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Postępowanie cywilne – zagadnienia 
wstępne 

Rozdział I. 

1.1. Pojęcie i zasady postępowania cywilnego 

Pytanie 1. Jak defi niuje się sprawę cywilną?

Ustawową defi nicję sprawy cywilnej zawiera przepis art. 1 KPC. Na jej 
podstawie można wyodrębnić sprawy cywilne ze swej istoty (na podstawie 
kryterium materialnoprawnego) oraz sprawy przekazane do rozpoznawa-
nia sądom powszechnym według przepisów KPC na mocy przepisów usta-
wy (tj. na podstawie kryterium formalnoprawnego). Jak wynika z powyższej 
defi nicji rodzaj spraw cywilnych nie ma charakteru jednolitego1. Zasadniczo 
za sprawy cywilne uważa się sprawy ze swej istoty cechujące się autonomią 
(w zakresie wyboru stron stosunku cywilnoprawnego, jego treści, powstania, 
zmiany i zakończenia), równością, ekwiwalentnością świadczeń oraz brakiem 
możliwości zastosowania przymusu państwowego, w celu wyegzekwowania 
spełnienia świadczenia lub wykonania innych obowiązków. Zaliczyć należy 
do nich sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńcze-
go oraz prawa pracy, czyli sprawy cywilne w ujęciu materialnoprawnym2. 
Do spraw cywilnych w ujęciu formalnym3 (stosownie do art. 1 KPC) nale-
ży zaliczyć sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, a także inne sprawy, 
do których przepisy Kodeksu stosuje się na mocy ustaw szczególnych4. Przy 
czym TK zwrócił uwagę, że art. 1 KPC należy uznać za niekonstytucyjny, je-
żeli będzie rozumiany w ten sposób, że „w zakresie pojęcia sprawy cywilnej 

1 K. Flaga-Gieruszyńska, [w:] K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Postępowanie cywilne. Komen-
tarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i proce-
sowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe, Warszawa 
2014, s. 3. 

2 P. Cioch, [w:] P. Cioch, J. Studzińska, Postępowanie cywilne, Warszawa 2012, s. 5. 
3   P. Cioch, [w:] P. Cioch, J. Studzińska, Postępowanie cywilne, 2012, s. 5.
4 E. Marszałkowska-Krześ, [w:] U. Kalina-Prasznic (red.), Encyklopedia prawa, Warszawa 

2007, s. 585.
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nie mogą się mieścić roszczenia dotyczące zobowiązań pieniężnych, których 
źródło stanowi decyzja administracyjna”1. 
Orzecznictwo:

Post. SN z 20.6.2012 r. (I CSK 558/11, Biul. SN 2013, Nr 10):
Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie, w której zgłoszono roszczenie o cha-

rakterze cywilnoprawnym nawet jeżeli roszczenie takie w sensie abstrakcyjnym nie 
istnieje. 
Post. SA w Białymstoku z 3.10.2013 r. (I ACa 353/13, Legalis): 

Niedopuszczalność drogi sądowej zachodzi w sytuacji, gdy sprawa wniesiona 
do sądu nie ma charakteru sprawy cywilnej, albo będąc sprawą cywilną została 
przekazana do właściwości innych organów lub do jej rozpoznania władny jest sąd 
szczególny lub Sąd Najwyższy. 
Wyr. SN z 24.9.2012 r. (I PK 94/12, Legalis):

Odrzucając pozew z powodu niedopuszczalności drogi sądowej, sąd nie może 
poprzestać na stwierdzeniu, że przedstawiona mu do rozpoznania sprawa, nie jest 
sprawą cywilną, lecz powinien w uzasadnieniu swego orzeczenia wskazać sąd, do 
którego właściwości rozpoznanie tej sprawy zostało ustawowo zastrzeżone. 

Pytanie 2. Co rozumiemy przez postępowanie cywilne? 

Postępowanie cywilne stanowi zespół czynności podejmowanych i prowa-
dzonych w określonych przez przepisy prawa formach przez uprawnione do 
tego organy, w ramach posiadanych kompetencji w celu udzielenia ochrony 
prawnej podmiotom z zakresu spraw cywilnych. Postępowanie cywilne to 
prowadzona działalność (w formach określonych prawem) sądów i innych 
właściwych organów oraz występujących przed nimi stron i innych zainte-
resowanych podmiotów zmierzająca do realizacji stosunków z zakresu pra-
wa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy oraz ochrony wynikających z tych 
stosunków praw podmiotowych2.

Pytanie 3. Jakiego rodzaju postępowania sądowe obejmuje sądowe postępowanie 
cywilne? 

Sądowe postępowanie cywilne obejmuje:
1) postępowanie rozpoznawcze (proces i postępowanie nieprocesowe), 
2) postępowania pomocnicze (np. postępowanie o odtworzenie zaginio-

nych akt, postępowanie o zwolnienie od kosztów, postępowanie zabez-

1 Wyr. TK z 10.7.2000 r., SK 12/99, OTK 2000, Nr 5, poz. 143.
2 E. Marszałkowska-Krześ, [w:] U. Kalina-Prasznic (red.), Encyklopedia prawa, 2007, s. 585.
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pieczające, postępowanie klauzulowe, postępowanie o wyjawienie ma-
jątku),

3) postępowanie wykonawcze (egzekucyjne, upadłościowe),
4) postępowanie międzynarodowe,
5) postępowanie arbitrażowe.

