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WSTĘP

Przygotowanie ważnego dla sprawy pisma na egzaminie zawodowym (adwokackim 
czy radcowskim), a często także w praktyce może sprawiać trudności. Jest to spowo-
dowane wieloma czynnikami, m.in. stresem egzaminacyjnym, natłokiem obowiąz-
ków zawodowych, wąskimi ramami czasowymi, w których jednak nie tylko należy 
zapoznać się z aktami sprawy, lecz także odnaleźć uchybienia w toku rozumowania 
sądu lub przyjąć właściwą strategię skierowania pisma wszczynającego postępowa-
nie, skonstruować i usystematyzować zarzuty, a następnie wyczerpująco uzasadnić 
swoje stanowisko.

Niniejsza publikacja w syntetyczny sposób opisuje proces sporządzania pism proceso-
wych, które mogą mieć praktyczne znaczenie dla powodzenia danego postępowania. 
Umiejętność ich przygotowania może determinować zdanie egzaminu zawodowego. 
Celem autorek było więc wypracowanie ogólnych schematów sporządzania takich 
pism i wskazanie praktycznych rozwiązań o charakterze uniwersalnym.

Ponadto tym, co  odróżnia niniejszą publikację od  innych pozycji dostępnych 
na rynku, jest kompleksowe omówienie zarówno poprawności wydawanego w spra-
wie orzeczenia, jak i całego toku postępowania. Ta część publikacji w szczególności 
ma pomóc w podjęciu decyzji dotyczącej wnoszenia środków zaskarżenia oraz za-
sadności podnoszonych w nich zarzutów.

Książka skierowana jest w  szczególności do aplikantów, którzy podczas odbywa-
nia aplikacji powinni zdobyć wiedzę o  technice sporządzania pism procesowych, 
by później doskonalić się w tej materii. Niezwykle przydatna może być ona również 
dla praktyków, którzy mają szansę ulepszyć wypracowane już techniki lub zwrócić 
uwagę na te elementy, które dotychczas były pomijane. Wydaje się bowiem, że każda 
osoba zamierzająca przygotowywać pozwy, apelacje, akty oskarżenia powinna przede 
wszystkim poznać pewne ogólne schematy ich pisania, wiedzieć, na  co zwrócić 
uwagę, aby jak najlepiej wykorzystać wiadomości dotyczące danej sprawy.
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Zdaniem autorek wiedza o  pewnych wytycznych w  ramach danego działu praw-
nego może pomóc zaoszczędzić czas, ale przede wszystkim ułatwić skonstruowanie 
kompletnego pod względem formalnym pisma i ułatwić wykazanie błędnego toku 
rozumowania sądu czy też pomóc sądowi właściwie zrozumieć stanowisko autora 
pisma. Tym samym publikacja ta ma charakter dużo bardziej praktyczny aniżeli te-
oretyczne rozważania.
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3.9. Pozew o ochronę posiadania

Sporządzając pozew o ochronę naruszonego posiadania (art. 344 k.c.), należy pamię-
tać, że przepisy, które regulują podstawę i zasady postępowania, znajdują się zarówno 
w Kodeksie cywilnym (art. 336–352 k.c.), jak i w Kodeksie postępowania cywilnego 
(art. 478 i 479 k.p.c.).

Przedmiotem badania sądu jest jedynie ostatni stan posiadania i fakt jego naruszenia. 
W związku z powyższym należy to uwzględnić przy formułowaniu żądania pozwu. 
W ramach postępowania powód może domagać się:
 1) przywrócenia stanu poprzedniego,
 2) zaniechania dalszych naruszeń.

W żądaniu pozwu należy precyzyjnie określić sposób i zakres, w jakim ma nastąpić 
przywrócenie posiadania, a także na czym ma polegać zakaz dalszych naruszeń i ja-
kich konkretnie naruszeń ma dotyczyć.

