodawstwa, a przede 
wszystkim wejściem w życie ustawy z 1.03.1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania 
cywilnego, rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej – Prawo upadłościowe i Pra-
wo o postępowaniu układowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw skłoniły 
mnie do przygotowania kolejnego wydania. Uwzględnia ono nie tylko wspomniane 
zmiany ustawodawcze według stanu na dzień 1.07.1996 r. oraz nowe publikacje, lecz 
także dalsze przemyślenia. Do tekstu wprowadzono też konieczne poprawki i mody-
fikacje.

Witold Broniewicz
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PRZEDMOWA DO IV WYDANIA

Niniejsze wydanie mojego podręcznika ukazuje się w dwanaście lat po wydaniu po-
przednim z 1983 r. Zaszłe w tym czasie bardzo liczne i głębokie niekiedy zmiany usta-
wodawstwa, dalsze doświadczenia dydaktyczne i przemyślenia, a także rozszerzona 
objętość podręcznika sprawiły, iż przy zachowaniu dawnego układu obecna jego treść 
wykazuje zasadnicze różnice w porównaniu z treścią tamtego wydania. Jest to zatem 
podręcznik nowy, nie tylko z racji daty swojego ukazania się i numeru wydania, lecz 
również z uwagi na wprowadzone do niego wspomniane zmiany treściowe.

W miarę możności dążyłem do zachowania w podręczniku należytego i wyrównane-
go stopnia szczegółowości, poświęcając jednak szerszą niekiedy uwagę zagadnieniom 
o  istotniejszym znaczeniu teoretycznym czy praktycznym. Powiązania zachodzące 
między określonymi zagadnieniami starałem się zaznaczyć przez odesłanie w danym 
miejscu do innych odpowiednich paragrafów podręcznika. W skromnym i niezbęd-
nym jedynie zakresie podane są w podręczniku przykłady ilustrujące pewne kwestie. 
Właściwym bowiem miejscem ku temu są ćwiczenia i seminaria, żeby nie wspomnieć 
już o tym, że przykładów takich dostarczać może bieżące orzecznictwo i literatura. 
Możliwie wyczerpująco wskazane są w podręczniku zasadnicze przepisy nie tylko 
głównej ustawy regulującej postępowanie cywilne, jaką jest Kodeks postępowania cy-
wilnego, ale także innych ustaw, a niekiedy także aktów wykonawczych. Przy korzysta-
niu z podręcznika jednoczesne sięganie do tych przepisów jest nie tylko wskazane, ale 
wręcz niezbędne.

Podręcznik powstał z wykładów prowadzonych przeze mnie od wielu lat na Uniwersy-
tecie Łódzkim, z którym jestem związany od samego niemal jego początku. Pragnął-
bym to nowe wydanie podręcznika, ukazujące się w jubileuszowym, pięćdziesiątym 
roku istnienia Uniwersytetu, zadedykować mu jako skromny wyraz tych związków. 
W podręczniku uwzględniony został stan prawny na 31.08.1995 r.

Witold Broniewicz



 

WSTĘP

§ 1. Pojęcie i nazwa postępowania cywilnego

A Postępowanie cywilne jest prawnie zorganizowanym działaniem ludzkim słu-
żącym załatwianiu spraw cywilnych. Przez załatwianie spraw cywilnych należy 

rozumieć rozpoznawanie tych spraw, przymusowe wykonywanie orzeczeń sądowych 
i innych aktów w tych sprawach oraz dokonywanie innych czynności w tychże spra-
wach (zob. § 6). Co do pojęcia sprawy cywilnej, zob. § 7.

I Praźródłem terminu „postępowanie” jest łacińskie słowo processus, którego 
w  znaczeniu prawnym, tj.  na oznaczenie postępowania sądowego, zaczęto, 

z  dodaniem przymiotnika iudiciarius (stąd termin processus iudiciarius), używać 
w średniowieczu w prawie włosko-kanonicznym. W dawnym polskim prawie sądo-
wym, obok łacińskiego terminu processus iudiciarius, używano na określenie postępo-
wania sądowego takich terminów polskich, jak: „prza”, „proces” i „postępek sądowy”. 
W XIX w. wszedł w życie, zwłaszcza na terenie Królestwa Polskiego, termin „postę-
powanie cywilne”. W szczególności terminu tego używano w polskich tłumaczeniach 
francuskiego Kodeksu postępowania cywilnego (code de procédure civile) z 1806 r., 
który w 1808 r. został wprowadzony w Księstwie Warszawskim i obowiązywał w Kró-
lestwie Polskim do roku 1875. Jednakże w  dalszym ciągu używano powszechnie 
w języku prawniczym takich terminów, jak „proces cywilny” i „procedura cywilna”. 
Taki stan rzeczy przetrwał do połowy ubiegłego stulecia. Aczkolwiek ustawodawstwo 
polskie już w 1930 r. określiło zasadniczą ustawę regulującą postępowanie cywilne 
mianem Kodeksu postępowania cywilnego, to jednak w  dalszym ciągu używany 
był w języku prawniczym, i to na określenie wszystkich postępowań regulowanych 
w tym Kodeksie (postępowanie sporne, egzekucyjne i zabezpieczające), termin „proces 
cywilny”, a niekiedy „procedura cywilna”.

Ten stan rzeczy został ostatecznie przezwyciężony w latach pięćdziesiątych XX w., 
w  którym zapanował niepodzielnie termin „postępowanie cywilne”. Terminem 
„proces cywilny” zaczęto określać – zgodnie z terminologią ustawową – jedynie za-
sadniczy tryb postępowania rozpoznawczego, jakim było postępowanie sporne ure-
gulowane w części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego z 1930 r. Obecnie 
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obowiązujący Kodeks postępowania cywilnego postępowanie to określa terminem 
„proces” ( art. 13, nagłówek księgi pierwszej części pierwszej). W celu bliższego ozna-
czenia, o jaki proces chodzi, dodaje się w języku prawniczym do tego terminu słowo 
„cywilny”.

§ 2. Rodzaje postępowania cywilnego

1. Postępowanie cywilne nie ma charakteru jednolitego, obejmuje bowiem wiele po-
stępowań, a mianowicie:
a) proces,
b) postępowanie nieprocesowe,
c) postępowanie zabezpieczające,
d) postępowanie egzekucyjne,
e) postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt,
f) postępowanie w sprawie ustalenia uznania orzeczeń sądów państw obcych,
g) postępowanie upadłościowe,
h) postępowanie restrukturyzacyjne,
i) postępowanie przed sądem polubownym.

2. W ramach procesu można wyróżnić:
a) postępowanie zwykłe służące rozpoznawaniu spraw, które nie podlegają rozpo-

znaniu w postępowaniach odrębnych bądź które przeszły do niego z tych postępo-
wań (zob. § 123),

b) osiemnaście postępowań odrębnych, z których każde służy rozpoznawaniu spraw 
określonego rodzaju i uregulowane jest przepisami jego tylko dotyczącymi oraz 
przepisami o postępowaniu zwykłym (zob. § 9 i rozdz. XVII),

c) postępowanie pojednawcze, które służy ugodowemu załatwianiu spraw przed 
ich ewentualnym skierowaniem do rozpoznania w postępowaniu zwykłym albo 
w określonym postępowaniu odrębnym (zob. § 82),

d) postępowanie mediacyjne, które służy ugodowemu załatwianiu spraw przed 
mediatorem na mocy umowy stron albo skierowania sądowego (zob. § 82 ad 3, 
nb 324).

