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Prok. i Pr. 2007, Nr 9; H. Dolecki, Jedna czy kilka prawd w poznaniu sądowym?, [w:] Księga jubileuszowa z oka-
zji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, pod red. Z. Ofiarskiego, Szczecin 2004;
tenże, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2005; J. Dominowska, Klasyfikacja orzeczeń Trybunału
Konstytucyjnego, PS 2008, Nr 5; D. Dulęba, Ugoda w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2012; T. Ereciński,
Bariery w stosowaniu mediacji i arbitrażu, [w:] Współczesne przemiany postępowania cywilnego, pod red. P. Pogo-
nowskiego, Warszawa 2010; tenże, Czy w procesie adhezyjnym można wydać orzeczenie co do roszczeń objętych
obowiązkiem ubezpieczenia OC wyłącznie w stosunku do oskarżonego?, NP 1972, Nr 7–8; tenże, Nowelizacja Ko-
deksu postępowania cywilnego, PiP 1986, Nr 4; tenże, O nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego w ogólności,
PS 1996, Nr 10; tenże, O potrzebie nowego kodeksu postępowania cywilnego, PiP 2004, Nr 3; tenże, O uwarun-
kowaniach, potrzebie oraz zakresie nowego kodeksu postępowania cywilnego, PPC 2010, Nr 1; tenże, Problemy
procesowe na tle dochodzenia roszczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych, Pal. 1971, Nr 6;
T. Ereciński, K. Weitz, Prawda i równość stron w postępowaniu cywilnym a orzecznictwo Trybunału Konstytucyj-
nego, [w:] Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego. Materiały Ogólnopolskiego
Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, Serock k. Warszawy, 24–26.9.2009 r., pod red. T. Erecińskiego,
K. Weitza, Warszawa 2010; ciż, Sąd arbitrażowy, Warszawa 2008; K. Falkiewicz, R.L. Kwaśnicki, Arbitraż i mediacja
w świetle najnowszej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, PPH 2005, Nr 11; Z. Fenichel, Czy strony mogą
zawrzeć ugodę przed sądem tylko w granicach pozwu, PPC 1935, Nr 10; tenże, Czy wierzyciel na podstawie ugody
sądowej, przyznającej mu roszczenie, może żądać przysądzenia mu tego roszczenia wyrokiem sądowym, PPC 1937,
Nr 9–10; tenże, Czy w następstwie zawarcia ugody sądowej sąd wydać ma postanowienie o umorzeniu postępowania,
PPC 1937, Nr 3–4; tenże, Parę uwag o ugodzie na przysięgę, Gł. Pr. 1935, Nr 9–10; tenże, Pojęcie i funkcje stosunku
ubezpieczeniowego, Gł. Pr. 1932, Nr 12; tenże, Ugoda sądowa, NPC 1933, Nr 10; F.K. Fierich, Projekty polskiej
procedury cywilnej w oświetleniu nauki o stosunku procesowym, Warszawa 1924; X. Fierich, Unzulässigkeit des
Rechtsweges, Wiedeń 1912; M. Filar, Pokrzywdzony (ofiara przestępstwa) w polskim prawie karnym materialnym,
CzPKiNP 2002, Nr 2; K. Flaga-Gieruszyńska, Dostęp do sądu a postulat humanizacji procesu cywilnego, [w:] Aurea
praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, t. II, pod red. J. Gudowskiego,
K. Weitza, Warszawa 2011; taż, Wpływ mediacji na tok procesu cywilnego, [w:] Arbitraż i mediacja jako instru-
menty wspierania przedsiębiorczości, Ius et Administratio, zeszyt specjalny, Rzeszów 2006; R. Flejszar, Model
mediacji w prawie polskim, [w:] Problemy sądownictwa alternatywnego w Ukrainie, pod red. I. Dutki, Lwów 2008;
tenże, Status rady pracowników w postępowaniu cywilnym – uwagi na tle art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r.
