
 

s. 684 

 

Przekazanie sprawy przez sąd rejonowy sądowi okręgowemu 

Rozgraniczenie właściwości rzeczowej między sądy rejonowe i  okręgowe nie ma charakteru bezwzględnego. 

Zgodnie z  art.  18 KPC w  przypadku, gdy przy rozpoznawaniu sprawy w  sądzie rejonowym powstanie zagad-

nienie prawne budzące poważne wątpliwości, sąd ten może przekazać sprawę do rozpoznania sądowi okręgo-

wemu. Postanowienie takie wymaga uzasadnienia. 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. 

 

s. 694 

 

Sprawdzenie wartości przedmiotu sporu 

Sąd może na posiedzeniu niejawnym sprawdzić wartość przedmiotu sporu oznaczoną przez powoda i zarzą-

dzić w tym celu dochodzenie (art. 25 § 1 KPC). 

 

s. 700 

 

Postanowienie o wyłączeniu sędziego 

O wyłączeniu sędziego rozstrzyga sąd, w którym sprawa się toczy, a gdyby sąd ten nie mógł wydać postano-

wienia z powodu braku dostatecznej liczby sędziów – sąd nad nim przełożony.  Postanowienie wydaje się po 

złożeniu wyjaśnienia przez sędziego, którego wniosek dotyczy. W przypadku niezłożenia wyjaśnienia w termi-

nie dwóch tygodni od dnia wpływu wniosku do sądu właściwego, a jeśli był dotknięty brakami – od dnia ich 

usunięcia, wniosek podlega rozpoznaniu bez wyjaśnienia, chyba że sąd uzna złożenie wyjaśnienia za konieczne. 

 

s. 704 

 

Kompetencje 

W sprawach o ochronę konsumentów powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów może wytaczać powództwa 

na rzecz konsumentów, a także wstępować, za ich zgodą, do postępowań w tych sprawach w każdym ich 

stadium (art.  633 KPC). 

 

s. 724 

 

Opłacie (wpisowi) podlegają w szczególności, zgodnie z  art.  3 KSCU, następujące pisma:  

1)  pozew i  pozew wzajemny; 

2) pismo zawierające oświadczenie o rozszerzeniu powództwa lub jego zmianie w sposób powodujący 

wzrost wartości przedmiotu sporu; 

 

s. 725 

 

Rodzaje opłat (w miejsce wykresu ze s. 725): 

1) stała, 

2) stosunkowa, 

3) podstawowa. 

 

Opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych spra-

wach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości 

przedmiotu zaskarżenia. Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 10 000 złotych.  

W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu 

lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:  



a) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;  

b) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;  

c) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;  

d) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;  

e) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;  

f) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;  

g) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.   

 

Uwaga! 

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 

000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 

złotych. 

 

W sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fi-

zyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarże-

nia wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 złotych.  

W sprawach o roszczenia wynikające z art. 36 ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 zło-

tych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 złotych.  

 

W sprawach o:  

1) usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,  

2) pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,  

3) zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji  

– przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 40 000 złotych pobie-

ra się opłatę stałą w kwocie 2000 złotych.  

 

W sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym opłata stała lub stosunkowa wynosi 

połowę opłaty ustalonej zgodnie z art. 13, art. 13a i art. 13b kSCU, jednak nie mniej niż 100 złotych i nie więcej 

niż 200 000 złotych.  

 

W sprawach, w których powód przed wytoczeniem powództwa wziął udział w mediacji prowadzonej na pod-

stawie umowy o mediację zgodnie z KPC lub podjął próbę rozwiązania sporu przez złożenie wniosku o rozpa-

trzenie sporu przez właściwy sąd polubowny ustanowiony ustawą w celu rozpatrywania sporów konsumenckich 

albo wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego, opłata 

stała lub stosunkowa od pozwu podlega obniżeniu o dwie trzecie, nie więcej jednak niż o 400 złotych. 

Opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub 

tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana 

uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Pobranie od pisma opłaty podstawowej 

wyłącza pobranie innej opłaty. Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczystoksię-

gowym oraz w postępowaniu rejestrowym. 

 

 

Ważne! 