3. W ramach postępowania nieprocesowego można wyróżnić:
a) postępowanie zwykłe regulowane przepisami ogólnymi o postępowaniu niepro-

cesowym ( art. 506–525), przepisami tytułu wstępnego ( art. 1–13) i odpowiednio 
przepisami o procesie ( art. 13 § 2),

b) wiele postępowań odrębnych, z których każde ma zastosowanie w sprawach okreś-
lonego rodzaju, regulowane jest zaś, poza przepisami wskazanymi pod  lit. a, także 
przepisami szczególnymi zawartymi bądź w Kodeksie postępowania cywilnego 
( art. 526–6948), bądź też w innych ustawach. Dotyczy to większości postępowań 
należących do postępowania nieprocesowego (zob. rozdz. XX i XXI).
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4. W ramach postępowania egzekucyjnego można wyróżnić:
a) postępowanie o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, czyli 

tzw. postępowanie klauzulowe ( art. 776–795, zob. § 173),
b) postępowanie o  wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego 

( art. 7951–7955),
c) postępowanie o  stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty 

( art. 7956–7957),
d) postępowanie o  wydanie zaświadczenia dotyczącego orzeczenia wydanego 

w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń ( art. 7958–7959),
e) postępowanie o wydanie zaświadczenia dotyczącego orzeczeń, ugód i innych tytu-

łów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych ( art. 79510–79511),
f) postępowanie o wydanie wyciągów z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyj-

nych w sprawach alimentacyjnych ( art. 79512–79513),
g) postępowanie o  wydanie zaświadczenia dotyczącego orzeczeń obejmujących 

środki ochrony w sprawach cywilnych ( art. 79514–79517),
h) postępowanie o  nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniom sądów państw 

obcych, rozstrzygnięciom innych organów takich państw oraz ugodom zawartym 
przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonymi ( art. 1150–1152, 
zob. § 174),

i) właściwe postępowanie egzekucyjne ( art. 796–1088, zob. § 179–195),
j) postępowanie podziałowe, czyli dotyczące podziału sumy uzyskanej z egzekucji 

( art. 1023–10401, zob. § 196).

A 5. Wśród postępowań cywilnych szczególnie istotne znaczenie ma proces 
i postępowanie egzekucyjne.

Proces jest głównym trybem postępowania cywilnego, co przejawia się tym, że:
a) jest on zasadniczym trybem postępowania rozpoznawczego przed sądem 

powszechnym, ponieważ ustawa przekazuje sprawy cywilne do rozpoznawania 
w trybie procesu w sposób generalny, podczas gdy do rozpoznania w innych try-
bach przekazuje te sprawy w sposób szczególny ( art. 13 § 1),

b) przepisy o  procesie stosuje się odpowiednio w  innych postępowaniach cywil-
nych uregulowanych zarówno w Kodeksie postępowania cywilnego ( art. 13 § 2), 
jak i innych ustawach (zob. rozdz. XX i XXI oraz art. 35, 37, 58, 229, 381 pr. up., 
art. 92, 221, 260, 269 pr.  rest.), a  także w  innych postępowaniach niż cywilne, 
jak  np.  postępowanie przed sądami administracyjnymi (zob.  §  10 in  fine) czy 
postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym (art. 36 ustawy z 30.11.2016 r. 
o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym1).

1 Dz.U. z 2019 r. poz. 2393.
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Postępowanie egzekucyjne służy przymusowemu wykonywaniu rozstrzygnięć powsta-
łych w postępowaniach cywilnych toczących się przed sądami powszechnymi, jak również 
w postępowaniu przed sądem polubownym, w postępowaniu pojednawczym w sprawach 
z zakresu prawa pracy, a także w postępowaniu karnym (zob. § 11,  12 pkt I,  § 171–173.

A 6. Z punktu widzenia celu postępowania cywilnego należy rozróżnić postępo-
wanie rozpoznawcze i postępowanie wykonawcze. Postępowanie rozpoznawcze 

ma na celu ustalenie istnienia albo nieistnienia normy prawnej indywidualno-konkret-
nej, natomiast postępowanie wykonawcze ma na celu przymusowe urzeczywistnienie 
tej normy (zob. § 6 i  163).

Trybami postępowania rozpoznawczego są przede wszystkim proces i postępowanie 
nieprocesowe, a poza tym: postępowanie zabezpieczające, postępowanie w razie zagi-
nięcia lub zniszczenia akt i postępowanie w sprawie ustalenia uznania orzeczeń sądów 
państw obcych. Postępowaniem rozpoznawczym jest również postępowanie przed są-
dem polubownym (zob. dział IV).

Do postępowań wykonawczych należy przede wszystkim postępowanie egzekucyjne, 
z tym że objęte nim postępowania o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wyko-
nalności mają charakter postępowań rozpoznawczych; są nimi także inne postępowa-
nia wykonawcze ( art. 5781 i  art. 743 § 2). Postępowania upadłościowe i naprawcze mają 
charakter mieszany: rozpoznawczo-wykonawczy.

7. W każdym toczącym się postępowaniu występuje zawsze postępowanie główne, 
zwane przez ustawę postępowaniem w sprawie (por.  art. 359 i  394 § 1), i mogą występo-
wać postępowania wpadkowe (incydentalne) oraz postępowania uboczne.

A Postępowanie główne ma na celu załatwienie sprawy cywilnej, w której zostało 
wszczęte.

A Postępowanie wpadkowe ma na celu rozstrzygnięcie kwestii proceduralnej, 
warunkującej częstokroć możność przeprowadzenia postępowania głównego lub 

ubocznego. Przykładem może być postępowanie mające na celu zbadanie, czy strona 
ma zdolność procesową, i  służące ewentualnemu uzupełnieniu braku tej zdolności 
(zob. § 55), postępowanie o przywrócenie terminu (zob. § 34) czy też postępowanie 
ze  skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej 
zwłoki (zob. § 113).

A Postępowanie uboczne ma na celu rozstrzygnięcie kwestii proceduralnej zwią-
zanej z postępowaniem głównym, niewarunkującej jednak możności jego prze-

prowadzenia. Przykładem może być postępowanie zabezpieczające (zob. dział IV), 
postępowanie o zwolnienie od kosztów sądowych (zob. § 35) czy też postępowanie 
w przedmiocie nadania wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności (zob. § 103).
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§ 3. Prawo postępowania cywilnego

A 1. Postępowanie cywilne regulowane jest odrębną gałęzią prawa, którą najwła-
ściwiej jest określać jako prawo postępowania cywilnego. W nauce, orzecznic-

twie i potocznym języku prawniczym operuje się jednak dość powszechnie terminem 
„prawo procesowe cywilne”, w którym wyraz „procesowe” odnosi się do postępowania 
cywilnego w ogóle, co jest pewną reminiscencją stanu, kiedy termin „proces cywilny” 
używany był w znaczeniu szerszym niż przyjęte w Kodeksie postępowania cywilnego 
(zob. § 1).

I 2. W chwili odzyskania niepodległości w 1918 r. obowiązywały na terytorium 
Polski trzy ustawodawstwa z zakresu postępowania cywilnego: rosyjska ustawa 

postępowania cywilnego z 1864 r., niemiecki kodeks postępowania cywilnego z 1877 r. 
i austriacki kodeks postępowania cywilnego z 1895 r. wraz z odrębną ordynacją egze-
kucyjną z 1896 r. (na należących do Polski obszarach Spisza i Orawy obowiązywał 
węgierski kodeks postępowania cywilnego z 1911 r., w 1922 r. rozciągnięto jednak na te 
obszary austriackie ustawodawstwo dotyczące postępowania cywilnego). Podjęte jesz-
cze w 1917 r. prace nad projektem własnego kodeksu postępowania cywilnego dopro-
wadziły do ogłoszenia w 1930 r. rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej tego 
Kodeksu, który obejmował tylko postępowanie sporne (proces) i miał wejść w życie 
1.01.1933 r. W 1932 r. ogłoszono kolejnym rozporządzeniem Prezydenta Prawo o sądo-
wym postępowaniu egzekucyjnym. W tymże roku dokonano połączenia obu aktów 
prawnych w  jeden Kodeks postępowania cywilnego, który wszedł w życie w wyżej 
wskazanej dacie. Kodeks ten, wielokrotnie nowelizowany (w 1950 r. wydano jego tekst 
jednolity), obowiązywał do końca 1964 r.

