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USTAWA

z dnia 17 listopada 1964 r.

KODEKS POSTĘPOWANIA
CYWILNEGO

(tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1805; zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1981, poz. 2052,
poz. 2262, poz. 2270, poz. 2289, poz. 2328, poz. 2459; z 2022 r. poz. 1, poz. 366,

poz. 480, poz. 807, poz. 830, poz. 974, poz. 1098, poz. 1301, poz. 1371) 1

1 Uwzględnia również:
– ustawę z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (druk sejmowy nr 2471; oczekuje

na podpis Prezydenta RP) zmieniającej nin. ustawę z dniem następującym po dniu ogło-
szenia;

– ustawę z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz
niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2376; oczekuje na podpis Prezydenta RP)
zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.



TYTUŁ WSTĘPNY
PRZEPISY OGÓLNE

Sprawa cywilna
Art.  1. 2 Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe

w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego
oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
oraz w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy
ustaw szczególnych (sprawy cywilne).

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, je-

żeli przepisy szczególne przekazują je do właściwości innych organów.

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

Art. 1 częściowo został uznany za niezgodny z art. 194 ust. 1 zdanie pierwsze
w związku 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 zagad-
nienia oceny prawidłowości 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 przedsta-
wienia kandydatów na stanowisko Prezesa oraz Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego
przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego i powołania ich przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
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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. Z uprawnienia przewidzianego w przepisach postępowania stro-

nom i uczestnikom postępowania nie wolno czynić użytku niezgodnego z celem,
dla którego je ustanowiono (nadużycie prawa procesowego).

Udzielanie pouczeń
Art.  5. W razie uzasadnionej potrzeby sąd może udzielić stronom

i uczestnikom postępowania występującym w sprawie bez adwokata, radcy
prawnego, rzecznika patentowego lub radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypo-
spolitej Polskiej niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych.

Zasada szybkości
Art.  6. §  1. Sąd powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania

i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli
jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy.

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

Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym
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.
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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 właściwy

aż do ukończenia postępowania, choćby podstawy właściwości zmieniły się
w toku sprawy.

§  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)
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Właściwość sądu okręgowego
Art.  17. Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy:

1) o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia mająt-
kowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka,
o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie
przysposobienia;

2) (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 naru-
szenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między
małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym
stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym po-
stępowaniu upominawczym;

41) o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni;
42) o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie istnienia lub

nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyj-
nych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdol-
ność prawną;

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

mocnego 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
przekazać sprawę do rozpoznania sądowi okręgowemu. Postanowienie o prze-
kazaniu sprawy wymaga uzasadnienia.

§  2. 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

24

Kodeks postępowania cywilnegoArt.  17



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 zamian innego przedmiotu, podana kwota pieniężna stanowi wartość
przedmiotu sporu.

§  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 cywilnoprawnych
Art.  21. Jeżeli powód dochodzi pozwem kilku roszczeń, zlicza się ich

wartość.

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 dzier-
żawy, wartość przedmiotu sporu stanowi przy umowach zawartych na czas
oznaczony – suma czynszu za czas sporny, lecz nie więcej niż za rok; przy
umowach zawartych na czas nieoznaczony – suma czynszu za okres trzech
miesięcy.
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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 określony – suma wynagrodzenia za pracę za okres
sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony – za
okres jednego roku.

Wartość przedmiotu sporu w sprawach o wydanie nieruchomości
Art.  232. W sprawach o wydanie nieruchomości posiadanej bez tytułu

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

przedmiotu sporu stanowi suma wierzytelności. Jeżeli jednak przedmiot zabez-
pieczenia lub zastawu ma mniejszą wartość niż wierzytelność, rozstrzyga wartość
mniejsza.

Sprawdzenie wartości przedmiotu sporu
Art.  25. §  1. 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 przedmio-

tu sporu nie podlega ponownemu badaniu w dalszym toku postępowania.
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Rozdział 2
Właściwość miejscowa

Oddział 1
Właściwość ogólna

Actor sequitur forum rei
Art.  27. §  1. Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji,

w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania.
§  2. Miejsce zamieszkania określa się według przepisów kodeksu cywilnego.

Właściwość według miejsca pobytu pozwanego
Art.  28. Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ogólną

właściwość 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 miejscowa sądu w postępowaniu cywilnym w sprawach przeciwko
Skarbowi Państwa

Art.  29. Powództwo przeciwko Skarbowi Państwa wytacza się według
siedziby państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się
dochodzone 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.

Oddział 2
Właściwość przemienna

Definicja właściwości przemiennej
Art.  31. §  1. Powództwo w sprawach objętych przepisami oddziału niniej-

szego wytoczyć można bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź
przed sąd oznaczony w przepisach poniższych.
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