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Zagadnienie 1

Dopuszczalność drogi sądowej 
i pojęcie sprawy cywilnej

Zagadnienia
	 przepisy	regulujące	postępowanie	cywilne
	 droga	sądowa
	 pojęcie	sprawy	cywilnej
	 rodzaje	postępowań	cywilnych

1. Wiadomości wprowadzające
Postępowanie cywilne oznacza postępowanie sądowe prowadzone 

w oparciu o przepisy ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy-
wilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm., dalej zwana KPC) w sprawach 
ze stosunków z zakresu:
 prawa cywilnego;
 prawa rodzinnego i opiekuńczego;
 prawa pracy oraz w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych;
 innych spraw, do których przepisy KPC znajdują zastosowanie z mocy 

ustaw szczególnych (sprawy cywilne) (art. 1 KPC).
Zakres postępowania cywilnego obejmuje działalność (ogół czynności) 

nie tylko sądów (sądy powszechne oraz Sąd Najwyższy), ale i innych orga-
nów (np. współdziałających z sądami komorników, notariuszy), które powo-
łane są do rozpoznawania i rozstrzygania spraw cywilnych. Wskazana dzia-
łalność będzie polegała przede wszystkim na rozpatrywaniu i rozstrzyganiu 
spraw cywilnych, jako zasadniczej formy postępowania cywilnego, ale może 
też polegać na przymusowym wykonywaniu orzeczeń sądowych oraz innych 
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organów orzekających celem urzeczywistnienia stosunków z zakresu prawa 
cywilnego, rodzinnego, prawa pracy oraz praw i obowiązków, które z nich 
wynikają.

Droga sądowa jest dopuszczalna:
 w razie wystąpienia zdarzeń cywilnoprawnych (czynność prawna, czyn 

niedozwolony);
 w razie wydania aktu administracyjnego, który wywołuje skutki w zakresie 

prawa cywilnego.
Droga postępowania cywilnego została wreszcie dopuszczona w następu-

jących sprawach:
 jako forma kontroli postępowań prowadzonych przed Krajową Izbą Od-

woławczą (stronom i uczestnikom postępowania przed KIO przysługuje 
skarga do sądu na orzeczenie Izby);

 jako forma kontroli decyzji wydawanych przez Urząd Ochrony Konkuren-
cji i Konsumenta oraz innych działań podejmowanych w postępowaniach 
prowadzonych na podstawie przepisów o ochronie konkurencji i konsu-
mentów (Sąd Okręgowy w Warszawie);

 jako forma kontroli decyzji i postanowień Prezesa Urzędu Regulacji i Ener-
getyki w Krakowie (Sąd Okręgowy w Warszawie – sąd ochrony konkuren-
cji i konsumentów);

 jako forma kontroli decyzji i postanowień Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej (Sąd Okręgowy w Warszawie – sąd ochrony konkurencji 
i konsumentów);

 jako forma kontroli decyzji i postanowień Prezesa Urzędu Transportu Ko-
lejowego (Sąd Okręgowy w Warszawie – sąd ochrony konkurencji i kon-
sumentów).

Na „plusika”
Sprawa cywilna zasadniczo oznacza sprawę wynikającą ze stosunków 
prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy. In-
nymi słowy będzie to sprawa cywilna wynikająca ze swej natury. Jednakże 
w niektórych przypadkach przepisy postępowania cywilnego będą mogły 
zostać subsydiarnie zastosowane, np. w postępowaniu adhezyjnym w pro-
cesie karnym bądź też w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.
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2. Rodzaje postępowania cywilnego – przykładowe 
podziały

POSTĘPOWANIE CYWILNE

Sądowe postępowanie cywilne

Pozasądowe postępowanie cywilne

Postępowanie rozpoznawcze

Postępowanie 
procesowe (sporne)

Postępowanie 
sporne (ogólne)

Postępowania procesowe szczególne 
np. postępowania odrębne 

Postępowanie 
nieprocesowe

Postępowanie 
egzekucyjne

Postępowanie 
pomocnicze

Postępowanie mediacyjne
Postępowanie przed 

komisjami pojednawczymi 
z zakresu prawa pracy

Postępowanie przed 
sądami polubownymi

Orzecznictwo
Postanowienie SN z 28.4.1965 r.,	II	CR	103/65,	Legalis	Nr 12302.	Roszczenie o zawarcie 
„umowy matrymonialnej” przez co powód rozumie zawarcie związku małżeńskiego, nie jest 
roszczeniem cywilnym i jako takie nie podlega rozpoznaniu przez sądy (art. 2 KPC). Inne 
żądania podniesione w pozwie, jak zwłaszcza żądanie zasądzenia odszkodowania w postaci 
symbolicznej złotówki za niedotrzymanie przez pozwaną obietnicy małżeństwa, jest wpraw-
dzie roszczeniem cywilnym, jednakże oczywiście bezzasadnym, albowiem ustawodawstwo 
polskie nie zna zadośćuczynienia za niezawarcie przyrzeczonego związku małżeńskiego.