W pozwie należy wykazać, że to powód przed naruszeniem ze strony pozwanej był 
posiadaczem, przy czym nie ma znaczenia, czy był posiadaczem samoistnym czy 
zależnym, oraz fakt dokonanego samowolnego naruszenia posiadania. Powód po-
winien wykazać, że osoba dokonująca naruszenia nie była do tego upoważniona. 
Należy pamiętać, że  naruszenie posiadania nie zostanie uznane za samowolne 
w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do wkroczenia w zakres cudzego posia-
dania. Taką podstawę może stanowić orzeczenie sądowe, decyzja administracyjna, 
przepis prawa, a także udzielona zgoda posiadacza. Sąd natomiast nie będzie w tej 
sprawie badał, czy posiadanie było zgodne z prawem ani ewentualnej dobrej wiary 
pozwanego.

Autor pozwu powinien pamiętać, że powód nie może dochodzić żadnego innego 
roszczenia łącznie z roszczeniem o ochronę posiadania (np. roszczenia odszkodo-
wawczego, roszczeń uzupełniających). Nie jest także dopuszczalne powództwo wza-
jemne (art. 479 k.p.c.).

Jako powoda można wskazać posiadacza zarówno samoistnego, jak i  zależnego 
(np. najemcę). Posiadaczem zależnym nie jest natomiast dzierżyciel i nie może 
on wystąpić z powództwem o ochronę posiadania. Pozwanym może być zarówno 
ten, kto dokonał naruszenia posiadania, jak i  ten, na którego rzecz naruszenie 
nastąpiło.

Przed przystąpieniem do sporządzenia pozwu należy precyzyjnie ustalić, kiedy do-
szło do naruszenia posiadania, uprawnienie do żądania ochrony posesoryjnej jest 
bowiem ograniczone w czasie i wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku 
od chwili naruszenia.
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Autor pozwu, konstruując żądanie, powinien rozważyć możliwość złożenia wniosku 
o udzielenie zabezpieczenia przez unormowanie przez sąd stosunków stron na czas 
procesu, np. zobowiązanie pozwanego do wykonania lub zaniechania określonych 
czynności, które należy we wniosku precyzyjnie określić (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.).

Istotne dla autora pozwu może się okazać zamieszczenie od razu w pozwie żądania 
opartego na art. 480 k.c. Zgodnie ze wskazanym przepisem w razie zwłoki dłużnika 
w wykonaniu zobowiązania czynienia wierzyciel może żądać wydania upoważnienia 
przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika lub, jeżeli świadczenie polega 
na zaniechaniu, żądać wydania upoważnienia przez sąd do usunięcia na koszt dłuż-
nika wszystkiego, co dłużnik wbrew zobowiązaniu uczynił.

Ponadto w sprawie o naruszenie posiadania warto także złożyć wniosek o nadanie 
przez sąd wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 333 § 2 k.p.c.). Rygor 
natychmiastowej wykonalności w tym przypadku jest nadawany jedynie na wniosek, 
nigdy z urzędu.

Do określenia właściwości miejscowej stosuje się przepisy ogólne, chyba że sprawa do-
tyczy nieruchomości – wtedy miejscowo właściwy jest sąd miejsca jej położenia (art. 38 
§ 1 k.p.c.). Sprawy o ochronę posiadania, bez względu na wartość przedmiotu sporu, na-
leżą zawsze do właściwości rzeczowej sądu rejonowego (art. 16 w zw. z art. 17 pkt 4 k.p.c.).

Opłata od pozwu jest opłatą stałą i wynosi 200 zł (art. 27 pkt 7 u.k.s.c.).

WZÓR KONSTRUKCJI ROSZCZENIA ZAWARTEGO W POZWIE

Wnoszę o:
 1) nakazanie pozwanemu _______ (imię i nazwisko) usunięcia z nieruchomości 

należącej do powoda (imię i nazwisko), położonej _______, o numerze _______, 
objętej księgą wieczystą _______, maszyn i narzędzi pozostawionych tam przez 
pozwanego, a to _______ (należy wskazać, jakie maszyny i narzędzia mają być 
usunięte),

 2) zasądzenie od pozwanego _______ (imię i nazwisko) na rzecz powoda _______ 
(imię i  nazwisko) kosztów procesu, w  tym kosztów zastępstwa procesowego, 
w wysokości według norm prawem przepisanych,

 3) upoważnienie powoda, na wypadek zwłoki pozwanego w wykonaniu obowiązku 
opisanego w pkt 1, do usunięcia maszyn i narzędzi opisanych w pkt 1 na koszt 
pozwanego,

 4) nadanie wyrokowi w zakresie pkt 1 rygoru natychmiastowej wykonalności.