W sprawie, w której powództwo oddalono na podstawie art. 1911 KPC, powoda nie obciąża się kosztami sądo-

wymi. Jeżeli jednak apelację oddalono na podstawie art. 3911 KPC, sąd II instancji obciąży powoda opłatą pod-

stawową od pozwu i od apelacji. Jeżeli powód wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych, sąd II instancji może 

mu je przyznać.  

 

 

Istnieje także pojęcie opłaty tymczasowej. Określa ją przewodniczący składu orzekającego, od pisma proceso-

wego w  sprawach o  prawa majątkowe, w  których wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w  chwili 



jej wszczęcia (art.  15 ust.  1 KSCU). Wysokość opłaty tymczasowej kształtuje się w  granicach od 30  zł do 2000 

 zł, a w sprawach dochodzonych w postępowaniu grupowym od 300 zł do 20 000 zł (art.  15 ust.  2 KSCU). 

 

s. 726 

 

Poza przypadkami przewidzianymi powyżej sąd z  urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od pozwu o 

 rozwód lub separację albo wniosku o  separację w  razie cofnięcia pozwu lub wniosku na skutek pojednania 

się stron w  I  instancji. W  razie pojednania się stron przed zakończeniem postępowania apelacyjnego, zwraca 

się połowę uiszczonej opłaty od apelacji. 

Opłatę zwracaną na podstawie ust. 1 pkt 1) lit. a, b i h, pkt 2) oraz pkt 3) lit. a, c i d obniża się o kwotę równą 

opłacie minimalnej. 

 

s. 727 

 

Wydatki związane z doręczaniem pism sądowych nie obciążają stron, z wyjątkiem kosztów doręczenia za po-

średnictwem komornika oraz dodatkowych kosztów doręczenia za granicą, w tym kosztów tłumaczenia (art. 5 

ust. 3 KSCU). 

 

s. 732 

 

Zwolnienie od kosztów z  mocy ustawy 

Zgodnie z  art.  96 KSCU zwalnia się w  całości od uiszczania kosztów sądowych: 

 1) stronę dochodzącą ustalenia pochodzenia dziecka oraz roszczeń z  tym związanych, 

 2) stronę dochodzącą roszczeń alimentacyjnych oraz stronę pozwaną w  sprawie o  obniżenie alimentów, 

 3) stronę wnoszącą o  uznanie postanowień umownych za niedozwolone, 

 4) pracownika wnoszącego powództwo albo składający wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego  z 

zastrzeżeniem art.  35 ust. 1 zd. 2 KSCU lub stronę wnoszącą odwołanie do sądu pracy i  ubezpieczeń spo-

łecznych, 
 

s. 733 

 

14)  strona w sprawach dotyczących wypłat oraz zwrotu należności powstałych w wyniku realizacji przepisów z 

zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. 

 

W  sprawach z  zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w  kwocie 30  zł wyłącznie od apelacji, 

zażalenia, skargi kasacyjnej i  skargi o  stwierdzenie niezgodności z  prawem prawomocnego orzeczenia.  

Jednak w  sprawach, w  których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50  000  zł, od pracownika i praco-

dawcy pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową. Przepisu tego 

nie stosuje się w sprawach dotyczących dochodzenia zwrotu należności powstałych w wyniku realizacji 

przepisów z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Pracodawca 

uiszcza opłatę podstawową od pism podlegających opłacie wymienionych w  art.  35 ust.  1 KSCU, także w 

 sprawie o  ustalenie istnienia stosunku pracy wytoczonej z  powództwa inspektora pracy (art.  35 ust.  1 i   2 KS-

CU). 

 

Natomiast w  sprawach z  zakresu ubezpieczeń społecznych i  w  sprawach odwołań rozpoznawanych przez 

sąd pracy i  ubezpieczeń społecznych pobiera się opłatę podstawową w  kwocie 30  zł wyłącznie od apelacji, 

zażalenia, skargi kasacyjnej i  skargi o  stwierdzenie niezgodności z  prawem prawomocnego orzeczenia (ust. 1 

art. 36 KSCU). Przepisu ust. 1 nie stosuje się do strony wnoszącej odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń spo-

łecznych (art.  36 § 2 KSCU). 