o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, [w:] Informowanie i konsultacja pracowników
w polskim prawie pracy, pod red. A. Sobczyka, Kraków 2008; tenże, Ugodowe rozwiązywanie sporów z zakresu
prawa pracy, [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, pod red. A. Świątkowskiego, Kraków 2010;
F. Flejszar, K. Gajda, Postępowanie reklamacyjne w sprawach dotyczących imprez turystycznych – uwagi de lege
lata i de lege ferenda, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, pod red. P. Cybuli,
J. Raciborskiego, Sucha Beskidzka–Kraków 2008; R. Flejszar, K. Gajda-Roszczynialska, Postępowanie reklama-
cyjne w sprawach dotyczących imprez turystycznych w projekcie nowelizacji ustawy o usługach turystycznych,
[w:] Transformacje prawa turystycznego, pod red. P. Cybuli, Kraków 2009; ciż, Skuteczność ugód zawartych w po-
stępowaniu mediacyjnym, [w:] Alternative methods of legal dispute resolving (ADR), pod red. I. Dutki, Lwów 2012;
R. Flejszar, M. Malczyk-Herdzina, Postępowanie cywilne w sprawach o zatwierdzanie i zmianę zatwierdzonych tabel
wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, ZNUJ 2011, Nr 1; M. Florczak-Wą-
tor, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne, Poznań 2006; A. Franusz, Ugoda w postępowaniu
mediacyjnym i arbitrażowym, [w:] Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów, pod red.
D. Czury-Kalinowskiej, Poznań 2009; G. Frączak, Zmiana osoby mediatora wyznaczonego postanowieniem sądu,
[w:] Arbitraż i mediacja jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości, Ius et Administratio, zeszyt specjalny, Rze-
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szów 2006; K. Gajda, Alternatywne metody rozwiązywania sporów – projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych, Problemy Współczesnego
Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 2006, Nr 4; taż, Alternatywne metody rozwiązywania
sporów w sprawach konsumenckich, cz. 1, ADR 2008, Nr 2, cz. 2, ADR 2008, Nr 3; taż, Dochodzenie roszczeń
konsumenckich, [w:] Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie, pod red. E. Nowińskiej, P. Cybuli, Kraków
2005; K. Gajda-Roszczynialska, Dopuszczalność drogi sądowej w sprawie o ustalenie nieistnienia obowiązku za-
płaty odszkodowania z tytułu ograniczeń w sposobie korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów
środowiska, MoP 2013, Nr 3; taż, Mediacja obligatoryjna, PPC 2012, Nr 3; taż, Sprawy o ochronę indywidualnych
interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012; taż, Udział organizacji społecznych w sądowym
postępowaniu cywilnym, [w:] Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej, pod
red. K. Markiewicza, Warszawa 2011; E. Gapska, Wyłączenie drogi sądowej w sprawach cywilnych w świetle Kon-
stytucji RP, [w:] Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego, pod red. Ł. Błaszczaka, Wrocław 2015; L. Garlicki,
Trybunał Konstytucyjny a sądownictwo, PS 1998, Nr 1; tenże, Uwagi o charakterze prawnym orzeczeń Trybunału
Konstytucyjnego, [w:] Studia nad prawem konstytucyjnym, pod red. B. Banaszaka, J. Trzcińskiego, Wrocław 1997;
S. Garlicki, Jeszcze o symbolicznej złotówce, Pal. 1963, Nr 10; B. Gawlik, Stosunek cywilnoprawny, [w:] System
prawa cywilnego, t. 1, Część ogólna, pod red. S. Grzybowskiego, Wrocław 1985; I. Gil, Mediacja w postępowaniu
cywilnym i sądowoadministracyjnym – zagadnienia prawnoporównawcze, [w:] Arbitraż i mediacja jako instrumenty
wspierania przedsiębiorczości, Ius et Administratio, zeszyt specjalny, Rzeszów 2006; T. Gizbert-Studnicki, Prawda
sądowa w postępowaniu sądowym, PiP 2009, Nr 7; Główne zasady polskiej procedury cywilnej (z prac komisji