Wśród regulacji pozakodeksowych należy wskazać, iż do spraw cywil-
nych w znaczeniu formalnym zalicza się1: 
a) sprawy o umorzenie weksli zaginionych (art. 96–100 PrWeksl);
b) sprawy o umorzenie czeków zaginionych (art. 78–81 PrCzek);
c) sprawy o sprostowanie, unieważnienie i ustalenie treści aktu stanu cy-

wilnego (art. 35–43 ustawy z 28.11.2014 r. – Prawo o aktach stanu cywil-
nego2);

d) sprawy o umorzenie utraconych dokumentów (dekret z 10.12.1946 r. 
o umarzaniu utraconych dokumentów3). 

Pytanie 4. Jakie są zasadnicze cele postępowania cywilnego? 

Zasadnicze cele postępowania cywilnego polegają na: 1) zapewnieniu 
ochrony stosunków cywilnoprawnych i praw podmiotowych poprzez roz-
poznanie i rozstrzygnięcie sprawy cywilnej, 2) zapewnieniu przymusowej re-
alizacji tych praw i stosunków prawnych poprzez ich egzekucję (w ramach 
egzekucji świadczeń pieniężnych i niepieniężnych)4.

Pytanie 5. Co to jest postępowanie rozpoznawcze? 

Postępowanie rozpoznawcze stanowi etap postępowania cywilnego, 
w którym sąd po zbadaniu dopuszczalności prowadzenia postępowania cy-
wilnego rozpoznaje żądania stron albo uczestników postępowania zgłaszane 
w pozwach i wnioskach oraz środkach zaskarżenia, wydając rozstrzygnięcie 
w formie orzeczenia (o charakterze merytorycznym lub formalnym). 

Postępowanie rozpoznawcze może mieć charakter postępowania proce-
sowego (Część I Księga I KPC) lub postępowania nieprocesowego (Część I 
Księga II KPC). Postępowanie rozpoznawcze może więc być prowadzone 
w dwóch trybach. 

1 K. Flaga-Gieruszyńska, [w:] K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Postępowanie cywilne. Komen-
tarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych, s. 3.

2 Dz.U. z 2014 r. poz. 1741.
3 Dz.U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20.
4 E. Marszałkowska-Krześ, [w:] U. Kalina-Prasznic (red.), Encyklopedia prawa, 2007, s. 583.
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W procesie sąd rozpoznaje istniejący pomiędzy stronami spór praw-
ny w drodze rozstrzygnięcia o będącym przedmiotem tego sporu stosun-
ku prawnym oraz wynikających z niego prawach i obowiązkach1. Czyni to 
w formie wyroku lub innego merytorycznego rozstrzygnięcia np. nakazu za-
płaty wydanego w postępowaniu nakazowym lub upominawczym.

Natomiast w postępowaniu nieprocesowym sprawa podlega rozpozna-
niu, jeśli tak stanowi przepis (KPC lub innej ustawy szczególnej). Stosownie 
bowiem do przepisu art. 13 § 1 KPC sąd rozpoznaje sprawy w procesie, chy-
ba że ustawa stanowi inaczej. W związku z powyższym tryb, w jakim rozpo-
znawana jest sprawa cywilna zależy od jej rodzaju2. 

„Rozgraniczenie spraw rozpoznawanych i rozstrzyganych w tych dwóch 
trybach postępowania rozpoznawczego oparte jest na kryterium spraw, tj. na 
ich procesowym lub nieprocesowym charakterze. W procesie rozpoznawane 
są sprawy, w których można wyodrębnić dwa podmioty o przeciwstawnych 
interesach i stanowiskach prawnych. Natomiast w postępowaniu nieproce-
sowym chodzi raczej o współdziałanie sądu przy nawiązywaniu, zmianie 
lub zniesieniu stosunków prawnych oraz sprawy, w których brak jest stro-
ny przeciwnej”3.

Pytanie 6. Jak należy rozumieć pojęcie drogi sądowej? 

Zgodnie z treścią art. 2 KPC, do rozpoznawania spraw cywilnych powo-
łane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów 
szczególnych, oraz Sąd Najwyższy. Sprawy cywilne nie są natomiast roz-
poznawane w postępowaniu sądowym, jeżeli przepisy szczególne przeka-
zują je do właściwości innych organów. Pojęcie sprawy cywilnej formułuje 
art. 1 KPC, zgodnie z którym Kodeks postępowania cywilnego normuje po-
stępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, 
rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy (sprawy cywilne w znaczeniu 
materialnym, inaczej sprawy cywilne sensu stricto), jak również w sprawach 
z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których prze-
pisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne 
w znaczeniu formalnym, inaczej sprawy cywilne sensu largo). 