 

s. 735 

 

Według art.  102 KSCU: 

1) zwolnienia od kosztów sądowych może domagać się osoba fizyczna, która złożyła oświadczenie, że nie jest 

w  stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i  rodziny lub ich poniesienie narazi ją 

na taki uszczerbek; 



 

Wzór oświadczenia określa Minister Sprawiedliwości w  drodze rozporządzenia. 

 

Sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędą-

cej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków 

na ich uiszczenie (art.  103 KSCU). 

Zgodnie z art. 103 KSCU sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce 

organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma 

dostatecznych środków na ich uiszczenie (ust. 1). Spółka handlowa powinna wykazać także, że jej wspólnicy 

albo akcjonariusze nie mają dostatecznych środków na zwiększenie majątku spółki lub udzielenie spółce po-

życzki (ust. 2). Przepisu ust. 2 nie stosuje się do spółki handlowej, której jedynym wspólnikiem albo akcjonariu-

szem jest Skarb Państwa.  

 

s. 744 

 

Jeżeli przepis szczególny tak stanowi albo dokonano wyboru wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem 

systemy teleinformatycznego, pisma procesowe w tej sprawie wnosi się wyłącznie za pomocą systemu telein-

formatycznego. Pisma niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie wywołują skutków 

prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu, o czym sąd poucza wnoszącego pismo (art. 125 § 21 

KPC).  

Dokonanie wyboru wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz dalsze 

wnoszenie tych pism za pośrednictwem tego systemu jest dopuszczalne, jeżeli z przyczyn technicznych, leżą-

cych po stronie sądu, jest to możliwe (art. 125 § 21a KPC). 

 

s. 753 

 

Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma, doręczenie uważa się za dokonane. Pismo zwraca się do sądu z adnota-

cją o odmowie jego przyjęcia. 

Pisma dla osób prawnych, organizacji, osób fizycznych podlegających wpisowi do rejestru albo ewidencji na 

podstawie odrębnych przepisów − w razie niemożności doręczenia w sposób przewidziany w artykułach poprze-

dzających z uwagi na nieujawnienie w rejestrze albo w ewidencji zmiany adresu, a w przypadku osób fizycznych 

miejsca zamieszkania i adresu − pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowe miejsce 

zamieszkania i adres są sądowi znane. Jeżeli stronie podlegającej wpisowi do rejestru sądowego nie można dorę-

czyć pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających ze względu na nieujawnienie w tym rejestrze 

zmiany adresu, pismo to pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest 

sądowi znany. 

 

 

Na wniosek strony sąd albo referendarz sądowy, na posiedzeniu niejawnym wydaje zaświadczenie, w którym 

stwierdza że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty został uznany za doręczony na oznaczony adres (w trybie § 1 art. 

139 KPC). 

Na wniosek strony wydaje się zaświadczenie, że wyrok zaoczny albo nakaz zapłaty został uznany za doręczony 

na oznaczony adres w sposób przewidziany w § 1 art. 139 KPC. W zaświadczeniu stwierdza się z urzędu fakt 

uchylenia zarządzenia o uznaniu wyroku albo nakazu za doręczony. 

 

s. 755 

Zasada jawności posiedzeń sądowych 

Zasadą jest, że posiedzenia sądowe są jawne. Sąd orzekający rozpoznaje sprawy na rozprawie. Ponadto sąd mo-

że skierować sprawę na posiedzenie jawne i wyznaczyć rozprawę w przypadku, gdy sprawa podlega rozpatrze-

niu na posiedzeniu niejawnym. Sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym. 

 

Posiedzenia niejawne 

W przypadkach, o których mowa w § 1, sąd wydaje postanowienia dowodowe na posiedzeniu niejawnym (art. 

1481 § 2 KPC). 



 

s. 762 

 

Wniosek o przywrócenie uchybionego terminu 

Zgłoszenie wniosku o przywrócenie terminu nie wstrzymuje postępowania w sprawie ani wykonania orzeczenia. 

Sąd może jednak, stosownie do okoliczności, wstrzymać postępowanie lub wykonanie orzeczenia. W przypadku 

uwzględnienia wniosku sąd może natychmiast przystąpić do rozpoznania sprawy. 

 

s. 764 

Przyczyny zawieszenia postępowania 

Zawieszenie postępowania może mieć charakter: obligatoryjny, fakultatywny lub zależny od woli stron. 