przy departamencie sprawiedliwości), Warszawa 1917, cz. 1, Kwartalnik prawa cywilnego i handlowego, t. 2, Nr 4;
M. Głuszkiewicz, O powództwie cywilnym według ustaw polskich, Nowa Palestra 1934, Nr 10; E. Gmurzyńska, Me-
diacja w sporach gospodarczych – rzeczywistość czy iluzja?, ADR 2008, Nr 1; taż, Mediacja w sprawach cywilnych
w amerykańskim systemie prawnym – zastosowanie w Europie i Polsce, Warszawa 2007; taż, Mediacje – czy nowa
metoda rozstrzygania sporów w systemie sądów powszechnych? Uwagi krytyczne na temat mediacji w systemie
amerykańskim, Przegląd Prawniczy UW 2004, Nr 2; taż, Rodzaje mediacji, [w:] Mediacja. Księga dedykowana pa-
mięci Pani dr Janiny Waluk, pod red. L. Mazowieckiej, Warszawa 2009; taż, Rola prawa i prawników w mediacjach
na przykładzie praktyki w Stanach Zjednoczonych, R. Pr. 2005, Nr 6; E. Gmurzyńska, R. Morek, O problemach
dotyczących rozstrzygania spraw o błędy lekarskie i o roli mediacji, ADR 2011 Nr 3; R. Golat, Polubowne rozstrzy-
ganie sporów, Warszawa 2007; S. Gołąb, Zarys polskiego procesu cywilnego. Zeszyt pierwszy. Jurysdykcja sądów
powszechnych, Kraków 1932; S. Gołąb, Z. Wusatowski, Kodeks postępowania cywilnego, Kraków 1933; K. Gonera,
E. Łętowska, Artykuł 190 Konstytucji i jego konsekwencje w praktyce sądowej, PiP 2003, Nr 9; Z. Gostyński,
Obowiązek naprawienia szkody w nowym ustawodawstwie karnym, Kraków 1999; A. Góra-Błaszczykowska, Kon-
stytucjonalizacja drogi sądowej przed sądami powszechnymi (uwagi na tle wybranego orzecznictwa TK, SN i NSA),
[w:] Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego, pod red. Ł. Błaszczaka, Wrocław 2015; taż, Zasada koncentracji
materiału procesowego, [w:] Dowody w postępowaniu cywilnym, pod red. Ł. Błaszczaka, K. Markiewicza, E. Rud-
kowskiej-Ząbczyk, Warszawa 2010; taż, Zasada równości w procesie cywilnym, Warszawa 2008; Z. Góral, Mediacja
jako sposób rozwiązywania zbiorowych sporów pracy (uwagi de lege ferenda), [w:] Studia z prawa pracy. Księga
pamiątkowa ku czci Docenta Jerzego Logi, pod red. Z. Górala, Łódź 2007; M. Granat, Głos w dyskusji, [w:] Trze-
cia władza – sądy i trybunały w Polsce. Materiały Jubileuszowego 50. Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów
Prawa Konstytucyjnego. Gdynia, 24–26.4.2008 r., pod red. A. Szmyta, Gdańsk 2008; M. Grochowski, Udział orga-
nizacji społecznych w postępowaniu cywilnym w sprawach o ochronę interesów konsumentów, SZN UMCS 2009,
Nr 19; tenże, Wytoczenie powództwa o zapłatę – czynność zwykłego zarządu wspólnoty mieszkaniowej?, MoP
2014, Nr 11; P. Grzegorczyk, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Część pierwsza. Postępowanie
rozpoznawcze, pod red. T. Erecińskiego, Warszawa 2012; tenże, Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu gru-
powym. Ogólna charakterystyka, Warszawa 2010; tenże, Immunitet państwa w postępowaniu cywilnym, Warszawa
2010; tenże, O rzekomym chaosie w systemie władzy sądowniczej, MoP 2010, Nr 2; tenże, Prekluzja procesowa
w sprawach o wyłączenie z masy upadłości, R. Pr. 2010, Nr 4; T. Grzegorczyk, Wniosek pokrzywdzonego o na-
prawienie szkody w nowym prawie i postępowaniu karnym, Nowa Kodyfikacja 1997, Nr 1; S. Grzybowski, Prawo
cywilne i jego systematyka, [w:] System prawa cywilnego, t. 1, Część ogólna, pod red. S. Grzybowskiego, Wro-
cław 1985; J. Gudowski, Droga sądowa w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości (na tle prawa geodezyjnego
i kartograficznego), PS 1995, Nr 2; tenże, O kilku naczelnych zasadach procesu cywilnego – wczoraj, dziś, jutro,
[w:] Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Stanisławowi Sołtysińskiemu, pod red.