Wyrok SN – Izba Cywilna z 28.10.2010 r.,	II	CSK	227/2010,	Legalis.	Dopuszczalność drogi 
sądowej a skuteczność roszczenia. Stwierdzenie dopuszczalności drogi sądowej z oczywistych 
względów nie przesądza skuteczności roszczenia dochodzonego na tej drodze. Dopuszczal-
ność drogi sądowej w określonej sprawie oraz możliwość uzyskania w postępowaniu sądowym 
ochrony prawnej to dwie różne kwestie.
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Postanowienie SN z 20.6.2012 r.,	I CSK	558/11,	Legalis	Nr 544236.	„Sprawa cywilna” 
to abstrakcyjny stosunek prawny z zakresu prawa cywilnego i dopiero proces ma na celu 
wiążące ustalenie istnienia albo nieistnienia konkretnego stosunku cywilnoprawnego między 
powodem a pozwanym, zatem każdy może wytoczyć powództwo, jakie uzna za słuszne i sąd 
powszechny powinien je rozpoznać.

Postanowienie SN z 15.2.2013 r.,	I CSK	684/12,	Legalis	Nr 719205.	Ocena sprawy na tle 
art. 1 KPC zależy od przedmiotu sprawy, czyli od przedstawionego pod osąd roszczenia, 
i przytoczonego przez powoda stanu faktycznego. Elementy te konkretyzują stosunek prawny 
zachodzący między stronami, przez co kształtują charakter sprawy i nadają jej – lub odej-
mują – przymioty sprawy cywilnej. Dopuszczalność drogi sądowej zależy przy tym od stanu 
faktycznego, na którym powód w pozwie opiera swoje roszczenie, nie zaś od wykazania ist-
nienia roszczenia.

Czy słyszałeś o:
Sprawa z powództwa Politechniki W. przeciwko Piotrowi A. o zapłatę.

Sąd Najwyższy dokonał rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego, które dotyczyło 
dopuszczalności drogi sądowej w sprawie z powództwa szkoły wyższej przeciwko 
osobie fizycznej o świadczenie pieniężne obejmujące zobowiązanie do zwrotu 
stypendium doktoranckiego pobranego przez osobę skreśloną z listy uczestni-
ków studiów doktoranckich.

W przedmiotowej sprawie Politechnika W. dochodziła od pozwanego zapłaty 
kwoty 13330 zł stanowiącej połowę wypłaconego pozwanemu w latach 2002–2004 
stypendium doktoranckiego, którego zwrot nakazany został decyzją Rektora. 
Sąd I instancji uwzględnił powództwo, ustalając że pozwany został skreślony 
z listy uczestników studiów doktoranckich i wezwany do zwrotu pobranego sty-
pendium w wysokości 26660 zł. Następnie Prorektor, na skutek wniosku po-
zwanego o anulowanie wezwania do zwrotu stypendium umorzył połowę tej na-
leżności, wzywając go do zapłaty dochodzonej kwoty. Sąd I instancji uznał, 
że uprawnienie powódki do dochodzenia zapłaty tej należności wynika z wła-
ściwego w tej sprawie rozporządzenia. Sąd II instancji rozpoznając apelację 
pozwanego, powziął wątpliwość, czy sprawa ma charakter sprawy cywilnej oraz 
czy dopuszczalna jest droga sądowa do dochodzenia zwrotu stypendium wypłaco-
nego uczestnikowi studiów doktoranckich. Powstała ona na tle wykładni wła-
ściwego rozporządzenia, które przewidując zobowiązanie byłego stypendysty 
do zwrotu pobranych kwot, nie zastrzega obowiązku dokonania tego w drodze 
decyzji administracyjnej, podczas gdy do skreślenia z listy uczestników tych 
studiów, przyznania lub cofnięcia stypendium wymagana jest decyzja admini-
stracyjna.