 

(wykres) 

W postanowieniu o zawieszeniu postępowania wskazuje się przepis stanowiący podstawę prawną rozstrzygnięcia (art. 1781 

KPC). 

 

s. 767 

 

Umorzenie postępowania 

Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z 

przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6 KPC: 

1) jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawie-

szeniu, 

2) w razie braku następcy prawnego strony, która utraciła zdolność sądową, a w każdym razie po upływie 

roku od daty postanowienia o zawieszeniu z tej przyczyny, 

3) w razie śmierci strony po upływie 5 lat od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania z tej przyczyny.  

Umorzenie postępowania zawieszonego w I instancji nie pozbawia powoda prawa ponownego wytoczenia po-

wództwa, jednak poprzedni pozew nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powódz-

twa.  

Umorzenie zawieszonego postępowania przez sąd wyższej instancji powoduje uprawomocnienie się zaskarżo-

nego orzeczenia, z wyjątkiem spraw o unieważnienie małżeństwa lub o rozwód oraz o ustalenie nieistnienia 

małżeństwa, w których postępowanie umarza się wówczas w całości.  

Z umorzeniem postępowania umarzają się nawzajem także koszty stron w danej instancji. 

Posiedzenie niejawne  

Postanowienie w przedmiocie zawieszenia, podjęcia i umorzenia postępowania może zapaść na posiedzeniu 

niejawnym (art. 183 KPC). 

 

Sąd umarza postępowanie:  

1) zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6 KPC, jeżeli wniosek o podjęcie postępowa-

nia nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania;  

2) zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jeżeli wniosek o podjęcie postępo-

wania nie został zgłoszony w ciągu 6 miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania;  

3) w przypadku stwierdzenia braku następcy prawnego strony, która utraciła zdolność sądową, a w każ-

dym razie po upływie roku od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania z tej przyczyny;  

4) zawieszone z przyczyny wskazanej w art. 174 § 1 pkt 2 KPC po upływie 2 lat od daty postanowienia o 

zawieszeniu postępowania z tej przyczyny;  

5) zawieszone z powodu śmierci strony po upływie 5 lat od daty postanowienia o zawieszeniu postępowa-

nia z tej przyczyny.  

Umorzenie postępowania zawieszonego w I instancji nie pozbawia powoda prawa ponownego wytoczenia po-

wództwa, jednakże poprzedni pozew nie wywołuje żadnych skutków, które ustawa wiąże z wytoczeniem po-

wództwa. Skutki te wywołuje jednak pozew wniesiony w sprawie, w której postępowanie umorzono na podsta-

wie pkt 4. 



Umorzenie zawieszonego postępowania przez sąd wyższej instancji powoduje uprawomocnienie się zaskarżo-

nego orzeczenia, z wyjątkiem spraw o unieważnienie małżeństwa lub o rozwód oraz o ustalenie nieistnienia 

małżeństwa, w których postępowanie umarza się wówczas w całości.  

Z umorzeniem postępowania umarzają się nawzajem także koszty stron w danej instancji. 

 

s. 771 

 

Wynagrodzenie mediatora 

Mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji, chyba że wyraził 

zgodę na prowadzenie mediacji bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie i zwrot wydatków obciążają strony. Należności media-

tor pobiera bezpośrednio od stron. Sąd ustala je i przyznaje mediatorowi tylko wówczas, gdy przynajmniej jedna ze stron 

skierowanych do mediacji przez sąd była zwolniona od kosztów sądowych w zakresie obejmującym należności mediatora, a 

pozostałe strony nie wypłaciły mediatorowi tych należności w całości. 

 

Postanowienie o skierowaniu do mediacji 

Sąd może skierować strony do mediacji może skierować strony do mediacji na każdym etapie postępowania 

(art. 183
8
 § 1 KPC). Zasady tej nie stosuje się w sprawach rozpoznawanych w postępowaniach upominawczym 

oraz nakazowym, chyba że doszło do skutecznego wniesienia zarzutów. Postanowienie kierujące strony do me-

diacji może być wydane na posiedzeniu niejawnym. 

 

s. 773 

Klauzula wykonalności 

Jeżeli zawarto ugodę przed mediatorem, sąd na wniosek strony niezwłocznie przeprowadza postępowanie co 

do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem. 

Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalno-

ści. W przeciwnym przypadku sąd zatwierdza ugodę postanowieniem na posiedzeniu niejawnym.  
 

s. 780 

 

Postanowienie o odrzuceniu pozwu 

Odrzucenie pozwu może nastąpić na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o odrzucenie pozwu kończące 

postępowanie w sprawie oraz na postanowienie odmawiające odrzucenia pozwu przysługuje zażalenie. 

 

s. 793 

 

Zmienność postanowienia 

Sąd nie jest związany swym postanowieniem dowodowym i  może je stosownie do okoliczności uchylić lub 

zmienić, nawet na posiedzeniu niejawnym. 

 

s. 800 

 

Postanowienia sądu mogą zapaść na posiedzeniu niejawnym (art.  275 KPC). 

 

s. 819 

 

Postanowienie w przedmiocie zawieszenia lub uchylenia rygoru natychmiastowej wykonalności sąd może wydać 

na posiedzeniu niejawnym.   

 

Sąd orzeka o sprostowaniu wyroku postanowieniem, o sprostowaniu umieszcza się wzmiankę na oryginale 

wyroku, a na żądanie stron także na udzielonych im wypisach. Dalsze odpisy i wypisy powinny być zredagowa-

ne w brzmieniu uwzględniającym postanowienie o sprostowaniu (art. 350 § 2 KPC). 

Jeżeli sprawa toczy się przed sądem II instancji, sąd ten może z urzędu sprostować wyrok I instancji (art. 350 § 3 

KPC). 

Niedopuszczalny jest wniosek o sprostowanie wyroku złożony jedynie dla zwłoki w postępowaniu. Za wniosek 



złożony jedynie dla zwłoki w postępowaniu uważa się drugi i dalszy wniosek złożony przez tę samą stronę co do 

tego samego wyroku, chyba że okoliczności sprawy wykluczają tę ocenę. Wniosek taki pozostawia się w aktach 

sprawy bez żadnych dalszych czynności. To samo dotyczy pism związanych z jego złożeniem. O pozostawieniu 

wniosku i pism związanych z jego złożeniem zawiadamia się stronę wnoszącą tylko raz – przy złożeniu pierw-

szego pisma. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do wniosku o uzupełnienie i o wykładnię wyroku.  

 

Wniosek o dokonanie uzupełnienia wyroku powinien odpowiadać ogólnym warunkom dla pisma procesowego 

(art. 126 KPC), a ponadto zawierać żądanie uzupełnienia wyroku i określać zakres oraz przedmiot tego 

uzupełnienia. 

Tylko wniosek o uzupełnienie wyroku co do zwrotu kosztów lub natychmiastowej wykonalności może 

zostać przez sąd rozpoznany na posiedzeniu niejawnym (art. 351 § 2 KPC) w formie postanowienia. W 

pozostałych kwestiach w postępowaniu o uzupełnienie wyroku wyznaczenie rozprawy jest obligatoryjne. 

 

Sąd dokonuje wykładni wyroku w formie postanowienia, które może wydać na posiedzeniu niejawnym. 

 

s. 820 

 

Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli:  

1) powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew,  

2) wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. 

Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym, jeżeli powód cofnął ze 

skutkiem prawnym pozew w piśmie procesowym albo gdy strony zawarły przed mediatorem ugodę, którą za-

twierdził sąd. 

 

Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli:  

1) powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew,  

2) strony zawarły ugodę lub została zatwierdzona ugoda zawarta przed mediatorem, 

3) wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. 

 

s. 821 

 

Stwierdzenie prawomocności 

Prawomocność orzeczenia stwierdza na wniosek strony sąd I instancji na posiedzeniu niejawnym, a dopóki 

akta sprawy znajdują się w sądzie II instancji – ten sąd. Postanowienia w sprawie, o której mowa powyżej, może 

wydać także referendarz sądowy. Stwierdzenia dokonuje sąd jednoosobowo. 

 

s. 855 

Badanie wstępne 

Po wniesieniu skargi sąd bada na posiedzeniu niejawnym, czy skarga jest wniesiona w  terminie, czy jest dopusz-

czalna i  czy opiera się na ustawowej podstawie wznowienia. Jeżeli stwierdzi brak jednego z  tych wymagań – 

sąd odrzuci skargę (art.  410 §  1 KPC). 

