
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

Najnowsze 9. wydanie książki uwzględnia zmiany dotyczące m.in.: 
ustalania właściwości organu egzekucyjnego w przypadku zbiegu 
egzekucji sądowej i administracyjnej, wprowadzenia całościowej 
regulacji postępowania w sprawach własności intelektualnej,  
elektronizacji postępowania rejestrowego przed sądem pierwszej 
instancji, a także wprowadzenia dla wierzycieli obowiązku złożenia  
do sądu wniosku o wyznaczenie terminu licytacji nieruchomości 
mieszkalnej, która służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych 
dłużnika.

Zmiany prawne wchodzące w życie po 20 sierpnia 2020 r.  
zaznaczono kursywą. W opracowaniu zamieszczono również  
skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych 
instytucji. 

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

Stan prawny na 20 sierpnia 2020 r.

KPC
Kodeks postępowania cywilnego

KPC wyd 9 g 32.indd   2-3 28/08/20   11:16



9. WYDANIE

KPC

WARSZAWA 2020

Stan prawny na 20 sierpnia 2020 r.

Kodeks postępowania cywilnego

Zamów książkę w księgarni internetowej

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


© Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2020

ISBN 978-83-8223-257-8
9. wydanie

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

księgarnia internetowa www.profinfo.pl

Stan prawny na 20 sierpnia 2020 r.

Wydawca
Małgorzata Stańczak

Redaktor prowadzący
Tomasz Pietrzak

Projekt okładek serii
Wojtek Kwiecień-Janikowski, Przemek Dębowski

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



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, poz. 1649, poz. 1655, poz. 1798, 
poz. 1802, poz. 1818, poz. 2070, poz. 2128, poz. 2217; z 2020 r. poz. 288, 

poz. 462, poz. 875, poz. 956, poz. 1017)



KODEKS POSTÊPOWANIA CYWILNEGO

UWZGLÊDNIA ZMIANY WCHODZ¥CE W ¯YCIE Z DNIEM:
• 7 lutego 2020 r. – ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania 

cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469 ze zm.)

• 17 kwietnia 2020 r. – ustawa z 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kole-
jowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 462)

• 30 maja 2020 r. – ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie dzia³añ 
os³onowych w zwi¹zku z rozprzestrzenianiem siê wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875 
ze zm.)

• 9 czerwca 2020 r. – wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 2 czerwca 2020 r., P 13/19 
(Dz.U. poz. 1017)

• 1 lipca 2020 r. – ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 288 ze zm.)

• 30 lipca 2020 r. – ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postêpowaniu egze-
kucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070 ze zm.)

• 30 października 2020 r. – ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postêpo-
waniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070 
ze zm.)

• 30 listopada 2020 r. – ustawa z 30 kwietnia 2020 r.o zmianie ustawy – Kodeks postê-
powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 956)

• 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.)

• 20 lutego 2021 r. – ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postêpowaniu 
egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070 ze zm.)
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• 28 lutego 2021 r. – ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek 
handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1798 ze zm.)

• 1 marca 2021 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 marca 2021 r. – ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.)

• 30 października 2021 r. – ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postêpowaniu 
egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070 ze zm.)

• 18 kwietnia 2026 r. – ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konku-
rencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634 ze zm.)
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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 Z dniem 17 lipca 2000 r. art. 1, rozumiany w ten sposób, iż w zakresie pojęcia „spra-
wy cywilnej” nie mogą się mieścić roszczenia dotyczące zobowiązań pieniężnych, których 
źródło stanowi decyzja administracyjna, został uznany za niezgodny z art. 45 ust. 1 w związ-
ku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2000 r. 
(Dz.U. Nr 55, poz. 665).

 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.

Zasada prawdy materialnej

Art. 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.

Art. 4. (uchylony)

Nadużycie prawa procesowego

Art. 41.2 Z uprawnienia przewidzianego w przepisach postępowania stro-
nom i uczestnikom postępowania nie wolno czynić użytku niezgodnego z ce-
lem, dla którego je ustanowiono (nadużycie prawa procesowego).

Udzielanie pouczeń

Art. 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.

Zasada szybkości

Art. 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 Art. 41 dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z 4 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1469 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 listopada 2019 r.

Art. 2–3, 41–6
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§ 2.3 Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są przytaczać wszyst-
kie fakty i dowody bez zwłoki, aby postępowanie mogło być przeprowadzone 
sprawnie i szybko.

Udział prokuratora

Art. 7. Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, 
jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według 
jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu 
społecznego. W sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego proku-
rator może wytaczać powództwa tylko w wypadkach wskazanych w ustawie.

Udział organizacji pozarządowej

Art. 8. Organizacje pozarządowe, których zadanie statutowe nie polega 
na prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą dla ochrony praw obywate-
li, w wypadkach przewidzianych w ustawie, wszcząć postępowanie oraz wziąć 
udział w toczącym się postępowaniu.

Zasada jawności

Art. 9. § 1. Rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis 
szczególny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo prze-
glądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. Treść 
protokołów i pism może być także udostępniana w postaci elektronicznej za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie są-
dowe (system teleinformatyczny) albo innego systemu teleinformatycznego słu-
żącego udostępnianiu tych protokołów lub pism.