1 E. Marszałkowska-Krześ, [w:] U. Kalina-Prasznic (red.), Encyklopedia prawa, 2007, s. 585.
2 W zakresie rodzaju spraw cywilnych przekazanych do rozpoznania w postępowaniu 

nieprocesowym por. J. Gudowski, [w:] T. Ereciński (red.), Komentarz do kodeksu postępowania 
cywilnego, Warszawa 2002, s. 86 i nast.

3 E. Marszałkowska-Krześ, [w:] U. Kalina-Prasznic (red.), Encyklopedia prawa, 2007, s. 586.



Rozdział I. Postępowanie cywilne – zagadnienia wstępne

7I. Gil, Postępowanie cywilne, Ćwiczenia Becka

Pyt. 7

Biorąc pod uwagę powyższe można przyjąć, że pojęcie drogi sądowej (do-
puszczalności drogi sądowej) oznacza kompetencję sądów powszechnych 
do rozpoznawania spraw o charakterze cywilnym. W związku z tym należy 
uznać, że zakres przedmiotowy i podmiotowy dopuszczalności drogi sądo-
wej determinowany jest przez pojęcie sprawy cywilnej1. Przy czym działal-
ność ta wiąże się nie tylko z rozpoznawaniem i rozstrzyganiem spraw cy-
wilnych (w rozumieniu art. 1 KPC), ale polega także na ich zabezpieczaniu 
i przymusowym wykonywaniu orzeczeń sądowych i innych właściwych or-
ganów, potwierdzających prawa i obowiązki podmiotów postępowania cy-
wilnego2. 

Pytanie 7. Jakie są rodzaje niedopuszczalności drogi sądowej? 

Można wyróżnić niedopuszczalność drogi sądowej o charakterze pierwot-
nym i następczym oraz o charakterze bezwzględnym i względnym. 

Niedopuszczalność drogi sądowej o charakterze pierwotnym zachodzi 
wów czas, gdy w chwili wszczęcia postępowania sprawa nie należy do kom-
petencji sądów powszechnych, skutkiem czego jest odrzucenie pozwu albo 
wnios ku wszczynającego postępowanie (art. 199 § 1 pkt 1 i art. 13 § 2 KPC). 
Niedopuszczalność drogi sądowej o charakterze na stępczym ma natomiast 
miejsce w sytuacji, gdy przesłanka drogi sądowej odpadnie w trakcie to-
czącego się postępowania, co skutkuje umorzeniem postępowania (art. 355 
§ 1 KPC).

Z kolei bezwzględna niedopuszczalność drogi sądowej zachodzi, gdy 
sprawa nie jest w ogóle sprawą cywilną albo sprawa jest sprawą cywilną 
w znaczeniu materialnym, ale z mocy przepisów prawa sądy powszechne 
nie są kompetentne do jej rozpo znania. Względną niedopuszczalność dro-
gi sądowej należy natomiast rozpatrywać w kategoriach niedopuszczalno-
ści warunkowej (czasowej) oraz przemienności drogi sądowej. Warunkowa 
(czasowa) niedopuszczalność drogi sądowej ma miejsce wtedy, gdy sprawa 
cywilna może być rozpoznana przez sąd powszechny dopiero po podjęciu 
i zastosowaniu innego sposobu jej załatwienia (np. w drodze postępowania 
reklamacyjnego). Przemienność drogi sądowej zachodzi natomiast w przy-
padku, gdy podmiotowi przysługuje możliwość dochodzenia swoich praw 
przed różnymi or ganami i ma on prawo  wyboru, z jakiego rodzaju postę-

1 Ł. Błaszczak, [w:] E. Marszałkowka-Krześ (red.), Postępowanie cywilne, Warszawa 2013, 
s. 31.

2 J. Jodłowski, [w:] J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, Postepowanie cy-
wilne, Warszawa 2003.
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Pyt. 8

powania skorzysta (np. pracownik chcący dochodzić roszczeń ze stosunku 
pracy może od razu skierować sprawę na drogę sądową lub jeszcze przed 
wszczęciem postępowania sądowego żądać, by jego sprawę rozpoznała ko-
misja pojednawcza – art. 242 KP).

Pytanie 8. Jakie są skutki niedopuszczalności drogi sądowej? 