 

s. 860 

 

Skargę niezapłaconą, skargę wniesioną z  naruszeniem art.  871 §  1 KPC, oraz skargę, której braków strona nie 

usunęła w  terminie, sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym (art.  4246 §  3 KPC). 

Skargę niezapłaconą, skargę wniesioną z  naruszeniem art.  871 §  1 KPC, spóźnioną, nieopłaconą lub z innych 

przyczyn niedopuszczalną jak również skargę, której braków strona nie usunęła w wyznaczonym  terminie, sąd 

odrzuca(art.  4246 §  3 KPC). 

 

s. 868 

Podjęcie postępowania 

W  razie śmierci pozwanego małżonka, a  jeżeli pozwanymi byli oboje małżonkowie, w  razie śmierci jednego z 



 nich, postępowanie podejmuje się po ustanowieniu przez sąd orzekający na posiedzeniu niejawnym kuratora, 

który wstępuje na miejsce zmarłego małżonka (art.  450 §  3 KPC). 

W  razie śmierci pozwanego małżonka, a  jeżeli pozwanymi byli oboje małżonkowie, w  przypadku śmierci jed-

nego z  nich, sąd orzekający ustanowi kuratora, który wstępuje na miejsce zmarłego małżonka, po czym podej-

muje zawieszone postępowanie (art.  450 §  3 KPC). 

 

s. 869 

 

W  sprawach o  zaprzeczenie macierzyństwa prokurator, wytaczając powództwo pozywa: 

1) kobietę wpisaną jako matka w  akcie urodzenia dziecka oraz 

2) mężczyznę, którego ojcostwo zostało ustalone z  uwzględnieniem jej macierzyństwa, 

3) a  jeżeli osoby te nie żyją – kuratora ustanowionego na ich miejsce oraz dziecko. 

W  sprawach o  zaprzeczenie ojcostwa prokurator wytaczając powództwo pozywa: 

1) męża matki dziecka, 

2) a  jeżeli ten nie żyje – kuratora ustanowionego na jego miejsce oraz dziecko, jak również matkę dziecka, 

jeżeli ta żyje. 

 

W  sprawach o  zaprzeczenie macierzyństwa prokurator, wytaczając powództwo pozywa: 

1) kobietę wpisaną jako matka w  akcie urodzenia dziecka,  

2) mężczyznę, którego ojcostwo zostało ustalone z  uwzględnieniem jej macierzyństwa, 

3) dziecko, 

– a  jeżeli osoby te nie żyją – kuratora ustanowionego na ich miejsce oraz dziecko. 

W  sprawach o  zaprzeczenie ojcostwa prokurator wytaczając powództwo pozywa: 

1) męża matki dziecka, 

2) a  jeżeli ten nie żyje – kuratora ustanowionego na jego miejsce, 

3) matkę dziecka, jeżeli ta żyje, 

4) dziecko, a jeżeli dziecko nie żyje – kuratora ustanowionego na jego miejsce. 

 

s. 870 

 

W  sprawie o: 

1) ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa, 

2) ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz 

3) ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa 

postępowanie umarza się w  razie śmierci dziecka, chyba że dziecko, które wytoczyło powództwo o  ustalenie 

macierzyństwa albo o  ustalenie ojcostwa, pozostawiło zstępnych. W  takim wypadku postępowanie zawiesza się. 

Jeżeli zstępni w  ciągu 6  miesięcy od dnia wydania postanowienia o  zawieszeniu postępowania nie zgłoszą 

wniosku o  jego podjęcie, sąd postępowanie umorzy  

postępowanie zawiesza się w razie śmierci dziecka, które było pozwanym w sprawie, do czasu ustanowienia 

przez sąd orzekający kuratora, który wstępuje do sprawy na miejsce zmarłego dziecka. W razie śmierci dziecka, 

które było powodem w sprawie, postępowanie zawiesza się, a jeżeli zstępni dziecka w ciągu 6 miesięcy od dnia 

wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania nie zgłoszą wniosku o jego podjęcie, sąd postępowanie 

umorzy (art.  456 §  3 KPC). 