A. Nowickiej, Poznań 2005; tenże, O kilku naczelnych zasadach procesowych – wczoraj, dziś, jutro, [w:] Rozprawy
prawnicze. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi, pod red. A. Nowickiej, Kraków
2005; tenże, Węzłowe problemy skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, PS 2006,
Nr 1; tenże, Wpływ Konstytucji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na pojęcie dopuszczalności drogi sądo-
wej, [w:] Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego. Materiały Ogólnopolskiego
Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, Serock k. Warszawy, 24–26.9.2009 r., pod red. T. Erecińskiego,
K. Weitza, Warszawa 2010; tenże, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Część pierwsza. Postępo-
wanie rozpoznawcze, pod red. T. Erecińskiego, Warszawa 2012; M. Haczkowska, Glosa do wyr. TK z 4.12.2001 r.,
SK 18/00, PiP 2002, Nr 8; S. Hanausek, „Związanie” sądu cywilnego decyzją administracyjną, SC 1974, t. XXIII;
A. Harla, Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym de lege lata i de lege ferenda, Pal. 2006, Nr 4; J. Hausner,
Organizacje pozarządowe – trzeci sektor współczesnego społeczeństwa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej
w Krakowie 2006, Nr 7–8; R. Hauser, Odpowiednie stosowanie przepisów prawa – uwagi porządkujące, PPiA 2005,
t. LXV; P. Hofmański, Orzekanie w procesie adhezyjnym o naprawieniu szkody wyrządzonej przez pracownika,
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NP 1980, Nr 9; K.J. Hopt, F. Steffek, Mediation Principles and Regulation in Comparative Perspective, Oxford
2012; J. Ignaczewski, Wymiar sprawiedliwości – teraźniejszość i przyszłość, Warszawa 2008; J. Ignatowicz, Droga
sądowa w sprawach spółdzielczych w świetle nowego prawa spółdzielczego, NP 1983, Nr 3; J. Ignatowicz, Udział
prokuratora w sprawach o prawa stanu cywilnego w świetle przepisów obowiązujących od 1 stycznia 1965 r., PiP
1966, Nr 4–5; H. Izdebski, Perspektywy dostępu obywateli do europejskiego wymiaru sprawiedliwości, [w:] Dostęp
obywateli do europejskiego wymiaru sprawiedliwości (Podsumowanie dyskusji panelowej), pod red. H. Izdebskiego,
H. Machińskiej, Warszawa 2005; A. Jakubecki, Dochodzenie roszczeń z zakresu prawa własności przemysłowej
w postępowaniu cywilnym, Studia Prawa Prywatnego 2010, Nr 1–2; tenże, Kontradyktoryjność a poznanie prawdy
w procesie cywilnym w świetle zmian kodeksu postępowania cywilnego, PS 1998, Nr 10; tenże, Naczelne zasady
postępowania cywilnego w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, [w:] Czterdziestolecie kodeksu
postępowania cywilnego. Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanem (7–9.10.2005 r.), pod red. I. Ratu-
sińskiej, Kraków 2006; A. Jakubiak-Mirończuk, Alternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych, Warszawa
2008; taż, Zmiany zachodzące w charakterze form alternatywnego rozwiązywania sporów, ADR 2008, Nr 4; B. Ja-
niszewska, Dochodzenie naprawienia szkody wyrządzonej zmianą stanu wody, PS 2009, Nr 11–12; J. Jankowski,
Czasowa niedopuszczalność drogi sądowej, AUL 1982, Nr 9; tenże, Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach
o odszkodowanie dochodzone w trybie 160 par 5 k.p.c., Pal. 1985, Nr 9; tenże, Ewolucja unormowań i poglą-
dów doktryny na temat wypadków czasowej niedopuszczalności drogi sądowej, [w:] Aurea praxis, aurea theoria.
Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, t. I, pod red. J. Gudowskiego, K. Weitza, Warszawa
2011; tenże, Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, cz. 1, Postępowanie rozpoznawcze, MoP 2004, Nr 19;
tenże, Nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzane w 2005 r., Warszawa 2005; tenże, Postępowanie
przed komisjami rozjemczymi a dopuszczalność drogi sądowej, NP 1973, Nr 4; tenże, Postępowanie reklamacyjne
a dopuszczalność drogi sądowej i arbitrażowej, NP 1971, Nr 7–8; tenże, Postępowanie wewnątrzspółdzielcze a do-
puszczalność drogi sądowej, AUL 1978, Nr 42; tenże, Sprawy o naprawienie szkód w rozumieniu prawa wodnego
i tryb ich rozpoznawania, ZNUŁ 1974, Nr 106; tenże, Uczestnicy postępowania egzekucyjnego, Łódź 1992; M. Jaś-
kowska, Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla procesu stosowania prawa wobec zasady bezpośredniego
stosowania prawa, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa profesora zw. dra
hab. Józefa Filipka, pod red. I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosza, D. Dąbek, M. Smagi, Kraków 2001; M. Jaślikowski,
Pozostawienie powództwa cywilnego bez rozpoznania na podstawie art. 415 § 3 k.p.k., PS 2007, Nr 6; A. Jaworski,
Legitymacja prokuratora do złożenia wniosku o zmianę postanowienia w przedmiocie obowiązku poddania się le-
czeniu odwykowemu – glosa do post. SN z 9.10.2009 r., IV CSK 210/09, PS 2011, Nr 5; tenże, Udział prokuratora
w postępowaniu przed Sądem Najwyższym, PPC 2011, Nr 3; G. Jędrejek, Dopuszczalność powództwa cywilnego
do dochodzenia wynagrodzenia za przechowanie rzeczy ruchomych zajętych w trakcie postępowania karnego, Studia
Prawnicze KUL 2007, Nr 2–3; M. Jędrzejewska, Możliwość przerwania biegu przedawnienia przez czynności po-
przedzające wniesienie pozwu oraz w drodze przypozwania, PUG 1966, Nr 3; taż, Wpływ czynności procesowych
na bieg przedawnienia, Warszawa 1984; J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Po-
stępowanie cywilne, Warszawa 2007, 2009; A. Józefowicz, Orzeczenia interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego,
PiP 1999, Nr 11; tenże, Glosa do wyr. TK z 5.1.1999 r., K 27/98, PiP 1999, Nr 7; A. Kaftal, Powództwo cywilne
w procesie karnym, Warszawa 1975; A. Kalisz, Mediacja jako alternatywa dla sądu a usprawnienie pracy wymiaru
sprawiedliwości – przegląd instytucji polskiego systemu prawnego, [w:] W kręgu historii i współczesności pol-
skiego prawa. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Arturowi Korobowiczowi, pod red. W. Witkowskiego,
Lublin 2008; taż, Problematyka mediacji w polskim porządku prawnym (na tle rozwiązań amerykańskich), SIL
2003, Nr 1; A. Kalisz, E. Prokop-Perzyńska, Mediacja w sprawach cywilnych w prawie polskim i europejskim, EPS
2010, Nr 11; A. Kallaus, Konsekwencje prawne zmiany przepisu art. 3 KPC w postępowaniu procesowym, MoP
1997, Nr 4; S. Kalus, Mediacja i arbitraż w sprawach nieruchomościowych, Nieruchomości 2007, Nr 4; P. Kasprzyk,
Postępowanie w sprawie badania wypadku lotniczego a postępowanie cywilne, PS 2009, Nr 4; A. Kastelik-Smaza,
Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a ochrona praw jednostki, Warszawa 2010;
A. Katzner, Dopuszczalność zawarcia ugody po zamknięciu rozprawy, Nowa Palestra 1935, Nr 5; T. Kiełkowski,
Czy organy administracji publicznej rozstrzygają sprawy cywilne, PiP 1997, Nr 8; I. Klajnerman, Rola i zadania
prokuratury w procesie cywilnym, NP 1951, Nr 5; J. Klich, Problem prawdy w procesie cywilnym, AUWr 1976,
Nr 51; M. Kłopocka, Prawo do sądu w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, AUWr 2007, Nr 76; K. Knoppek,
Glosa do post. SN z 7.7.1976 r., I CZ 39/76, Pal. 1978, Nr 3; tenże, Glosa do post. SN z 14.8.1985 r., I PA
25/85, Pal. 1987, Nr 1; tenże, Glosa do uchw. SN z 22.11.2000 r., III CZP 36/00, PS 2002, Nr 4; tenże, Zmierzch
zasady prawdy obiektywnej w procesie cywilnym, Pal. 2005, Nr 1–2; K. Knoppek, E. Wengerek, Glosa do uchw.