Przesłanka drogi sądowej należy do bezwzględnych przesłanek proce-
sowych i jest uwzględniana przez sąd z urzędu w każdym stanie sprawy 
(art. 202 KPC). Niedopuszczalność drogi sądowej w chwili wytoczenia po-
wództwa powoduje odrzucenie pozwu (art. 199 § 1 pkt 1 KPC). Wyjątek od 
tej zasady stanowi art. 1991 KPC, zgodnie z którym sąd nie może odrzucić 
pozwu z tego powodu, że do rozpoznania sprawy właściwy jest organ admi-
nistracji publicznej, jeżeli organ administracji publicznej lub sąd administra-
cyjny uznały się w tej sprawie za niewłaściwe. Poza tym w sprawach z za-
kresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych sąd nie może odrzucić pozwu 
z powodu niedopuszczalności drogi sądowej ze względu na fakt, iż do roz-
poznania sprawy właściwy jest inny organ. W takim wypadku sąd ma obo-
wiązek przekazania sprawy temu organowi w drodze postanowienia. Jeżeli 
jednak organ, któ remu sprawa ma być przekazana, uprzednio uznał się za 
nie właściwy, sąd  rozpozna sprawę (art. 464 § 1 KPC). W sytuacji, gdy droga 
sądowa odpadnie w toku postępowania, sąd umarza postępowanie (art. 355 
§ 1 KPC). W przypadku rozpoznania sprawy pomimo niedopuszczalności 
drogi sądowej zachodzi nieważność postępowania (art. 379 pkt 1 KPC). Roz-
poznanie sprawy pomimo niedopuszczalności drogi sądowej stanowi ponad-
to podstawę do wniesienia skargi kasacyjnej (art. 3983 § 1 pkt 2 KPC). 

Przesłanka drogi sądowej musi zachodzić na każdym etapie postępo-
wania – od chwili wniesienia pozwu, aż do ostatecznego orzeczenia sądu. 
W związku z tym zgodnie z art. 64 ustawy z  23.11.2002 r. o Sądzie Najwyż-
szym1 nawet po uprawomocnieniu się orzeczenia, które zostało wydane w ta-
kiej sprawie, Sąd Najwyższy na wniosek Prokuratora Generalnego unieważ-
nia prawomocne orzeczenie wydane w sprawie, która ze względu na osobę 
nie podlegała orzecznictwu sądów w chwili orzekania lub w której w chwili 
orzekania droga sądowa była niedopuszczalna, jeżeli orzeczenie to nie może 
być wzruszone w innym trybie przewidzianym w ustawach o postępowa-
niach sądowych..

1 Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 499 ze zm.
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Pytanie 9. Jak można zdefi niować pojęcie zasad procesowych? 

Zasady procesowe są to zasady postępowania cywilnego. Początkowo po-
jęcie zasad procesowych wypracowane zostało na gruncie procesu cywilnego, 
ponieważ na tym polu najłatwiej było uchwycić ich cel oraz najważniejsze za-
łożenia. W Kodeksie postępowania cywilnego pojęcie zasad procesowych nie 
zostało w żaden sposób zdefi niowane, natomiast jest ono wytworem doktry-
ny. Defi niując zasady procesowe, można posłużyć się dwoma odmiennymi 
sposobami1. Mianowicie pojmowanie zasad w sposób dyrektywalny oznacza, 
że rangę zasad procesowych przypiszemy tym normom, które mają charakter 
nadrzędny w stosunku do innych norm. Natomiast pozadyrektywalny opi-
sowy sposób defi niowania oznacza, że zasady procesowe będą rozumiane 
jako pewne wzorce i modele służące rozwiązywaniu węzłowych problemów 
prawa procesowego cywilnego. Przy czym to właśnie sposób pozadyrekty-
walny służy celom dydaktyki, a także formułowaniu opisu systemu prawa 
procesowego. Dominująca jest, więc rola opisowego ujęcia zasad proceso-
wych w polskim systemie prawnym. 

Pytanie 10. Jakie wyróżniamy zasady postępowania cywilnego? 

Do zasad procesowych należy w szczególności zaliczyć zasadę: 
1) równości (równouprawnienia) stron i uczestników postępowania; 
2) dyspozycyjności (rozporządzalności);
3) kontradyktoryjności (sporności);
4) swobodnej oceny dowodów;
5) formalizmu procesowego;
6) koncentracji (skupienia) materiału procesowego;
7) kierownictwa sędziowskiego;
8) bezpośredniości;
9) ustności2.

Pytanie 11. Czym się różnią zasady postępowania od postulatów? 

Należy dokonać rozróżnienia pomiędzy zasadami procesowymi (stano-
wiącymi ogólne wytyczne dla osiągnięcia określonego celu, w danych wa-

1 Por. S. Wronkowska, M. Zieliński, Z. Ziembiński, Zasady prawa, s. 29 i nast. 
2 Zob. Ł. Błaszczak, [w:] E. Marszałkowska-Krześ (red.), Postępowanie cywilne, 2013, s. 57 

i nast.
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Pyt. 12

runkach) a postulatami procesowymi. W doktrynie do postulatów zaliczane 
są: „zasada prawdy obiektywnej”, „zasada koncentracji czynności proceso-
wych, czy materiału procesowego” oraz „zasada swobodnej oceny dowodó-
w”1. Powyższe postulaty są zasadami w tym znaczeniu, że należy dążyć do 
ich osiągnięcia i pełnej realizacji. Postulatów nie można bowiem traktować 
jako poszczególnych zasad konstrukcyjnych procesu cywilnego, czy jako idei 
kształtujących system prawa procesowego. Postulatem zaś może być także 
dążenie do ugodowego załatwienia sporu lub ewentualnie postulat szybko-
ści postępowania (art. 6 KPC). 

1.2. Relacje postępowania cywilnego do innych postępowań

Pytanie 12. Jaka jest relacja pomiędzy postępowaniem cywilnym a postępowaniem 
karnym? 