W zaistniałej sprawie SN podjął uchwałę: W sprawie z powództwa szkoły wyż-
szej przeciwko osobie fizycznej o świadczenie pieniężne obejmujące wypłacone 
jej stypendium doktoranckie, do którego zwrotu osoba ta została zobowiązana 
na podstawie § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z 25.5.2005 r. w sprawie warunków i trybu organizowania, prowadzenia i odby-
wania studiów doktoranckich oraz przyznawania i zwrotu stypendiów doktoranc-
kich nie jest dopuszczalna droga sądowa (uchw. SN z 22.10.2010 r., III CZP 
74/10, Legalis Nr 254079).
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Sprawdź się!
Aby rozwiązać test wejdź na stronę www.testy-prawnicze.pl  
bądź zeskanuj kod:
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Zagadnienie 02

Podmioty w postępowaniu cywilnym

Zagadnienia
	 właściwość	rzeczowa,	miejscowa	i funkcjonalna	sądu
	 wyłączenie	sędziego
	 wartość	przedmiotu	sporu
	 Prokurator,	Rzecznik	Praw	Obywatelskich,	organizacje	pozarządowe,	Pań-
stwowa	Inspekcja	Pracy,	Rzecznik	Konsumentów

	 strony	w postępowaniu	cywilnym
	 zdolność	sądowa	i procesowa
	 współuczestnictwo	w sporze
	 interwencja	główna	i uboczna
	 przypozwanie
	 pełnomocnicy	procesowi

1. Sąd w postępowaniu cywilnym
1.1. Rodzaje sądów

Sprawy cywilne rozpoznają: sądy powszechne (sądy rejonowe, sądy okrę-
gowe, sądy apelacyjne) oraz Sąd Najwyższy z zastrzeżeniem, że nie należą 
one do właściwości sądów szczególnych (np. sądów wojskowych, które mogą 
rozpoznawać także sprawy o roszczenia cywilnoprawne). Poza tym w po-
stępowaniu sądowym nie są rozpoznawane sprawy cywilne, jeżeli przepisy 
szczególne przekazują je do właściwości innych organów.
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1.2. Właściwość sądu
1.2.1. Rodzaje właściwości

Właściwość sądów w sprawach cywilnych oznacza zakres uprawnień 
danego sądu do rozpoznawania oraz rozstrzygania spraw w sądowym postę-
powaniu cywilnym, jak również do dokonywania czynności w postępowaniu 
cywilnym. Oznaczenie właściwości może się opierać na różnych kryteriach, 
dlatego na gruncie piśmiennictwa naukowego wyróżnia się:
 właściwość rzeczową (dotyczy podziału spraw rozpoznawanych przez 

sądy I instancji, czyli sądy rejonowe lub okręgowe);
 właściwość miejscową (dotyczy podziału kompetencji pomiędzy sądami 

tego samego rzędu ze względu na terytorialny podział kraju);
 właściwość funkcyjną (dotyczy podziału funkcji w aspekcie dokonywa-

nia określonych czynności procesowych, czyli prowadzenie postępowania 
cywilnego przez konkretny sąd I lub II instancji w określonej sprawie);

 właściwość ustawową (dotyczy podziału w zakresie prowadzenia przez 
sąd danej sprawy wynikającego wprost z przepisów KPC);

 właściwość umowną (prorogacyjną) (dotyczy wyboru sądu I instancji 
przez strony w drodze umowy);

 właściwość delegacyjną (dotyczy przydzielenia pewnej kategorii spraw 
danemu sądowi przez sąd wyższej instancji lub sąd przełożony).
Po wpłynięciu pozwu sąd z urzędu bada swoją właściwość.
Brak właściwości – sąd niewłaściwy powinien ograniczyć się do wydania 

postanowienia o stwierdzeniu swej niewłaściwości i przekazaniu sprawy są-
dowi właściwemu.

Na postanowienie w przedmiocie braku właściwości i przekazaniu sprawy 
sądowi właściwemu stronie przysługuje zażalenie, jeśli postanowienie prze-
widuje przekazanie sprawy sądowi niższej instancji lub sądowi równorzęd-
nemu.

Postanowienie w przedmiocie braku właściwości sąd może wydać:
 na rozprawie;
 na posiedzeniu niejawnym – w takiej sytuacji powinno zostać doręczone 

wraz z uzasadnieniem obu stronom. Wyjątek – wydanie postanowienia 
o przekazaniu sprawy sądowi wyższej instancji – jest niezaskarżalne, więc 
sąd nie sporządza uzasadnienia.
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1.2.2. Właściwość rzeczowa
W postępowaniu cywilnym zasadą jest właściwość rzeczowa sądów re-

jonowych jako sądów I instancji zarówno w postępowaniu procesowym, 
jak też w postępowaniu nieprocesowym. Wyjątkiem od tej zasady jest właści-
wość rzeczowa sądów okręgowych, jako sądów I instancji (art. 16–17 KPC).