 

s. 871 

Odrzucenie pozwu  

Odrzucenie pozwu nie może nastąpić z  powodu niedopuszczalności drogi sądowej, gdy do rozpoznania spra-

wy właściwy jest inny organ. W  tym wypadku sąd przekaże mu sprawę. Jeżeli jednak organ ten uprzednio uznał 

się za niewłaściwy, sąd rozpozna sprawę (art.  464 §  1 KPC). 

 

s. 873 

Zakaz ugód 

W  postępowaniu tym nie jest dopuszczalne zawarcie ugody, ani poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu 

polubownego (art.  47712 KPC). 
 



s. 875 

Wstrzymanie wykonania decyzji 

W przypadku  wniesienia odwołania od decyzji Prezesa UOKiK, sąd ochrony konkurencji i konsumentów może, na 

wniosek strony, która wniosła odwołanie, wstrzymać wykonanie decyzji do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Posta-

nowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.` 

 

s. 882 

 

Nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie sprzeciwu, ma skutki pra-

womocnego wyroku (art. 504 § 2 KPC).  

W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc, a przewodniczący wyznacza rozprawę i 

zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę.  

Nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem. Sprzeciw jednego tylko ze współpozwanych o to 

samo roszczenie oraz co do jednego lub niektórych uwzględnionych roszczeń powoduje utratę mocy nakazu 

jedynie co do nich.  

Na wniosek pozwanego sąd albo referendarz sądowy na posiedzeniu niejawnym wydaje postanowienie, w któ-

rym stwierdza utratę mocy nakazu zapłaty w całości lub w części. 

 

Od nakazu zapłaty można wnieść sprzeciw. Nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wnie-

siono skutecznie sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku (art. 504 § 2 KPC).  

Od nakazu zapłaty można wnieść sprzeciw. Nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem. Sprzeciw 

jednego tylko ze współpozwanych o to samo roszczenie oraz co do jednego lub niektórych uwzględnionych 

roszczeń powoduje utratę mocy nakazu jedynie co do nich.  

Na wniosek strony sąd wydaje postanowienie, w którym stwierdza utratę mocy nakazu zapłaty w całości lub w 

części. 

 

s. 920 wstawka 

 

PYTANIE: Jeżeli wytoczenie powództwa o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa 

pracy jest możliwe, sąd rozpozna żądanie: 

A. w procesie jako żądanie zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy, 

B. w postępowaniu nieprocesowym jako wniosek zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa 

pracy, 

C. W procesie lub postępowaniu nieprocesowym w  zależności od zgłoszonego żądania. 

Odp. A; art. 69110 § 2 KPC 

Omówienie: 

Sprawy z zakresu prawa pracy 

We wniosku zawierającym żądanie ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy wskazuje 

się:  

1) okres i rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy, zajmowane stanowiska oraz miejsce 

wykonywania pracy;  

2) tryb rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy – jeżeli pracownik posiada te 

informacje, a w przypadku ich nieposiadania – okoliczności zaprzestania świadczenia pracy 

przez pracownika;  

3) pracodawcę, który był obowiązany do wydania świadectwa pracy, oraz przyczynę, z powodu 

której wystąpienie przeciwko niemu z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania 



świadectwa pracy jest niemożliwe.  

Jeżeli wytoczenie powództwa o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy jest 

możliwe, sąd rozpozna żądanie w procesie jako żądanie zobowiązania pracodawcy do wydania 

świadectwa pracy. W postanowieniu uwzględniającym żądanie ustalenia uprawnienia do otrzymania 

świadectwa pracy sąd określa treść świadectwa pracy zgodnie z art. 97 § 2 KP i przepisami wydanymi 

na podstawie art. 97 § 4 KP. Jeżeli określenie wszystkich faktów wymienionych w tych przepisach jest 

niemożliwe, w postanowieniu określa się co najmniej okres i rodzaj wykonywanej pracy, wymiar 

czasu pracy, zajmowane stanowiska oraz tryb rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku 

pracy, a w sytuacji gdy określenie trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy 

również jest niemożliwe – wskazuje się, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło za wypowiedzeniem 

dokonanym przez pracodawcę. Prawomocne postanowienie ustalające uprawnienie do otrzymania 

świadectwa pracy zastępuje to świadectwo.  

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do żądania sprostowania świadectwa pracy. 
 

 