Bezpośrednio po II wojnie światowej dokonano, z  wykorzystaniem opracowanych 
przed tą wojną projektów, unifikacji postępowania niespornego (nieprocesowego), 
wprowadzając własne ustawodawstwo z tego zakresu, które zastąpiło ustawodawstwo 
pochodzące jeszcze z okresu zaborów. W latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia zo-
stały podjęte prace nad projektem nowego Kodeksu postępowania cywilnego. Prace 
te doprowadziły do uchwalenia przez Sejm obecnie obowiązującego Kodeksu (ustawa 
z 17.11.1964 r., Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm., Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.).

W Kodeksie tym utrzymane zostały w szerokim zakresie unormowania pochodzące 
z dawnego kodeksu, co miało na celu zachowanie dorobku orzecznictwa i doktryny 
spod rządów tego ostatniego. Jednym z głównych założeń zrealizowanych w Kodeksie, 
wprawdzie w niezupełnym wymiarze (zob. § 129), było scalenie postępowania cywil-
nego przez włączenie do Kodeksu przepisów regulujących postępowanie nieprocesowe.

C Kodeks jest najobszerniejszą pod względem liczby artykułów ustawą w prawie 
polskim. Początkowo obejmował 1153 artykuły, obecnie zaś, w rezultacie wie-

lokrotnych nowelizacji, obejmuje znacznie większą, a przy tym stale zmieniającą się 
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ich liczbę. Końcowym przepisem Kodeksu jest  art. 1217, co nie znaczy, że Kodeks obej-
muje taką liczbę artykułów, ponieważ wiele z nich zostało uchylonych (np.  art. 111–116, 
 417–424,  437 czy  438), po wielu artykułach zaś dodano artykuły o tym samym nume-
rze ze znaczkami numerycznymi (np.  art. 231 i  232,  1831–18315 czy  art. 47928–47988).

Kodeks składa się z tytułu wstępnego ( art. 1–13) oraz pięciu części, z których pierw-
sza i czwarta dzielą się na księgi. Część pierwsza ( art. 15–729), poświęcona postępo-
waniu rozpoznawczemu, obejmuje trzy księgi („Proces”, „Postępowanie nieprocesowe” 
i „Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt”). Część druga ( art. 730–757) 
poświęcona jest postępowaniu zabezpieczającemu, część trzecia zaś ( art. 758–1088) 
– postępowaniu egzekucyjnemu. Część czwarta ( art. 1097–115325) zawiera przepisy 
z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego i składa się z czterech ksiąg 
(„Jurysdykcja krajowa”, „Immunitet sądowy i egzekucyjny”, „Postępowanie”, „Uznanie 
i stwierdzenie wykonalności”). Część piąta ( art. 1154–1217) dotyczy sądu polubownego 
(arbitrażu).

Kodeks jest podstawowym źródłem prawa postępowania cywilnego. Prawo to jest jed-
nak zawarte także w wielu innych ustawach, które będą wskazywane we właściwych 
miejscach.

H 3. Literatura prawa postępowania cywilnego jest bardzo obszerna. Dotyczy to 
w szczególności literatury niemieckiej i włoskiej, a także hiszpańsko- i portugal-

skojęzycznej. Również literatura polska, poczynając od początków XVII w., poprzez 
okres zaborów, aż do chwili obecnej, może się poszczycić niezwykle bogatym, zarówno 
pod względem ilościowym, jak i z uwagi na swój poziom, dorobkiem. Należy zazna-
czyć, że literatura z dziedziny postępowania cywilnego obejmuje opracowania doty-
czące praktyki i dydaktyki, a także poświęcone zagadnieniom teoretycznym, w które 
nauka tego postępowania w sposób szczególny obfituje.

4. Jednym z najistotniejszych zagadnień dotyczących prawa postępowania cywilne-
go jest zagadnienie stosunku zachodzącego między tym prawem a prawem mate-
rialnym. Zagadnieniem tym interesuje się zarówno ogólna teoria prawa, jak i teoria 
prawa cywilnego, w szczególny jednak sposób eksponowane jest ono w teorii postępo-
wania cywilnego, która stworzyła w tym względzie obszerną literaturę reprezentującą 
różnorakie ujęcia. Przyczyną tego jest okoliczność, iż rozróżnienie prawa postępowania 
cywilnego i prawa materialnego uzasadnione jest istnieniem rzeczonego postępowa-
nia. W braku bowiem postępowania cywilnego nie byłoby podstaw do wspomnianego 
rozróżnienia. Innymi słowy, o prawie materialnym można mówić tylko z punktu wi-
dzenia postępowania. Dlatego też ani w ustawodawstwie cywilnym, ani w poświęconej 
mu doktrynie nie określa się prawa cywilnego jako prawa materialnego, nie ma bo-
wiem ku temu potrzeby. Dopiero ustawodawstwo dotyczące postępowania cywilnego, 
a w ślad za nim poświęcone mu doktryna i orzecznictwo wprowadzają pojęcie prawa 
materialnego. W szczególności o prawie tym mowa jest w  art. 3983 § 1 pkt 1,  art. 39816 
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i  5059 § 11 pkt 1. W świetle tych przepisów prawem materialnym jest prawo, które sąd 
stosuje, orzekając co do istoty sprawy.

A Prawo postępowania cywilnego jest prawem instrumentalnym, tj.  prawem 
służącym urzeczywistnieniu czy tylko ustaleniu prawa materialnego w ujęciu 

indywidualno-konkretnym (zob. § 7). Niewłaściwe natomiast jest określanie prawa 
postępowania jako prawa formalnego, zwłaszcza w zestawieniu tego prawa z pra-
wem materialnym. Niewłaściwe jest też traktowanie norm prawa postępowania jako 
norm o charakterze formalnym, a wszystkich opartych na tych normach zarzutów 
jako zarzutów formalnych (np.   art. 221,  222, zob. § 76). Normy formalne, tj. takie, 
które regulują formę czynności postępowania (zob. § 29), występują bowiem zarówno 
w prawie materialnym (np. art. 73–81, 158, 720, 949–958 k.c.), jak i w prawie postę-
powania (np.   art. 126,  130 § 1,  art. 158,  187,  210 § 1,  art. 325,  797), nie wyczerpują 
jednak, a nawet nie stanowią większości norm tego ostatniego. Dlatego też normy 
prawa postępowania należy, w nawiązaniu do wskazanego wyżej charakteru tego 
prawa, określać jako normy instrumentalne, nazwę „zarzuty formalne” stosować zaś 
tylko do takich zarzutów, które dotyczą niezachowania formy określonych czynności 
postępowania, np. formy pisma procesowego (zob. § 30). Wszystkie zaś zarzuty doty-
czące prawa postępowania, nie wyłączając zarzutów formalnych, należy określać jako 
zarzuty procesowe.