SN z 10.9.1976 r., III CZP 42/76, NP 1978, Nr 10; Kodeks postępowania cywilnego, t. I, Komentarz do art. 1–366,
pod red. H. Doleckiego, T. Wiśniewskiego, Warszawa 2010, 2011; Kodeks postępowania cywilnego, t. I, Komen-
tarz do artykułów 1–366, pod red. K. Piaseckiego, Warszawa 2010; Kodeks postępowania cywilnego, t. I, pod red.
Z. Resicha, W. Siedleckiego, Warszawa 1975, 1976; Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. A. Jaku-
beckiego, Warszawa 2012; Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. A. Zielińskiego, Warszawa 2012;
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze, pod red. T. Ere-
cińskiego, Warszawa 2012; K. Kolasiński, Charakter prawny sporów z zakresu ubezpieczenia społecznego, Toruń
1974; tenże, Rozpoznawanie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1989; K. Kołakowski, Dowodzenie
w procesie cywilnym, Warszawa 2000; Komentarz do prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej
Radzie Sądownictwa, pod red. J. Gudowskiego, Warszawa 2002; G. Kon, Właściwość sądów w sprawcach o roz-
graniczenie, Gł. Sąd. 1935, Nr 4; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, pod red. L. Garlickiego,
Warszawa 2001; T. Kordys, Rzeczywista realizacja prawa do sądu a odrębne postępowanie gospodarcze. Aspekty
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konstytucyjnoprawne, Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka 2010, Nr 13; D. Kornobis-Romanowska,
Karta Praw Podstawowych w unijnym porządku prawnym, PPE 2003, Nr 2; K. Korzan, Cel i przyczyny wpływu
ustawodawstw obcych na kształtowanie się systemu postępowania cywilnego w Polsce a zagadnienie odrębności
narodowych, [w:] Jednolitość prawa sądowego a jego odrębności krajowe, pod red. M. Sawczuka, Lublin 1997;
tenże, Zagadnienia dostosowania polskiego systemu postępowania cywilnego do standardów europejskich, R. Pr.
1996, Nr 5; M. Kowalska, Koszty procesu w postępowaniu cywilnym z udziałem prokuratora, R. Pr. 1998, Nr 1;
M. Kozaczek, Prokurator w postępowaniu upadłościowym, Prok. i Pr. 2005, Nr 5; S. Kruszelnicki, Zasady procesu
cywilnego według polskiej procedury cywilnej, Gł. Sąd. 1931, Nr 9; R. Kulski, Umowy procesowe w postępowaniu
cywilnym, Kraków 2006; A. Kustra, Wyroki zakresowe Trybunału Konstytucyjnego, PS 2011, Nr 4; J. Kuźmicka-
-Sulikowska, Podstawa prawna odpowiedzialności cywilnej mediatora, ADR 2008, Nr 3; J. Lapierre, Pojednanie
i ugoda w postępowaniu przed sądem gospodarczym, [w:] Z zagadnień współczesnego prawa cywilnego. Księga
pamiątkowa ku czci prof. T. Dybowskiego, SI 1994, Nr 21; tenże, Prawo sądu do kształtowania procesu z urzędu
według Kodeksu postępowania cywilnego na tle prawnoporównawczym, [w:] Vitoldo Broniewicz symbole dedicatae.