 [§]Kodeks cywilny
Art. 344. § 1. Przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak rów-

nież przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiada-
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czowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Rosz-
czenie to nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności posiadania 
ze stanem prawnym, chyba że prawomocne orzeczenie sądu lub innego powołanego 
do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego stwierdziło, że stan po-
siadania powstały na skutek naruszenia jest zgodny z prawem.
§ 2. Roszczenie wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od chwili naru-
szenia.

 [§]Kodeks postępowania cywilnego
Art. 333. § 2. Sąd może nadać wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmia-

stowej wykonalności, jeżeli zasądza należność z wekslu, czeku, warrantu, rewersu, 
dokumentu urzędowego lub dokumentu prywatnego, którego prawdziwość nie zo-
stała zaprzeczona, oraz jeżeli uwzględnia powództwo o naruszenie posiadania.

Art. 478. W sprawach o naruszenie posiadania sąd bada jedynie ostatni stan po-
siadania i fakt jego naruszenia, nie rozpoznając samego prawa ani dobrej wiary po-
zwanego.

Art. 479. W sprawach o naruszenie posiadania powództwo wzajemne nie jest do-
puszczalne.

 [O] Orzecznictwo
Sprawy o ochronę naruszonego posiadania – bez względu na wartość przed-

miotu sporu – należą do właściwości rzeczowej sądu rejonowego.
Uchwała SN z 23.10.1991 r., III CZP 102/91, OSNC 1992/4, poz. 62

W świetle art. 193 k.p.c. dopuszczalna jest przedmiotowa zmiana powództwa po-
sesoryjnego na powództwo petytoryjne, a jej skutkiem jest wejście roszczenia obję-
tego nowym powództwem w miejsce dawnego. W razie kolejnego przekształcenia 
powództwa petytoryjnego na powództwo posesoryjne o przywrócenie utraconego 
posiadania będzie ono mogło odnieść skutek, jeżeli nastąpi w ciągu roku od chwili 
naruszenia posiadania.
Uchwała SN z 7.04.1992 r., III CZP 29/92, OSNC 1992/11, poz. 192

Przepis art. 344 § 1 zdanie drugie k.c. uniemożliwiający uwzględnienie powództwa 
posesoryjnego w razie stwierdzenia prawomocnym orzeczeniem sądu, że stan po-
siadania powstały na skutek naruszenia jest zgodny z prawem, ma odpowiednie za-
stosowanie do naruszenia posiadania nieruchomości ograniczonego do korzystania 
z niej w zakresie odpowiadającym treści służebności.
Wyrok SN z 26.08.1986 r., III CRN 186/86, LEX nr 8773

Przewidziany w art. 342 k.c. zakaz samowolnego naruszania posiadania nie zawiera 
w swej treści żadnych ograniczeń, odnosi się zarówno do posiadania samoistnego, jak 
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i posiadania zależnego. Natomiast ochrona posesoryjna nie przysługuje dzierżycie-
lowi, w takim bowiem wypadku roszczenie o ochronę naruszonego posiadania przy-
sługuje osobie, za którą dzierżyciel faktycznie włada tą rzeczą, tj. jej posiadaczowi.
Wyrok SN z 11.08.1978 r., III CRN 136/78, OSP 1979/1–2, poz. 30

Powodowi, który utracił posiadanie w wyniku samowoli pozwanego, a następnie czy-
nem samowolnym je odzyskał przed upływem terminu z art. 344 § 2 k.c., nie przy-
sługuje roszczenie o przywrócenie utraconego posiadania.
Uchwała SN z 7.05.1976 r., III CZP 26/76, OSNC 1976/11, poz. 240

3.10. Pozew w sprawie o zachowek

Podstawę powództwa w  sprawie o  zachowek regulują przepisy art.  991–1011  k.c. 
Powód może dochodzić jedynie określonej sumy pieniędzy, a postępowanie toczy 
się w trybie procesowym. Żądania zapłaty określonej kwoty tytułem zachowku nie 
można dochodzić przez zgłoszenie zarzutu w innym postępowaniu, jednakże w ta-
kiej sytuacji można rozważyć złożenie pozwu wzajemnego.