A 5. Oprócz prawa postępowania i prawa materialnego można w tej samej płasz-
czyźnie podziału wyróżnić trzeci rodzaj prawa, na którego określenie w nauce 

polskiej został przyjęty termin „prawo jurysdykcyjne”2. Prawo to usytuowane jest 
we wspomnianej płaszczyźnie podziału między prawem postępowania i prawem mate-
rialnym. Reguluje ono przesłanki, przy których istnieniu albo nieistnieniu (przesłanki 
pozytywne i negatywne) dopuszczalne jest w prawidłowo wszczętym i przeprowadzo-
nym postępowaniu rozstrzygnięcie na podstawie prawa materialnego o przedmiocie 
postępowania. W nawiązaniu do nazwy prawa, o którym mowa, można te przesłanki 
nazwać przesłankami jurysdykcyjnymi. Problematyka ich występuje w pełnej wyra-
zistości w głównym postępowaniu cywilnym, jakim jest proces, co nie znaczy, że nie 
odnosi się odpowiednio również do innych postępowań cywilnych. Przesłankami 
jurysdykcyjnymi w  procesie są wszystkie przesłanki zasadności powództwa, poza 
przesłanką materialną (zob. § 94). Dzielą się one na przesłanki pozytywne i nega-
tywne. Odpowiednio do tego zarzuty dotyczące braku pozytywnych albo istnienia 
negatywnych przesłanek jurysdykcyjnych można określić jako zarzuty jurysdykcyjne 
(zob.  §  76 pkt  1 ad bb, nb  287). Błędne oddalenie powództwa przez sąd pierwszej 
instancji z powodu braku pozytywnej albo istnienia negatywnej przesłanki jurysdyk-
cyjnej brane jest przez sąd drugiej instancji pod rozwagę z urzędu przy rozpoznawaniu 

2 H. Trammer, O właściwe miejsce dla „czystych” norm materialnego prawa cywilno-jurysdykcyjnego, 
„Przegląd Notarialny” 1949/1–2; W. Broniewicz, Warunki uwzględnienia powództwa,  PiP 2003/3, s. 32 i cyt. 
tam literatura.
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apelacji i prowadzi do uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania spraw sądowi 
pierwszej instancji do ponownego rozpoznania (zob. § 107 pkt 8, nb 416). W razie 
prawomocnego oddalenia powództwa z  powodu braku pozytywnej albo istnienia 
negatywnej przesłanki jurysdykcyjnej powaga rzeczy osądzonej wyroku polega na wią-
żącym ustaleniu tego braku albo istnienia (zob. § 105).

C Pograniczny charakter prawa jurysdykcyjnego sprawia, że przepisy z jego zakresu 
znajdują się zarówno w Kodeksie postępowania cywilnego (np.  art. 189,  618 § 3, 

 art. 667 § 2,  art. 935 § 1 zdanie drugie i  art. 106410), jeżeli dotyczą legitymacji proceso-
wej zarządcy rzeczy, kuratora spadku czy syndyka upadłości, jak również w Kodeksie 
cywilnym ( art. 5,  117 § 2,  art. 413 § 2,  art. 988 § 2 i  art. 1025 § 1) oraz w innych usta-
wach, np. Prawie upadłościowym. Z pogranicznego charakteru tego prawa wynika też, 
że jego normy są niekiedy normami materialno-jurysdykcyjnymi. Dotyczy to np. norm 
sformułowanych w art. 5 czy art. 117 § 2 k.c., które stosowane w zwykłym obrocie 
prawnym są normami materialnymi, stosowane natomiast w postępowaniu jako pod-
stawa oddalenia powództwa lub zarzutu są normami jurysdykcyjnymi. Pograniczny 
charakter norm jurysdykcyjnych prowadzi niekiedy do kontrowersji poglądów co do 
charakteru pewnych norm i regulowanych nimi przesłanek (zob. § 56). Należy wszakże 
zaznaczyć, że prawo jurysdykcyjne jest i powinno być traktowane w postępowaniu tak 
jak prawo materialne. W szczególności prawo materialne, o którym mowa w  art. 3983 
§ 1 i  art. 39816, oznacza zarówno prawo materialne w znaczeniu właściwym, jak i prawo 
jurysdykcyjne.

6. Prawo postępowania cywilnego wykazuje, o ile chodzi o jego zasady i instytucje, 
związek z prawami innych postępowań, zarówno sądowych, jak i niesądowych. Jako 
postępowanie sądowe należy tu wymienić postępowanie karne, postępowanie przed 
sądami administracyjnymi i postępowanie konstytucyjne (przed Trybunałem Kon-
stytucyjnym i Trybunałem Stanu), jako postępowanie niesądowe zaś – postępowanie 
administracyjne i postępowanie legislacyjne. Uświadomienie sobie wspólności zasad 
i podobieństwa instytucji praw poszczególnych postępowań jest osiągnięciem nowszej 
nauki prawa, a zwłaszcza prawa postępowania cywilnego. Efektem tego uświadomie-
nia są nie tylko odpowiednie wzmianki w podręcznikach postępowania cywilnego3 czy 
w innych publikacjach, lecz także systemowe opracowania prawa postępowania w uję-
ciu ogólnym4.

3 M. Waligórski, Proces cywilny, cz. I, Warszawa 1947, s. 11.
4 J. Goldschmidt, Teoria general del proceso, Barcelona 1936; W. Sauer, Grundlagen des Prozessrechts, 

Stuttg    art 1929; W. Sauer, Allgemeine Verfahrens rechtslehre, Bielefeld 1974; E. Fazzalari, Istituzioni di diritto 
processuale, Padwa 1994.
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§ 4. Terytorialny zasięg mocy obowiązującej prawa 
postępowania cywilnego

Terytorialny zasięg mocy obowiązującej prawa postępowania cywilnego pokrywa się 
w zasadzie z zasięgiem terytorialnym danego państwa. W związku z tym sąd dane-
go państwa może stosować tylko krajowe prawo postępowania, tj. prawo obowiązujące 
w siedzibie sądu (lex fori processualis), nie może zaś stosować obcego prawa postępowa-
nia, niezależnie od tego, jakie prawo materialne – krajowe czy obce – jest prawem, na 
podstawie którego powinno nastąpić rozstrzygnięcie sprawy (lex causae). Tego rodzaju 
zasada, zwana zasadą terytorialności albo zasadą stosowania krajowego prawa postę-
powania, może doznawać wyjątków przy wykonywaniu przez sąd danego państwa (sąd 
wezwany) pomocy prawnej na rzecz sądu albo innego organu państwa obcego (sądu 
wzywającego). Wykonanie zatem wniosku sądu albo innego organu państwa obcego 
o udzielenie pomocy prawnej przez sąd polski odbywa się według prawa polskiego, sąd 
wezwany może jednak na wniosek sądu lub innego organu państwa obcego zastosować 
przy wykonaniu wniosku inny sposób od przewidzianego przez prawo polskie, jeżeli ten 
sposób wykonania wniosku nie jest zakazany przez prawo polskie ani sprzeczny z pod-
stawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (zob. § 198). Po-
dobne postanowienia odnoszące się już nie tylko do sądu polskiego, lecz także do sądów 
państw obcych zawierają także umowy międzynarodowe.

§ 5. Czasowy zasięg mocy obowiązującej prawa 
postępowania cywilnego

Zagadnienie czasowego zasięgu mocy obowiązującej prawa postępowania cywilne-
go powstaje w razie zmiany ustawodawstwa postępowania cywilnego. Zmiana ta za-
staje wiele toczących się postępowań, w związku z czym wyłania się kwestia, czy dalszy 
przebieg tych postępowań powinien się odbywać według przepisów dotychczasowych, 
czy też według przepisów nowych. Kwestię tę ustawodawca reguluje drogą wydania 
przepisów międzyczasowych. Ustawodawca może przy tym skorzystać z trzech syste-
mów, a mianowicie z systemu:
1) jednolitości postępowania, zwanego też systemem kontynuacji,
2) stadiów postępowania,
3) czynności postępowania, zwanego też systemem aktualizacji.