Do kategorii spraw, w których właściwym w I instancji jest sąd okręgowy 
należą sprawy:
 o prawa niemajątkowe (np. ochrona dóbr osobistych) i łącznie z nimi do-

chodzone roszczenia majątkowe, oprócz spraw: o ustalenie lub zaprze-
czenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa 
oraz o rozwiązanie przysposobienia;

 o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wy-
nalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towa-
rowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz 
o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych;

 o roszczenia wynikające z prawa prasowego;
 o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 

75 000 zł, oprócz spraw: o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustano-
wienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści 
księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpozna-
wanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym;

 o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni;
 o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia 

uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędą-
cych osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;

 o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
 o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomoc-

nego orzeczenia niezgodnego z prawem;
 z zakresu ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw, dla których 

zastrzeżona jest właściwość sądów rejonowych, czyli poza sprawami o: 
zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, 
pogrzebowy, rodzinny oraz o dodatki do zasiłku rodzinnego; świadcze-
nie rehabilitacyjne; odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospo-
darstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy 
pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozosta-
jącej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu 
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Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antyko-
rupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, 
Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej; ustalenie niepełnosprawności 
lub stopnia niepełnosprawności, świadczenie z tytułu funduszu alimenta-
cyjnego (art. 4778 KPC);

 o separację na zgodny wniosek małżonków i o zniesienie separacji 
(art. 567¹ KPC);

 o ubezwłasnowolnienie (art. 544 § 1 KPC);
 o rozstrzygnięcie sporu między: radą pracowniczą przedsiębiorstwa 

a dyrektorem przedsiębiorstwa; organami przedsiębiorstwa a organem 
założycielskim przedsiębiorstwa; organami przedsiębiorstwa a organem 
sprawującym nadzór nad przedsiębiorstwem (art. 691¹ KPC);

 o ustalenie, że orzeczenie sądu państwa obcego podlega albo nie podlega 
uznaniu (art. 1148 w zw. z art. 1148¹ § 1 KPC);

 o nadanie klauzuli wykonalności na orzeczenie państwa obcego 
(art. 1151 w zw. z art. 1151¹ § 1 KPC).
Wskazany podział na sąd rejonowy bądź okręgowy, jako sąd I instancji 

w oparciu o właściwość rzeczową nie ma charakteru bezwzględnego, po-
nieważ w sytuacji, gdy w sądzie rejonowym podczas rozpoznawania danej 
sprawy powstanie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, może 
on przekazać sprawę do rozpoznania sądowi okręgowemu, co wymaga uza-
sadnienia. Natomiast sąd okręgowy może przed pierwszą rozprawą odmówić 
przyjęcia sprawy do rozpoznania i zwrócić sprawę sądowi rejonowemu, jeżeli 
uzna, że poważne wątpliwości nie zachodzą. Postanowienie zapada na po-
siedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów i wymaga uzasadnienia. Po-
nowne przekazanie tej samej sprawy przez sąd rejonowy nie jest dopusz-
czalne (art. 18 § 1–2 KPC).

Na „plusika”
Sprawy z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów rozpoznawane 
są w I instancji przez Sąd Okręgowy w Warszawie – sąd ochrony konkurencji 
i konsumentów. Sąd ten właściwy jest w sprawach określonych w art. 47928 
§ 1 KPC, art. 47936, 47946, 47957 oraz 47968 KPC. (Por. wyr. SN z 19.1.2001 r., 
I CKN 1036/98, Postępowanie przed sądem antymonopolowym ma charakter 
postępowania rozpoznawczego, pierwszoinstancyjnego, Legalis Nr 212533).
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1.2.3. Właściwość miejscowa

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA

Właściwość ogólna 
Powództwo wytacza się przed sąd I instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce 
zamieszkania określone według przepisów KC (art. 27 KPC).

Właściwość szczególna

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 pozwanego w Polsce (art. 28 KPC).

Powództwo przeciwko Skarbowi Państwa wytacza się według siedziby państwowej 
jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie 
(art. 29 KPC).

Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi niebędącemu osobą 
fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby (art. 30 KPC).

Powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie pochodzenia 
dziecka i związane z tym roszczenia wytoczyć można według miejsca 
zamieszkania osoby uprawnionej (art. 32 KPC).

Powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy można 
wytoczyć przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub 
oddział, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu 
lub oddziału (art. 33 KPC).

Powództwo o roszczenie z czynu niedozwolonego wytoczyć można przed sąd, 
w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę (art. 35 KPC).

Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy 
oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub 
unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej 
wykonania. W razie wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być 
stwierdzone dokumentem (art. 34 KPC).

Właściwość przemienna
Powództwo można wytoczyć bądź przed sąd właściwości ogólnej bądź przed sąd 
oznaczony w przepisach KPC (art. 31 KPC).