Celem ustalenia relacji pomiędzy postępowaniem cywilnym a karnym na-
leży wziąć pod uwagę etap tych postępowań. Stosownie bowiem do przepi-
su art. 11 KPC ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego 
wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowa-
niu cywilnym. Jak z powyższego wynika dla postępowania cywilnego istotne 
znaczenie ma prawomocne zakończenie postępowania karnego i to orzecze-
niem w postaci wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa. Z tym, 
że osoba, która nie była oskarżona może powoływać się w postępowaniu cy-
wilnym na wszelkie okoliczności wyłączające lub ograniczające jej odpowie-
dzialność cywilną. Wynika to z tego, że nie w każdym przypadku odpowie-
dzialność karna wiąże się z odpowiedzialnością cywilną2.

Ponadto, jeśli wyrok sądu cywilnego został oparty na skazującym wyro-
ku karnym, który następnie został uchylony, to istnieje podstawa do wnie-
sienia skargi o wznowienie postępowania (art. 403 § 1 pkt 1 KPC), podob-
nie jak w przypadku kiedy wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa 
(art. 403 § 1 pkt 2 KPC). W przypadku gdy postępowanie cywilne i karne to-
czą się równolegle, to sąd z urzędu może zawiesić postępowanie, jeżeli ujaw-
ni się czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby 
wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy cywilnej.

1 M. Sawczuk, Wznowienie postępowania cywilnego, Warszawa 1970, s. 8.
2 K. Flaga-Gieruszyńska, [w:] K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Postępowanie cywilne. Komen-

tarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych, s. 14.
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Pyt. 12

Na podstawie przepisu art. 62 KPK pokrzywdzony może aż do rozpoczę-
cia przewodu sądowego na rozprawie głównej wytoczyć przeciwko oskar-
żonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym 
roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestęp-
stwa.

Orzecznictwo:

Wyr. SA w Szczecinie z 26.1.2014 r. (I ACa 859/13, niepubl.):
Określona w art. 11 KPC moc wiążąca wyroku karnego oznacza, że w sprawie 

cywilnej niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek własnych ustaleń co do 
tych okoliczności, którymi, zgodnie z omawianym przepisem, sąd jest związany 
w postępowaniu cywilnym. Okoliczności te nie mogą być przedmiotem postępo-
wania dowodowego ani oceny sądu, a więc nie ma do nich zastosowania zasada 
swobodnej oceny dowodów (art. 233 KPC), a sąd w sprawie cywilnej dokonuje tylko 
subsumcji pod odpowiedni przepis prawa materialnego cywilnego wiążących usta-
leń wynikających z wyroku karnego oraz ewentualnych własnych ustaleń dotyczą-
cych pozostałych okoliczności istotnych w rozpoznawanej sprawie. W konsekwencji 
wyłączona jest możliwość dochodzenia roszczeń w sposób sprzeczny z ustaleniami 
wyroku karnego. Skarżący nie może więc w postępowaniu cywilnym dowodzić, 
iż na skutek nieprawidłowego dokonania czynności procesowych na etapie postę-
powania sądowego w sprawie karnej lub postępowania przygotowawczego, został 
bezpodstawnie skazany za popełnienie przestępstw. Zasada prejudykatu wynika-
jącego ze zd. 1 art. 11 KPC ma charakter bezwzględnie obowiązujący w stosunku 
do sprawcy przestępstwa skazanego w procesie karnym. Osoba taka jako pozwana 
w sprawie cywilnej nie może podważać ustaleń wyroku skazującego jej za popeł-
nienie przestępstwa. Przepis art. 11 KPC, jako przepis procesowy nie reguluje i nie 
przesądza kwestii odpowiedzialności cywilnej. O skutkach cywilnoprawnych wyni-
kających z czynu objętego prawomocnym wyrokiem skazującym decyduje cywilne 
prawo materialne. Istota związania sądu cywilnego skazującym wyrokiem karnym 
wyraża się w tym, że w skład podstawy faktycznej rozstrzygnięcia sądu cywilnego 
wchodzi czyn opisany w sentencji karnego wyroku skazującego, a sąd ten pozba-
wiony jest możliwości dokonywania ustaleń w tym zakresie, w tym w szczególności 
ustaleń odmiennych niż przeniesione na podstawie tego wyroku z procesu karnego.
Wyr. SA w Białymstoku z 31.1.2014 r. (I ACa 699/13, Legalis):

Na gruncie art. 11 KPC związanie obejmuje wszystkie okoliczności stanowiące 
istotę przestępstwa, zawarte w sentencji wyroku karnego.
Wyr. SN z 20.11.2013 r. (II PK 54/13, OSNAPiUS 2014, Nr 10, poz. 144):

Artykuł 11 KPC nie ogranicza sądu cywilnego (sądu pracy) w ustaleniu dalej 
idących podstaw odpowiedzialności odszkodowawczej niż wynikające z wyroku 
karnego. Sąd cywilny może ustalić, że przestępstwo, którego znamieniem w prawie 
karnym nie jest szkoda, spowodowało szkodę w mieniu powoda. Ma to znaczenie 
dla przedawnienia dłuższego niż w przypadku zwykłego czynu niedozwolonego 
i winy umyślnej. Zwrot, że szkoda „wynikła” ze zbrodni lub z występku (art. 4421 
§ 2 KC) pozwala w sprawie cywilnej ustalić więcej niż ustalono w sprawie karnej, 
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a więc czy szkoda wynika z przestępstwa. Dotyczy to również stopnia winy (umyśl-
nej, nieumyślnej) w wyrządzeniu takiej szkody (wynikłej z przestępstwa).