§ 2. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt 
sprawy zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku, chyba że protokół został sporzą-
dzony wyłącznie pisemnie. Przewodniczący wydaje z akt sprawy zapis dźwięku, 
jeżeli wydaniu zapisu obrazu i dźwięku sprzeciwia się ważny interes publiczny 
lub prywatny.

§ 3. Jeżeli posiedzenie odbyło się przy drzwiach zamkniętych strony 
i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy jedynie 
zapisu dźwięku.

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

Art. 7–9



24

Kodeks postępowania cywilnego

Prawo do prywatnej rejestracji czynności sądu za pomocą 
urządzenia rejestrującego dźwięk

Art. 91.4 § 1. Nie jest wymagane zezwolenie sądu na utrwalanie przez stro-
ny lub uczestników postępowania przebiegu posiedzeń i innych czynności są-
dowych, przy których są obecni, za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk.

§ 2. Strony i uczestnicy postępowania uprzedzają sąd o zamiarze utrwale-
nia przebiegu posiedzenia lub innej czynności sądowej za pomocą urządzenia 
rejestrującego dźwięk.

§ 3. Sąd zakazuje stronie lub uczestnikowi postępowania utrwalenia prze-
biegu posiedzenia lub innej czynności sądowej za pomocą urządzenia reje-
strującego dźwięk, jeżeli posiedzenie lub jego część odbywa się przy drzwiach 
zamkniętych lub sprzeciwia się temu wzgląd na prawidłowość postępowania.

Ugodowe załatwianie spraw

Art. 10. W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd 
dąży w każdym stanie postępowania do ich ugodowego załatwienia, w szcze-
gólności przez nakłanianie stron do mediacji.

Wiążąca moc wyroku skazującego

Art. 11. Ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wy-
roku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cy-
wilnym. Jednakże osoba, która nie była oskarżona, może powoływać się w po-
stępowaniu cywilnym na wszelkie okoliczności wyłączające lub ograniczające 
jej odpowiedzialność cywilną.

Roszczenie adhezyjne

Art. 12. Roszczenia majątkowe wynikające z przestępstwa mogą być do-
chodzone w postępowaniu cywilnym albo w wypadkach w ustawie przewidzia-
nych w postępowaniu karnym.

4 Art. 91 dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy z 4 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1469 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 listopada 2019 r.

Art. 91–12
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Tryby i rodzaje postępowania

Art. 13. § 1. Sąd rozpoznaje sprawy w procesie, chyba że ustawa stanowi 
inaczej. W wypadkach przewidzianych w ustawie sąd rozpoznaje sprawy we-
dług przepisów o postępowaniach odrębnych.

§ 2. Przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów po-
stępowań unormowanych w niniejszym kodeksie, chyba że przepisy szczególne 
stanowią inaczej.

Art. 14. (uchylony)

CZĘŚĆ PIERWSZA
POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE

Księga pierwsza
Proces

Tytuł I
Sąd

Dział I
Właściwość sądu
Przepis wstępny

Perpetuatio fori

Art. 15. § 1. Sąd właściwy w chwili wniesienia pozwu pozostaje właści-
wy aż do ukończenia postępowania, choćby podstawy właściwości zmieniły się 
w toku sprawy.

Art. 13, 15
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§ 2. Sąd nie może uznać, że jest niewłaściwy, jeżeli w toku postępowania 
stał się właściwy.

Rozdział 1
Właściwość rzeczowa

Oddział 1
Podstawy właściwości

Właściwość sądu rejonowego

Art. 16. § 1. Sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem 
spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych.

§ 2. (uchylony)

Właściwość sądu okręgowego

Art. 17. Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy:
1) o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe 

oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustale-
nie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobie-
nia;

2)5 (uchylony)
3) o roszczenia wynikające z Prawa prasowego;
4) o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 

siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o narusze-
nie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między mał-
żonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem 
prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu 
upominawczym;

41) o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni;

5 Art. 17 pkt 2 uchylony przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 13 lutego 2020 r. (Dz.U. 
poz. 288 ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2020 r.

Art. 16–17
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42)6 o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie istnienia lub nie-
istnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych 
niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność 
prawną;

43)7 (uchylony)
44) o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomoc-

nego orzeczenia niezgodnego z prawem;
45) o roszczenia wynikające z naruszenia praw przysługujących na mocy 

przepisów o ochronie danych osobowych.
5–6) (uchylone)

Przekazanie sprawy sądowi okręgowemu
Art. 18. § 1. Jeżeli przy rozpoznawaniu sprawy w sądzie rejonowym po-

wstanie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, sąd ten może prze-
kazać sprawę do rozpoznania sądowi okręgowemu. Postanowienie o przekaza-
niu sprawy wymaga uzasadnienia.

§ 2.8 Przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę sąd 
okręgowy może odmówić przyjęcia sprawy do rozpoznania i zwrócić ją sądowi 
rejonowemu, jeżeli uzna, że poważne wątpliwości nie zachodzą. Postanowienie 
zapada w składzie trzech sędziów i wymaga uzasadnienia. Ponowne przekazanie 
tej samej sprawy przez sąd rejonowy nie jest dopuszczalne.