Ad 1) System ten traktuje postępowanie jako całość i przewiduje, że postępowanie 
toczy się aż do zakończenia według przepisów, pod których rządem zostało wszczęte 
(tj. według przepisów dotychczasowych).

Ad 2) System ten dzieli postępowanie na określone stadia (np. według instancji) i prze-
widuje, że  postępowanie toczy się według przepisów, pod których rządem zostało 
wszczęte, aż do zakończenia danego stadium, z przejściem zaś do stadium następnego 
toczyć się już będzie według przepisów nowych.
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Ad 3) System ten przewiduje, że poczynając od najbliższej czynności, postępowanie 
toczy się według nowych przepisów.

Polski ustawodawca przy wprowadzeniu obowiązującego Kodeksu postępowania 
cywilnego wzorował się w zasadzie na systemie czynności postępowania ( art. XV), 
z pewnymi wyjątkami na rzecz systemu jednolitości postępowania ( art. XVI § 1 zdanie 
pierwsze i  art. XVII) i systemu stadiów postępowania ( art. XVI § 1 zdanie drugie i § 2).

Zagadnienie czasowego zakresu mocy obowiązującej prawa postępowania cywilnego 
występuje również w wypadku nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego bądź in-
nych ustaw dotyczących tego prawa.

Jeżeli ustawa nowelizująca nie zawiera przepisów przejściowych (intertemporalnych) 
regulujących zagadnienie czasowego zasięgu mocy obowiązywania nowych przepisów 
postępowania, wówczas te nowe przepisy obowiązują od dnia wejścia w życie ustawy 
nowelizującej. Pozostaje to w zgodności z panującym w doktrynie i judykaturze poglą-
dem, że brak wyraźnego rozstrzygnięcia normatywnego problemu czasowego zasięgu 
mocy obowiązującej ustawy należy traktować jako rozstrzygnięcie go na rzecz zasady 
bezpośredniego działania prawa nowego. W zakresie czasowego zasięgu mocy obowią-
zującej prawa postępowania cywilnego zasada ta oznacza, że poczynając od najbliższej 
czynności, postępowanie toczy się według nowych przepisów (system czynności postę-
powania).

§ 6. Funkcja postępowania cywilnego

A Funkcja postępowania cywilnego polega na:
1) ustalaniu i urzeczywistnianiu norm prawnych indywidualno-konkretnych 

z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy,
2) wydawaniu zarządzeń, zezwoleń i zwolnień mających znaczenie prawne,
3) prowadzeniu działalności dokumentacyjno-rejestrowej mającej znaczenie prawne,
4) dokonywaniu innych czynności określonych w ustawie.

Ad 1) Stosunki prawne w społeczeństwie układają się na ogół w ten sposób, że ich treść 
nie budzi sporów, a podmioty tych stosunków zachowują się względem siebie zgodnie 
z ich treścią. Zdarzają się jednak wypadki, w których trzeba w sposób autorytatywny 
usunąć niepewność co do treści danego stosunku albo urzeczywistnić tę treść nawet 
w sposób przymusowy.

W początkowym okresie rozwoju państwa i prawa środkiem służącym przymusowe-
mu urzeczywistnianiu treści stosunków prawnych była samopomoc. W miarę rozwoju 
państwa i prawa była ona stopniowo ograniczana na rzecz rozwijającej się zorganizo-
wanej działalności zabezpieczonej autorytetem państwa, a mianowicie postępowania. 
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W chwili obecnej samopomoc występuje w nielicznych tylko reliktach (por. art. 343 
§ 2 i art. 432 k.c.). Częstokroć też dane prawo z istoty swej nie może być zrealizowane 
w normalnym obrocie prawnym, lecz wymaga zastosowania specjalnej drogi. Wszyst-
kie te potrzeby ma zaspokajać postępowanie. W tym też przede wszystkim przejawia 
się jego znaczenie społeczne. Istnienie postępowania cywilnego zapobiega bowiem 
chaosowi, jaki musiałby panować w społeczeństwie, gdyby realizacja prawa była po-
zostawiona wyłącznie działalności zainteresowanych podmiotów, wpływa na usuwa-
nie konfliktów wywołanych naruszeniem czy niejasnością prawa i zapewnia ochronę 
sfery prawnej podmiotów prawa. Ponieważ postępowanie cywilne służy przy tym 
w głównej mierze załatwianiu spraw majątkowych, ma ono również doniosłe znaczenie 
gospodarcze.

D W jaki sposób realizowana jest funkcja postępowania cywilnego, o której mowa 
w niniejszym punkcie?

E Prawo cywilne, rodzinne i opiekuńcze oraz prawo pracy, jak każde prawo, składa 
się z norm prawnych. Każda zaś norma prawna ma stronę przedmiotową, którą 

tworzy określony stan faktyczny i związana z tym stanem reguła zachowania się, czyli 
tzw. dyspozycja, oraz stronę podmiotową, którą tworzy wskazanie podmiotów obję-
tych działaniem normy.

A Z punktu widzenia przedmiotowego norma może mieć charakter abstrak-
cyjny albo konkretny w zależności od tego, czy objęty nią stan faktyczny jest 

jedynie przyjętą przez normodawcę hipotezą, czy też zdarzył się w rzeczywistości i czy 
w związku z tym dyspozycja normy ma zastosowanie we wszystkich wypadkach odpo-
wiadających wspomnianej hipotezie, czy też tylko w wypadku, który zdarzył się w rze-
czywistości.

A Z punktu widzenia podmiotowego norma może mieć charakter generalny 
albo indywidualny w zależności od tego, czy objęte działaniem normy podmioty 

określone są jedynie przez podanie ich cech („właściciel”, „dłużnik”, „małżonek”, „ten, 
kto wyrządził szkodę” itp.), czy też przez podanie nazwy indywidualnej („Jan Kowal-
ski”, „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi” itp.).

Podział norm na abstrakcyjne i konkretne przecina się z ich podziałem na generalne 
i indywidualne, co daje cztery kategorie norm, a mianowicie normy: generalno-abs-
trakcyjne, generalno-konkretne, indywidualno-abstrakcyjne i indywidualno-konkret-
ne5. Z tych kategorii najistotniejsze znaczenie mają normy generalno-abstrakcyjne 
i indywidualno-konkretne.

5 J. Wróblewski, Norma generalna i norma indywidualna, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, 
Nauki Humanistyczno-Społeczne” 1962/23(I), s. 3; Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 1996, s. 106, 
107, 114. Przykładem normy generalno-konkretnej może być norma sformułowana w art. 623 § 1 k.s.h., 
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Normami generalno-abstrakcyjnymi są normy sformułowane w ustawie, jak np. nor-
ma sformułowana w art. 415 k.c., w myśl której, kto z winy swej wyrządził drugiemu 
szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Normą indywidualno-konkretną jest nor-
ma obowiązująca w danym wypadku.

B Ponieważ A ukradł B 1000 zł, tj. wyrządził B z własnej winy szkodę polegającą na zabo-
rze 1000 z ł, obowiązany jest do naprawienia tej szkody przez zwrot wymienionej kwoty 
i ewentualnie wyrównanie uszczerbku wynikającego z jej pozbawienia.

Z punktu widzenia treści swoich dyspozycji normy dzielą się na:
1) nakazujące (np. norma sformułowana w art. 415 k.c.),
2) zakazujące (np. norma sformułowana w art. 144 k.c.),
3) zezwalające (np. norma sformułowana w art. 84 § 1 k.c. czy w art. 11 § 2 k.r.o.).