Autor pozwu w pierwszej kolejności powinien ustalić, czy powód znajduje się w kręgu 
osób uprawnionych do dochodzenia zachowku. Zgodnie z art. 991 § 1 k.c. upraw-
nionymi do zachowku są jedynie zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy. Na-
leży także pamiętać, że wskazane osoby nie zawsze są uprawnione do dochodzenia 
zachowku, lecz jedynie wtedy, gdy w konkretnej sytuacji faktycznej byłyby one po-
wołane do spadku z ustawy. Należy zwrócić uwagę, że z roszczeniem mogą wystąpić 
także osoby, które co prawda zostały powołane do spadku, ale nie uzyskały zachowku 
w całości. W takiej sytuacji można skonstruować żądanie o zapłatę sumy pieniężnej 
potrzebnej do uzupełnienia zachowku, np. w stosunku do osoby, która za życia spad-
kodawcy otrzymała od niego darowiznę podlegającą doliczeniu do spadku.

W uzasadnieniu pozwu w tym zakresie należy powołać dowody z dokumentów w po-
staci postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, akty stanu cywilnego czy inne 
dokumenty potwierdzające np. dokonaną przez spadkodawcę darowiznę.

Na powodzie spoczywa obowiązek wskazania wysokości należnego mu zachowku. 
W tym celu w pierwszej kolejności należy ustalić wartość spadku, a  także wartość 
ewentualnych darowizn podlegających doliczeniu do spadku i wartość korzyści za-
liczanych na zachowek.

W wyniku powyższych ustaleń otrzymamy tzw.  substrat zachowku (wartość pie-
niężna spadku po odjęciu pasywów oraz doliczeniu wartości dokonanych przez spad-
kodawcę darowizn). Następnie należy otrzymaną kwotę pomnożyć przez ułamek 
stanowiący podstawę do obliczenia zachowku dla powoda (1/2 lub 2/3, jeżeli upraw-
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niony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni). 
W  przypadku gdy do  spadku doliczamy darowizny, należy pamiętać, że  wartość 
przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według 
cen z chwili ustalania zachowku. W sprawach o zachowek zazwyczaj niezbędne jest 
złożenie wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego na okoliczność 
wykazania wartości przedmiotu darowizny na czas ustalania zachowku.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą z 18.03.2011 r. o zmianie ustawy – Ko-
deks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 85, poz. 458), która obowią-
zuje od 23.10.2011 r., został wprowadzony 5-letni termin przedawnienia roszczenia 
o zachowek.

Poprzednio, tj. do 23.10.2011 r., obowiązywał 3-letni termin przedawnienia z tytułu za-
chowku oraz roszczeń spadkobierców o zmniejszenie zapisów i poleceń, liczony od dnia 
ogłoszenia testamentu, a co do roszczenia przeciwko osobie obowiązanej do uzupeł-
nienia zachowku z tytułu otrzymanej od spadkodawcy darowizny – liczony od dnia 
otwarcia spadku. Dla autora pozwu istotne jest także brzmienie art. 8 ustawy nowelizu-
jącej Kodeks cywilny, który stanowi, że 5-letni termin przedawnienia ma zastosowanie 
do roszczeń o zachowek powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, 
a więc przed 23.10.2011 r., i które w tym dniu nie uległy jeszcze przedawnieniu.

Pozew wnosi się do  sądu rejonowego lub okręgowego w  zależności od  wartości 
przedmiotu sporu (art. 16, 17 k.p.c.). Opłata od pozwu będzie wyliczana zgodnie 
z art. 13 u.k.s.c.

WZÓR KONSTRUKCJI ROSZCZENIA ZAWARTEGO W POZWIE

Wnoszę o:
 1) zasądzenie od pozwanego _______ (imię i nazwisko) na rzecz powoda _______ 

(imię i nazwisko) kwoty _______ zł,
 2) zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów za-

stępstwa procesowego, w wysokości według norm prawem przepisanych.

 [§]Kodeks cywilny
Art.  991. § 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy 

byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale nie-
zdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości 
udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w in-
nych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).
§ 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczy-
nionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź 
w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy 
pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.
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