Oddział 2
Wartość przedmiotu sporu

Wartość przedmiotu sporu w sprawach majątkowych
Art. 19. § 1. W sprawach o roszczenia pieniężne, zgłoszone choćby w za-

mian innego przedmiotu, podana kwota pieniężna stanowi wartość przedmio-
tu sporu.

6 Art. 17 pkt 42 zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z 4 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1469 
ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 listopada 2019 r.

7 Art. 17 pkt 43 uchylony przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 13 lutego 2020 r. (Dz.U. 
poz. 288 ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2020 r.

8 Art. 18 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z 4 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1469 
ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 sierpnia 2019 r.

Art. 18–19
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§ 2. W innych sprawach majątkowych powód obowiązany jest oznaczyć 
w pozwie kwotą  pieniężną wartość przedmiotu sporu, uwzględniając postano-
wienia zawarte w artykułach poniższych.

Roszczenia akcesoryjne

Art. 20. Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków 
i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego.

Kumulacja roszczeń

Art. 21. Jeżeli powód dochodzi pozwem kilku roszczeń, zlicza się ich war-
tość.

Wartość przedmiotu sporu w sprawach o świadczenia 
powtarzające się

Art. 22. W sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość 
przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia 
trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania.

Wartość przedmiotu sporu w sprawach najmu 
lub dzierżawy

Art. 23. W sprawach o istnienie, unieważnienie albo rozwiązanie umowy 
najmu lub dzierżawy, o wydanie albo odebranie przedmiotu najmu lub dzierża-
wy, wartość przedmiotu sporu stanowi przy umowach zawartych na czas ozna-
czony – suma czynszu za czas sporny, lecz nie więcej niż za rok; przy umowach 
zawartych na czas nieoznaczony – suma czynszu za okres trzech miesięcy.

Wartość przedmiotu sporu w sprawach 
pracowniczych

Art. 231. W sprawach o roszczenia pracowników dotyczące nawiązania, 
istnienia lub rozwiązania stosunku pracy wartość przedmiotu sporu stanowi, 
przy umowach na czas okreś lony – suma wynagrodzenia za pracę za okres spor-
ny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreś lony – za okres 
jednego roku.

Art. 20–231
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Wartość przedmiotu sporu w sprawach o wydanie 
nieruchomości

Art. 232. W sprawach o wydanie nieruchomości posiadanej bez tytu-
łu prawnego lub na podstawie tytułu innego niż najem lub dzierżawa wartość 
przedmiotu sporu oblicza się przyjmując, stosownie do rodzaju nieruchomości 
i sposobu korzystania z niej, podaną przez powoda sumę odpowiadającą trzy-
miesięcznemu czynszowi najmu lub dzierżawy należnemu od danego rodzaju 
nieruchomości.

Wartość przedmiotu sporu w sprawach o zabezpieczenie, 
zastaw, hipotekę

Art. 24. W sprawach o zabezpieczenie, zastaw lub hipotekę wartość przed-
miotu sporu stanowi suma wierzytelności. Jeżeli jednak przedmiot zabezpie-
czenia lub zastawu ma mniejszą wartość niż wierzytelność, rozstrzyga wartość 
mniejsza.

Sprawdzenie wartości przedmiotu sporu

Art. 25. § 1.9 Sąd może sprawdzić wartość przedmiotu sporu oznaczoną 
przez powoda i zarządzić w tym celu dochodzenie.

§ 2. Po doręczeniu pozwu sprawdzenie nastąpić może jedynie na zarzut 
pozwanego, zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.

§ 3. Jeżeli sąd w wyniku sprawdzenia wartości przedmiotu sporu uzna się 
za niewłaściwy, przekaże sprawę sądowi właściwemu; jeżeli jest kilka sądów 
właściwych – przekaże temu z nich, który wskaże powód.

Niedopuszczalność ponownego badania wartości 
przedmiotu sporu

Art. 26. Po ustaleniu w myśl artykułu poprzedzającego, wartość przed-
miotu sporu nie podlega ponownemu badaniu w dalszym toku postępowania.

9 Art. 25 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z 4 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1469 
ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 sierpnia 2019 r.

Art. 232–26



30

Kodeks postępowania cywilnego

Rozdział 2
Właściwość miejscowa

Oddział 1
Właściwość ogólna

Actor sequitur forum rei

Art. 27. § 1. Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w któ-
rego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania.

§ 2. Miejsce zamieszkania okreś la się według przepisów kodeksu cywilnego.

Właściwość według miejsca pobytu pozwanego

Art. 28. Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ogólną wła-
ściwość oznacza się według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono 
znane lub nie leży w Polsce – według ostatniego miejsca zamieszkania pozwa-
nego w Polsce.

Właściwość w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa

Art. 29. Powództwo przeciwko Skarbowi Państwa wytacza się według sie-
dziby państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się do-
chodzone roszczenie.

Właściwość w sprawach przeciwko osobom prawnym 
i innym podmiotom

Art. 30. Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi 
niebędącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby.

Art. 27–30
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