Normy nakazujące i zakazujące mogą być urzeczywistniane zarówno w zwykłym ob-
rocie prawnym, jak i w postępowaniu.

B Na przykład norma nakazująca A naprawić szkodę wyrządzoną B może być urzeczywist-
niona w ten sposób, że A dobrowolnie naprawi szkodę wyrządzoną B; może być też urze-
czywistniona przymusowo w drodze wydania w procesie wyroku zasądzającego od A na 
rzecz B odszkodowanie i wykonanie tego wyroku w drodze egzekucji. Norma zakazująca 
C jako właścicielowi nieruchomości danego działania zakłócającego korzystanie z nieru-
chomości sąsiedniej ponad miarę określoną w art. 144 k.c. może być urzeczywistniona 
przez dobrowolne zastosowanie się C do jej treści; może też być urzeczywistniona przy-
musowo w drodze wydania wyroku zakazującego C danego działania i wykonania tego 
wyroku w drodze egzekucji ( art. 1051).

Do norm nakazujących należą także normy przewidujące roszczenia o  złożenie 
oświadczenia woli potrzebnego do przekształcenia istniejącego stanu prawnego, 
np. norma przewidująca roszczenie o zmianę albo unieważnienie umowy zawartej pod 
wpływem wyzysku (art. 388 k.c.), norma przewidująca roszczenie o zawarcie umowy 
przyrzeczonej (art. 390 k.c.), norma przewidująca roszczenie o zmianę wynagrodze-
nia za wykonanie dzieła (art. 629 i 630 k.c.) czy też norma przewidująca roszczenie 
o obniżenie czynszu najmu albo dzierżawy (art. 664 i 700 k.c.). Tego rodzaju norma, 
dając jednemu z objętych jej działaniem podmiotów w stosunku do drugiego takie-
goż podmiotu roszczenie o złożenie oznaczonego oświadczenia woli (możność żądania 
złożenia oświadczenia), kieruje tym samym do tego drugiego podmiotu nakaz złożenia 
takiego oświadczenia (zob. § 67 i rozdz. XXVIII).

w myśl którego w terminie trzech lat od wejścia w życie Kodeksu spółki handlowe istniejące w dniu tego 
wejścia powinny dostosować swoje umowy, akty założycielskie lub statuty do przepisów Kodeksu, przykła-
dem zaś normy indywidualno-abstrakcyjnej – norma sformułowana w art. 158 pr. bank. i w art. 426 ust. 2 
pr. up., w myśl których wniosek o ogłoszenie upadłości banku może zgłosić wyłącznie Komisja Nadzoru 
Finansowego albo Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
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Normy zezwalające, jeżeli chodzi o sposób ich urzeczywistnienia, dzielą się na dwie 
kategorie. Normy należące do pierwszej kategorii mogą być urzeczywistnione tylko 
w zwykłym obrocie prawnym.

B Na przykład norma zezwalająca A na uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia 
woli złożonego B może być urzeczywistniona tylko w drodze złożenia przez A wobec B 
pisemnego oświadczenia o takim uchyleniu się (art. 88 § 1 k.c.).

Normy należące do drugiej kategorii mogą być urzeczywistnione tylko w drodze po-
stępowania.

B Na przykład norma zezwalająca jednemu małżonkowi na żądanie wobec drugiego mał-
żonka rozwodu (art. 56 § 1 k.r.o.) może być urzeczywistniona tylko w drodze procesu, 
tj. przez wydanie wyroku rozwodowego.

A W drodze postępowania może być ustalone istnienie albo nieistnienie wszel-
kich norm indywidualno-konkretnych. Ustalenie normy prawnej może mieć 

charakter:
a) zwykły,
b) zasądzający,
c) kształtujący.

Ad a) Ustalenie zwykłe jest celem samym w sobie, nie zmierza bowiem do urzeczywist-
nienia normy, której dotyczy, lecz oznacza jedynie stwierdzenie istnienia albo nieistnie-
nia tej normy. Ustalenie to jest aktualne przy normach nakazujących, zakazujących lub 
zezwalających pierwszej kategorii.

Ad b) Ustalenie zasądzające jest to ustalenie, które otwiera drogę do przymusowego urze-
czywistnienia normy w trybie egzekucji. Jest ono aktualne przy normach nakazujących 
i zakazujących, z wyjątkiem norm nakazujących złożenie oznaczonego oświadczenia woli.

Ad c) Ustalenie kształtujące jest to ustalenie, które samo przez się, tzn. bez dalsze-
go postępowania, a w szczególności bez egzekucji, urzeczywistnia daną normę. Jest 
ono aktualne przy normach nakazujących złożenie oznaczonego oświadczenia woli 
(art. 64 k.c. i art. 1047 k.p.c.) oraz przy normach zezwalających drugiej kategorii.

Urzeczywistnienie norm prawnych indywidualno-konkretnych następuje albo w spo-
sób przymusowy w trybie egzekucji, albo w drodze ustalenia kształtującego danej nor-
my (por. wyżej  lit. b i  c).

Zamiast pojęciem „norma prawna” można się posługiwać pojęciem „prawo pod-
miotowe” i  jego biernym odpowiednikiem. Zamiast o normie prawnej nakazującej 
albo zakazującej można więc mówić o przysługującym danemu podmiotowi prawie 
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podmiotowym zwykłym, tj. prawie do otrzymania świadczenia, i odpowiadającym 
temu prawu obowiązku innego podmiotu spełnienia tego świadczenia. Zamiast zaś 
o normie prawnej zezwalającej można mówić o przysługującym określonemu podmio-
towi prawie podmiotowym kształtującym, tj. prawie do wywołania zmiany istnieją-
cego stanu prawnego przez złożenie określonego oświadczenia woli, i odpowiadającej 
temu prawu biernej sytuacji innego podmiotu.

W świetle tego, co zostało powiedziane na temat ustalenia w postępowaniu cywilnym 
norm prawnych indywidualno-konkretnych, należy zakwestionować słuszność głoszo-
nych w nauce twierdzeń, w myśl których postępowanie to służy konkretyzacji norm 
prawnych. Konkretyzacja normy prawnej następuje bowiem wraz z powstaniem w rze-
czywistości stanu faktycznego określonego w danej normie, w postępowaniu cywilnym 
dokonuje się zaś jedynie ustalenia tej konkretyzacji. W związku z tym trudno przyjąć 
wyrażane w piśmiennictwie poglądy, w myśl których normami indywidualno-kon-
kretnymi są orzeczenia sądowe. Gdyby tak było, należałoby uznać, że np. obowiązek 
dłużnika spełnienia świadczenia powstaje dopiero z chwilą nastąpienia wykonalności 
orzeczenia zasądzającego to świadczenie. Przeczyłoby to rzeczywistości, że wspomnia-
ny obowiązek dłużnika pojawia się już z chwilą powstania zobowiązania i jest niezależ-
ny od tego, czy w ogóle zostanie wydane orzeczenie zasądzające świadczenie.

Ad 2) Przykładem zarządzeń, zwolnień i zezwoleń mających znaczenie prawne mogą 
być zarządzenia, zwolnienia i zezwolenia wydawane w postępowaniu nieprocesowym 
( art. 561,  562,  569 § 2).

Ad  3) Działalność dokumentacyjno-rejestrowa mająca znaczenie prawne pole-
ga na prowadzeniu ksiąg wieczystych (zob. § 134) oraz różnych rejestrów i ewidencji 
(zob. § 144 i  145).