Pytanie 13. Jaki wpływ na postępowanie cywilne ma wydanie decyzji administracyjnej? 

Sąd cywilny nie jest związany przy rozpoznawaniu sprawy oceną oko-
liczności faktycznych dokonaną przez organ w postępowaniu administra-
cyjnym1, choć nie jest to tego rodzaju „związanie” jak w przypadku regula-
cji przewidzianej w przepisie art. 11 KPC odnoszącym się do postępowania 
karnego. Wiąże się to z tym, że sąd cywilny nie może rozstrzygać spraw ad-
ministracyjnych. Jeżeli na postępowanie cywilne może mieć wpływ wydanie 
decyzji przez organ administracji publicznej, to sąd z urzędu może zawie-
sić postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 KPC. W przepisach regulu-
jących postępowanie administracyjne (por. art. 97 § 1 pkt 4 KPA) jeżeli roz-
strzygnięcie sądu cywilnego ma charakter prejudycjalny – organ zawiesza 
postępowanie.

Pytanie 14. Jakiego rodzaju relacje zachodzą pomiędzy postępowaniem cywilnym 
a postępowaniem sądowoadmistracyjnym? 

Określając stosunek sądowego postępowania cywilnego do postępowa-
nia sądowoadministracyjnego, należy mieć na względzie, że sąd cywilny nie 
może rozpoznawać spraw sądowoadministracyjnych i odwrotnie – sąd admi-
nistracyjny nie może rozpatrywać spraw cywilnych. W przypadku skierowa-
nia sprawy podlegającej rozpoznaniu przez sąd administracyjny sąd cywilny 
powinien pozew odrzucić (art. 199 § 1 pkt 1 KPC) ze względu na niedopusz-
czalność drogi sądowej. Jednakże sąd cywilny nie może odrzucić pozwu, je-
żeli sąd administracyjny uznał się uprzednio w tej sprawie za niewłaściwy 
(art. 1991 KPC). Podobnie sąd administracyjny odrzuca skargę, jeżeli sprawa 
nie należy do właściwości sądu administracyjnego (art. 58 § 1 pkt 1 PrPost-
SAdm), z tym że nie może jej odrzucić, jeżeli w tej sprawie sąd powszechny 
uznał się za niewłaściwy (art. 58 § 4 PrPostSAdm). 

W przypadku kiedy postępowanie cywilne i sądowoadministracyjne to-
czą się równocześnie, to sąd administracyjny może zawiesić postępowanie 
z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępo-
wania sądowego (art. 125 § 1 pkt 1 PrPostSAdm). Regulacji takiej nie ma na-
tomiast w KPC w odwrotnej sytuacji. Należałoby jednak opowiedzieć się za 

1 P. Cioch, [w:] P. Cioch, J. Studzińska, Postępowanie cywilne, Warszawa 2012, s. 23.
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stanowiskiem1, że skoro postępowanie sądowadministracyjne zmierza do 
kontroli administracji publicznej (a więc decyzji administracyjnej), to uza-
sadnione byłoby zawieszenie postępowania cywilnego do czasu zakończe-
nia postępowania przed sądem administracyjnym. 

Orzeczenie prawomocne sądu cywilnego także wiąże sąd administracyj-
ny (art. 365 § 1 KPC). Podobnego rodzaju regulacja dotyczy rozstrzygnięć 
merytorycznych sądu administracyjnego, gdyż wiążą one nie tylko stro-
ny i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe, 
a w przypadkach w ustawie przewidzianych – także inne osoby (art. 170 
PrPostSAdm). Wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do 
tego, co w związku ze skargą stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia (art. 171 
PrPostSAdm).

Pytanie 15. Jak wygląda kwestia związania sądu cywilnego orzeczeniami TK? 

W przypadku wszczęcia przez TK postępowania w przedmiocie konsty-
tucyjności aktu prawnego albo jego szczególnej normy, to sąd cywilny powi-
nien zawiesić postępowanie, choć w Kodeksie postępowania cywilnego nie 
ma wyraźnego przepisu dającego do tego uprawnienie2. Natomiast jeżeli TK 
orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfi kowaną umo-
wa międzynarodową lub ustawą, na podstawie którego wydano orzeczenie 
można żądać wznowienia postępowania (art. 4011 KPC). 

Pytanie 16. Jaki jest wpływ wydania orzeczenia przez TSUE na przebieg 
postępowania cywilnego?

Z momentem akcesji RP do Unii Europejskiej (tj. od 1.5.2004 r.) przy wy-
daniu rozstrzygnięcia mogą pojawić się wątpliwości przy stosowaniu pra-
wa unĳ nego, a ich usunięcie umożliwia art. 267 TFUE (tj. uzyskanie orze-
czenia wstępnego), który stanowi podstawę zapytań sądów krajowych 
państw  członkowskich. W przypadku rozpoznawania sprawy przed sądem 
cywilnym w I instancji, jeśli jest to niezbędne do wydania orzeczenia sąd 
może zwrócić się do TSUE w Luksemburgu o wydanie orzeczenia wstęp-
nego. Natomiast gdy kwestia wstępna wyłania się przed sądem, którego 
 orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, to sąd ten zobligowany jest do wy-

1 J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, 
Warszawa 2005, s. 95. 

2 P. Cioch, [w:] P. Cioch, J. Studzińska, Postępowanie cywilne, 2012, s. 23–24.
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Pyt. 16

stąpienia z pytaniem prejudycjalnym w zakresie spraw dotyczących I fi laru 
(art. 267 TFUE).

Podkreślić należy, iż orzeczenia TSUE wydane przy preliminary ruling mają 
charakter precedensowy dla wszystkich sądów krajowych państw członkow-
skich. 

Przy tego rodzaju kwestiach wstępnych, analogicznie jak w przypadku 
kierowania pytania prawnego do SN (na podstawie art. 390 § 1 KPC) w lite-
raturze proponuje się odroczenie rozprawy, gdyż przepisy KPC nie przewi-
dują wyraźnej podstawy do zawieszenia postępowania1.

1 J. Studzińska, [w:] P. Cioch, J. Studzińska, Postępowanie cywilne, 2012, s. 29.
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2.1. Znaczenie przesłanek dla dochodzenia roszczenia

Pytanie 17. Na czym polega różnica pomiędzy roszczeniem procesowym 
a materialnoprawnym? 

Poglądy dotyczące roszczenia wywodzą się jeszcze z procesu rzymskie-
go i wiążą się z pojęciem actio, rozumianym, jako samoistne prawo podmio-
towe powstałe przez naruszenie danego prawa podmiotowego prywatnego1. 
Wytoczenie powództwa poprzez wniesienie pozwu powoduje powstanie sto-
sunku prawnoprocesowego. W literaturze odróżnia się przedmiot stosunku 
prawnoprocesowego od przedmiotu procesu. Zdaniem Z. Resicha przedmio-
tem stosunku prawnoprocesowego jest działanie sądu (wydawanie orzeczeń), 
a więc czynności wyrażających sam proces, natomiast przedmiotem procesu 
jest dochodzone prawo (w granicach twierdzeń i żądań pozwu)2. Przedmio-
tem postępowania cywilnego jest roszczenie materialnoprawne albo stosunek 
prawny, którego ustalenia lub ukształtowania domaga się strona powodowa3. 
W doktrynie przedmiot postępowania cywilnego utożsamiany jest z roszcze-
niem procesowym, jako odrębnej kategorii procesowej. Roszczenie proceso-
we składa się z dwóch elementów: z żądania skierowanego do sądu o wyda-
nie właściwej treści orzeczenia oraz z podstawy faktycznej4. Przedstawiciele 
teorii roszczenia w znaczeniu formalnym wskazywali, że przedmiotem po-
stępowania cywilnego jest roszczenie formalne, rozumiane jako twierdzenie 

1 W zakresie rozumienia pojęcia actio – W. Berutowicz, Funkcja postępowania cywilnego 
w Polsce Ludowej, [w:] J. Jodłowski (red.), Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego, 
Ossolineum 1974, s. 14. 

2 Z. Resich, Stosunek prawnoprocesowy, [w:] J. Jodłowski (red.), Wstęp do systemu prawa 
procesowego cywilnego, Ossolineum 1974, s. 14.

3 J. Jodłowski, Glosa do orzeczenia SN z 23.2.1970 r., III CZP 81/69, PiP 1970, z. 10, s. 618.
4 K. Korzan, Roszczenie procesowe jako przedmiot postępowania cywilnego w kontekście 

prawa dostępu do sądu i prawa do powództwa, [w:] A. Marciniak (red.), Księga pamiątkowa 
ku czci Witolda Broniewicza, Łódź 1998, s. 188. 

Przesłanki ochrony prawnejRozdział II. 



Część A. Pytania

16 I. Gil, Postępowanie cywilne, Ćwiczenia Becka

Pyt. 18

o posiadaniu roszczenia materialnoprawnego1 lub istnienie normy indywi-
dualno-konkretnej. W tym samym rozumieniu dla określenia przedmiotu po-
stępowania cywilnego część autorów posługuje się pojęciem roszczenia pro-
cesowego. Pojęcie to określane jest jako twierdzenie o posiadanym prawie, 
przedstawiane sądowi, celem uzyskania ochrony prawnej2. Przedmiot po-
stępowania cywilnego stanowi roszczenie procesowe (formalne) – odmien-
ne od roszczenia materialnoprawnego – sprowadzające się do twierdzenia 
powoda o istnieniu normy prawnej ogólnej, z której wynika istnienie prawa 
podmiotowego (bądź innego prawnie chronionego interesu), przedstawio-
ne sądowi w celu udzielenia ochrony, poprzez konkretyzację normy praw-
nej w orzeczeniu3.