Ad 4) Innymi czynnościami, których dokonywaniu służy postępowanie cywilne, są 
np. zabezpieczenie dowodów (zob. § 89), niektóre czynności w postępowaniu spadko-
wym, jak przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, ogłoszenie te-
stamentu czy przesłuchanie świadków testamentu ustnego (zob. § 142), a także nadanie 
nazwiska dziecku nieznanych rodziców (art. 62 p.a.s.c. i art. 584 k.p.c.).
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Dział I

ZAGADNIENIA OGÓLNE

Rozdział I

DOPUSZCZALNOŚĆ DROGI SĄDOWEJ

§ 7. Dopuszczalność drogi sądowej

Dopuszczalność drogi sądowej jest pojęciem wyłącznie z dziedziny postępowania cy-
wilnego, gdyż ani postępowanie karne, ani postępowanie przed sądami administracyj-
nymi pojęciem tym nie operuje.

A Stanowi ona jedną z  przesłanek procesowych postępowania cywilnego 
(zob. § 74), zachodzi zaś, gdy sprawa cywilna podlega załatwieniu przez sąd 

powszechny.

C O drodze sądowej mowa jest także w art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, chodzi tam 
jednak nie o dopuszczalność drogi sądowej w rozumieniu Kodeksu postępowa-

nia cywilnego, ale o tzw. prawo do sądu przewidziane w  art. 14 Międzynarodowego 
Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r.6, w art. 6 EKPC oraz w art. 45 
Konstytucji RP.

Słowo „sprawa” oznacza w Kodeksie postępowania cywilnego głównie to, co jest zała-
twiane w postępowaniu cywilnym (por.  art. 1,  13,  44,  148,  231,  322,  3981,  412,  476,  507, 
 766,  1103,  1139,  1150). Wielokrotnie jednak słowo to użyte jest w Kodeksie w znaczeniu 
samego postępowania, jako synonim słowa „postępowanie” (por.  art. 5,  15 § 1,  art. 48 
§ 1,  art. 59,  72 § 1 i  2,  art. 74,  132,  192 pkt 1 i  3,  art. 432,  445,  479,  1121 § 2),  a niekiedy 
także w innych znaczeniach (por. np.  art. 50 § 3,  art. 74,  1130). W zwrocie „sprawa cy-
wilna” użyte jest ono we wspomnianym głównym znaczeniu.

Należy rozróżnić dwa rodzaje spraw cywilnych, a mianowicie sprawy cywilne w zna-
czeniu materialnym oraz sprawy cywilne w znaczeniu formalnym.

6 Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167.
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A Sprawami cywilnymi w znaczeniu materialnym są sprawy wynikające ze sto-
sunków z  zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i  opiekuńczego oraz prawa 

pracy. Załatwianie tych spraw przez sądy powszechne jest zasadą. Sprawami cywil-
nymi w znaczeniu formalnym są zaś inne sprawy, których załatwianie odbywa się 
według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego z mocy przepisów zawartych 
bądź w Kodeksie, bądź też w innych ustawach. Są to w zasadzie sprawy administra-
cyjne, a wyjątkowo – karne i inne.

B Jako przykłady mogą służyć sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych (zob. § 118 pkt III, 
nb 493), sprawy z zakresu odwołań od decyzji administracyjnych prezesów określonych 
urzędów wnoszonych do sądu ochrony konkurencji i konsumentów (zob. § 120 pkt B, 
nb 497), sprawy z zakresu przepisów ustawy z 25.09.1981 r. o przedsiębiorstwach pań-
stwowych7 i ustawy z 25.09.1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego8 
(zob. § 138), sprawy z zakresu ustawy z 28.11.2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego9 
(zob. § 147), sprawy z zakresu ustawy z 14.02.1991 r. – Prawo o notariacie10 (zob. § 154).

Kodeks postępowania cywilnego przekazuje sprawy cywilne w znaczeniu material-
nym generalnie do załatwienia przez sądy powszechne ( art. 2 § 1). Wyjątki od tej za-
sady muszą wynikać z przepisów szczególnych. Jeżeli zatem żaden przepis szczególny 
nie przekazuje danej sprawy cywilnej w znaczeniu materialnym do kompetencji inne-
go organu ( art. 2 § 3), podlega ona załatwieniu przez sąd powszechny.

Powołany wyżej  art. 2 § 1 stanowi, że do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są 
sądy powszechne, jeżeli sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz 
Sąd Najwyższy. Wzmianka o sądach szczególnych jest bezprzedmiotowa, nie istnieją 
bowiem obecnie takie sądy, które byłyby powołane do załatwiania spraw cywilnych. 
Jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy, to jego właściwość jest pochodną m.in. w stosunku do 
kompetencji sądów powszechnych (art. 1 pkt 1 ustawy o SN), stąd też przy określaniu 
dopuszczalności drogi sądowej można sąd ten pominąć.

W najnowszej doktrynie i judykaturze przyjmuje się, że sprawy niebędące sprawami 
cywilnymi (w znaczeniu materialnym i formalnym), które nie są jednocześnie spra-
wami sądowoadministracyjnymi lub karnymi, podlegają rozpoznaniu przez sąd 
powszechny w postępowaniu cywilnym. Wynika to z art. 177 Konstytucji RP, któ-
ry ustanawia swoiste domniemanie drogi sądowej, polegające na tym, że jeżeli dana 
sprawa nie podlega rozpoznaniu w postępowaniu karnym, to przy braku ustawowego 
zastrzeżenia dla niej właściwości sądu administracyjnego podlega ona rozpoznaniu 
w postępowaniu cywilnym.

7 Dz.U. z 2017 r. poz. 2152 ze zm.
8 Dz.U. z 2015 r. poz. 1543.
9 Dz.U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.
10 Dz.U. z 2019 r. poz. 540 ze zm.



§ 8. Niedopuszczalność drogi sądowej 45

 

W Kodeksie postępowania cywilnego nie mówi się o dopuszczalności drogi sądowej, 
uregulowane są tylko skutki niedopuszczalności tej drogi ( art. 199 § 1 pkt 1,  art. 379 
pkt 1,  art. 42411 § 3 i  art. 464 § 1). Sąd powszechny nie rozstrzyga bowiem w sposób 
pozytywny o  zachodzącej w  danej sprawie dopuszczalności drogi sądowej, tj.  nie 
stwierdza, że wniesiona do niego sprawa podlega przezeń załatwieniu (że jest on kom-
petentny do załatwienia tej sprawy). Wyjątki zachodzą, gdy sąd pierwszej instancji od-
dala zarzut niedopuszczalności drogi sądowej ( art. 222), sąd drugiej instancji oddala 
zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o oddaleniu wspomnianego za-
rzutu, tj. o odmowie odrzucenia pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sądowej 
( art. 394 § 1 pkt 3), oraz gdy sąd drugiej instancji oddala apelację albo Sąd Najwyższy 
oddala skargę kasacyjną opartą na tym zarzucie. Niedopuszczalność drogi sądowej za-
wsze wymaga stwierdzenia w odpowiednim orzeczeniu.

§ 8. Niedopuszczalność drogi sądowej

A Niedopuszczalność drogi sądowej zachodzi, jeżeli sprawa nie podlega zała-
twieniu przez sąd powszechny i może być spowodowana tym, że:

1) sprawa nie jest sprawą cywilną ani w znaczeniu materialnym, ani w znaczeniu for-
malnym, ani nie jest objęta konstytucyjnym domniemaniem drogi sądowej,

2) sprawa jest sprawą cywilną w znaczeniu materialnym, lecz z mocy szczególnego 
przepisu ustawy została przekazana do załatwienia innemu organowi niż sąd 
powszechny.

A Niedopuszczalność drogi sądowej może być bezwzględna albo względna.