Pytanie 18. Jaka jest różnica pomiędzy pozwem a powództwem? 

Wszczęcie postępowania cywilnego następuje poprzez wytoczenie po-
wództwa, które stanowi pierwszą czynność procesową. Powództwo stanowi 
czynność procesową, za pomocą której powód wyznacza przedmiot rozpo-
znania i rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. Powództwo, jako czynność proce-
sowa, zawiera zarówno oświadczenie woli i wiedzy powoda, który domaga 
się od sądu przeprowadzenia procesu cywilnego i udzielenia ochrony praw-
nej poprzez wydanie orzeczenia sądowego określonej treści. Powództwo sta-
nowi procesowy środek skutecznego urzeczywistnienia prawa do sądu wo-
bec organu sądowego4. Wytoczenie powództwa następuje poprzez wniesienie 
pozwu. Kodeks postępowania cywilnego określając w przepisie art. 187 KPC 
elementy konstrukcyjne pozwu, umożliwia odróżnienie pozwu od innych 
pism procesowych składanych przez strony. Z treści przepisu art. 187 KPC 
wynika, że powództwo składa się z dwóch elementów, a mianowicie z żąda-
nia i jego uzasadnienia. Ustawodawca jednakże normatywnie nie rozróżnia 
tych pojęć, choć posługuje się niezależnie terminami „pozew” i „powódz-
two”. Uznanie przepisu art. 187 KPC za normujący wyłącznie wymagania 
formalne pisma procesowego obejmującego osnowę powództwa powodowa-
łoby, że czynność wytoczenia powództwa nie posiadałaby swojego wzorca 
ustawowego i jako taka nie mogłaby zostać uznana za czynność procesową.

1 W. Trammer, Następcza bezprzedmiotowość procesu cywilnego, Kraków 1990, s. 14.
2 M. Waligórski, Proces cywilny. Funkcja i struktura, s. 370.
3 A. Jakubecki, Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności inte-

lektualnej, Warszawa 2002, s. 195.
4  Por. H. Mądrzak, [w:] H. Mądrzak (red.), Postępowanie cywilne, Warszawa 2003, s. 135.
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Pyt. 19

2.2. Przesłanki materialnoprawne

Pytanie 19. Jak można zdefi niować pojęcie przesłanek materialnoprawnych? 

Przesłanki materialnoprawne, to okoliczności wynikające z przepisów 
prawa materialnego, decydujące o istnieniu lub nieistnieniu danego prawa 
lub stosunku prawnego1. Stanowią one warunki poszukiwania ochrony praw-
nej na drodze sądowej2. Dzieje się tak ponieważ, przepisy prawa materialnego 
wyznaczają okoliczności, na podstawie których organ orzekający w sprawie 
ocenia zasadność zgłoszonych w pozwie roszczeń oraz zarzutów podniesio-
nych przez pozwanego w ramach prawa do obrony w procesie.

W niektórych wypadkach przesłanki materialnoprawne wynikają też 
z przepisów zamieszczonych w KPC – np. przesłanka interesu prawnego, 
którą na podstawie art. 189 KPC musi posiadać podmiot, domagający się 
ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia danego stosunku prawnego lub 
prawa. 

W literaturze3 do przesłanek materialnoprawnych zalicza się: legityma-
cję procesową, interes prawny, sprzeczność wykonania prawa ze społecz-
no-gospodarczym przeznaczeniem lub sprzeczność z zasadami współżycia 
spo łecznego, wymagalność roszczenia, zaskarżalność roszczenia, upływ ter-
minu zawitego oraz spełnienie świadczenia. Przepisy prawa materialnego 
przewidują także okoliczności, w warunkach których można podnieść zarzut 
przedawnienia, potrącenia, czy też złożenie oświadczenia o uchyleniu się od 
skutków prawnych oświadczenia woli. 

Przesłanki materialnoprawne, w zależności od tego czy warunkują moż-
liwość udzielenia ochrony prawnej przez sąd, dzielimy na: dodatnie i ujem-
ne4. Do warunków dodatnich zaliczamy m.in. wymagalność i zaskarżal-
ność  roszczenia. Przykładem przesłanki ujemnej jest np. upływ terminu 
zawitego.

1 I. Gil, [w:] E. Marszałkowska-Krześ (red.), Postępowanie cywilne, Warszawa 2008, s. 43.
2 J. Jodłowski, J. Lapierre, K. Weitz, [w:] J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, 

K. Weitz, Postępowanie cywilne, Warszawa 2007, s. 65.
3 W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2006, s. 230; I. Gil, [w:] 

E. Marszałkowska-Krześ (red.), Postępowanie cywilne, 2008, s. 43.
4 J. Jodłowski, [w:] J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępo-

wanie cywilne, 2007, s. 65.