Bezwzględna niedopuszczalność drogi sądowej zachodzi, jeżeli sprawa nie jest spra-
wą cywilną oraz jeżeli jest wprawdzie sprawą cywilną w znaczeniu materialnym, na-
leży jednak do wyłącznej kompetencji innego organu niż sąd powszechny. Ta druga 
sytuacja ma jednakże na tle obowiązującego obecnie ustawodawstwa charakter zupeł-
nie wyjątkowy.

B Tak np. rozpatrywanie spraw cywilnych o zawarcie lub warunki umowy operatora sieci 
kablowej z właściwą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (art. 211 
ust. 1 pr. aut.) należy do zadań Komisji Prawa Autorskiego (art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy 
z 15.06.2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi11.

Bezwzględna niedopuszczalność drogi sądowej zachodzi również, jeżeli sprawa nie 
jest objęta konstytucyjnym domniemaniem drogi sądowej.

11 Dz.U. poz. 1293.
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Względna niedopuszczalność drogi sądowej może być niedopuszczalnością czasową 
albo wynikać z przemienności drogi sądowej i drogi innego postępowania.

Czasowa niedopuszczalność drogi sądowej zachodzi, jeżeli sprawa cywilna może być 
rozpoznana przez sąd powszechny dopiero po zastosowaniu innego sposobu jej zała-
twienia, a w szczególności dopiero po uprzednim przeprowadzeniu co do niej postępo-
wania innego niż sądowe.

B Przykład I: Osobie, która poniosła szkodę wskutek niewykonania wyroku sądu admi-
nistracyjnego, przysługuje odszkodowanie od organu, który nie wykonał tego wyroku. 
Jeżeli organ ten w terminie 3 miesięcy od złożenia wniosku o odszkodowanie nie wy-
płacił go, uprawniony podmiot może wytoczyć powództwo przed sądem powszechnym 
(art. 154 p.p.s.a.).

B Przykład II: Roszczeń przeciwko przewoźnikowi z  tytułu umowy przewozu, roszczeń 
wynikających ze stosunków z operatorami telekomunikacyjnymi świadczącymi usługi po-
wszechne oraz roszczeń wynikających ze stosunków z operatorem świadczącym powszech-
ne usługi pocztowe można dochodzić przed sądem dopiero po bezskutecznym wyczerpaniu 
drogi postępowania reklamacyjnego (art. 75 pr. przew., art. 107 pr. tel.; art. 94 pr. pocz.).

Niekiedy możność skierowania sprawy na drogę sądową zależy od innego zdarzenia 
niż wyczerpanie drogi danego postępowania niesądowego.

B Przewoźnik może dochodzić przed sądem roszczeń z tytułu umowy przewozu dopiero 
po bezskutecznym wezwaniu zobowiązanego do zapłaty (art. 75 pr. przew.).

B Sądowe dochodzenie roszczeń o naprawienie szkód geologicznych i górniczych jest moż-
liwe dopiero po wyczerpaniu postępowania ugodowego (raczej rokowań ugodowych). 
Warunek ten jest spełniony, jeżeli przedsiębiorca odmówił zawarcia ugody albo od zgło-
szenia mu żądania przez poszkodowanego upłynęło 30 dni, chyba że poszkodowany, 
zgłaszając żądanie zawarcia ugody, wyznaczył dłuższy termin (art. 151 p.g.g.).

A Niedopuszczalność drogi sądowej wynikająca z  przemiennej kompeten-
cji sądu powszechnego i innego organu zachodzi wówczas, gdy dana sprawa 

może być według wyboru zainteresowanego podmiotu załatwiona zarówno przez sąd 
powszechny, jak i inny organ. Dokonanie przez zainteresowany podmiot wyboru drogi 
postępowania przed innym organem czyni drogę sądową niedopuszczalną, jednak 
podmiot ten może aż do ostatecznego zakończenia postępowania z wyboru swojego 
zrezygnować, co otwiera drogę sądową.

B W sprawach o roszczenie ze stosunku pracy pracownik może wystąpić do sądu z po-
wództwem albo do komisji pojednawczej z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania 
pojednawczego (art. 242 k.p., zob. § 10).

27



§ 8. Niedopuszczalność drogi sądowej 47

 

Zapis na sąd polubowny nie powoduje niedopuszczalności drogi sądowej, jest jednak 
podstawą odrzucenia pozwu albo wniosku wszczynającego postępowanie nieproce-
sowe na zarzut pozwanego lub uczestnika postępowania nieprocesowego innego niż 
wnioskodawca i daje możność wstrzymania postępowania do czasu prawomocnego 
rozstrzygnięcia postanowienia o oddaleniu takiego zarzutu ( art. 1165 § 1 i   art. 222, 
zob. § 73 i dział IV).

Skutki niedopuszczalności drogi sądowej w postępowaniu rozpoznawczym zależą od 
tego, czy niedopuszczalność ta ma charakter pierwotny, tj. zachodziła już w chwili 
wszczęcia postępowania, czy też ma charakter następczy, tj. powstała dopiero w toku 
postępowania. W pierwszym wypadku następuje odrzucenie pozwu albo wniosku 
wszczynającego postępowanie (zob. § 73), w drugim natomiast – umorzenie postępo-
wania (zob. § 129). Ten drugi wypadek uznać jednak należy za czysto teoretyczny. Jed-
nakże w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 
nie może nastąpić odrzucenie pozwu pracownika albo odwołania ubezpieczonego 
z powodu niedopuszczalności drogi sądowej. Jeżeli sąd, przed którym zostało wszczęte 
postępowanie, uzna, że do rozpoznania sprawy właściwy jest inny organ, przekazuje 
sprawę temu organowi. Jeżeli organ ten uprzednio uznał się za niewłaściwy, przekaza-
nie takie nie może nastąpić i sąd powinien rozpoznać sprawę ( art. 464). Odrzucenie po-
zwu z powodu niedopuszczalności drogi sądowej nie może nastąpić również w sprawie, 
w której organ administracji publicznej lub sąd administracyjny uznały się uprzednio 
w tej sprawie za niewłaściwe ( art. 1991). W takim wypadku rozpoznanie sprawy należy 
do sądu powszechnego.

Niedopuszczalność drogi sądowej sąd bierze pod uwagę z urzędu w każdym stanie 
postępowania ( art. 202), co nie wyklucza możności zgłoszenia zarzutu tej niedopusz-
czalności (zob. § 29, nb 100). Postępowanie toczące się w razie niedopuszczalności 
drogi sądowej dotknięte jest nieważnością, która stanowi podstawę środka zaskar-
żenia (apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i  skargi o  stwierdzenie niezgodności 
z prawem prawomocnego orzeczenia), brana jest przy rozpoznawaniu tego środka 
pod uwagę z  urzędu i  w  każdym wypadku prowadzi do uchylenia zaskarżonego 
orzeczenia i odrzucenia pozwu albo wniosku, względnie umorzenia postępowania 
(zob. § 107–109 i  111). Ponadto Sąd Najwyższy na wniosek Prokuratora Generalnego 
unieważnia prawomocne orzeczenie wydane w sprawie, w której w chwili orzeka-
nia droga sądowa była niedopuszczalna, jeżeli orzeczenie to nie może być wzruszone 
w trybie przewidzianym w ustawach o postępowaniach sądowych (art. 96 § 1 usta-
wy o SN).

Aczkolwiek niedopuszczalność drogi sądowej co do postępowania rozpoznawczego 
w danej sprawie odnosi się w zasadzie również do postępowania egzekucyjnego, to 
jednak zachodzą wypadki, w których mimo niedopuszczalności postępowania roz-
poznawczego przed sądami powszechnymi droga egzekucji sądowej jest dopuszczalna 
(np. w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, zob. § 167).
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