Księga Pamiątkowa ku czci Witolda Brodniewicza, pod red. A. Marciniaka, Łódź 1998; tenże, Ugoda sądowa w pol-
skim prawie cywilnym, PS 1996, Nr 2; tenże, Ugoda sądowa w polskim procesie cywilnym, Warszawa 1968; tenże,
Z problematyki ugody w procesie cywilnym, [w:] Jednolitość prawa sądowego cywilnego a jego odrębności krajowe,
pod red. M. Sawczuka, Lublin 1997; M. Lewandowicz-Machnikowska, A. Górnicz-Mulcahy, Mediacja w sporze zbio-
rowym, ADR 2011, Nr 2; M. Lisiewski, Podstawowe problemy struktury nowego postępowania cywilnego, NP 1957,
Nr 3; J.J. Litauer, Komentarz do procedury cywilnej, Warszawa 1933; R. Logschamps de Bérier, Wstęp do nauki
prawa cywilnego, Lwów 1922; K. Lubiński, Pojęcie i zakres wymiaru sprawiedliwości, SP 1987, Nr 4; tenże, Udział
prokuratora w postępowaniu nieprocesowym w ujęciu porównawczym, [w:] Proces i prawo. Rozprawy prawnicze.
Księga pamiątkowa ku czci profesora Jerzego Jodłowskiego, pod red. E. Łętowskiej, Gdańsk–Łódź 1989; A. Łazar-
ska, Rzetelny proces cywilny, Warszawa 2012; M. Łoboz, Postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości. Aspekty
praktyczne, PS 2012, Nr 1; G. Mähler, H.G. Mähler, Auf dem Weg zu einer neuen Konflikt Kultur? Auch bei den
Richtern hat die Mediation nicht Haltgemacht, ZRP 2011; A. Majewski, K. Mularczyk, Mediacja jako ADR w prawie
pracy, ADR 2010, Nr 3; P. Malaga, A. Mól, Sposoby i skutki wszczęcia mediacji, ADR 2008, Nr 4; A. Malarewicz,
Mediacja w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w sprawie o rozwód, [w:] Mediacje
jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów, pod red. D. Czury-Kalinowskiej, Poznań 2009; M. Malczyk-Her-
dzina, Mediacja w sprawach o rozwód i separację – wybrane zagadnienia, ADR 2008, Nr 4; M. Manowska, Zasada
prawdy materialnej w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, Pr. Sp. 1999, Nr 12; taż, Zmiany w ko-
deksie postępowania cywilnego wprowadzone w 2004 r., PS 2005, Nr 5; O. Marcewicz, Dopuszczalność zawarcia
przed sądem ugody w postępowaniu cywilnym, [w:] Jus et remedium. Księga jubileuszowa Profesora Mieczysława
Sawczuka, pod red. A. Jakubeckego, J.A. Strzępki, Warszawa 2010; A. Marek, K. Mularczyk, Postępowanie pojednaw-
cze a postępowanie mediacyjne, ADR 2011, Nr 1; K. Markiewicz, Prokurator w postępowaniu cywilnym w ujęciu
historycznym, [w:] O prawie i jego dziejach. Księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu
w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, Księga druga, pod red. M. Mikołajczyka,
J. Ciągwy, P. Fiedorczyka, A. Stawarskiej-Rippel, T. Adamczyka, A. Drogonia, W. Organiściaka, K. Kuźmicza,
Białystok–Katowice 2010; E. Marszałkowska-Krześ, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis 2012;
E. Marszałkowska-Krześ, Ł. Błaszczak, Zapis na sąd polubowny a czynności notarialne (wybrane zagadnienia), Rej.
2007, Nr 9; W. Masewicz, Czy potrzebny jest udział prokuratora w procesie cywilnym, NP 1957, Nr 6; tenże,
Dopuszczalność powództwa o ustalenie charakteru zatrudnienia, Pal. 1963, Nr 6; tenże, Prokurator w postępowaniu
cywilnym, Warszawa 1975; tenże, Recenzja pracy W. Bryndy, W. Grocholi, T. Potapowicza i R. Wyrzykowskiego
pt. „Pisma procesowe prokuratora w postępowaniu cywilnym”, t. I, Warszawa 1969, NP 1970, Nr 12; P. Masłowski,
Do glosy: „Właściwość sądów w sprawcach o rozgraniczenie”, Gł. Sąd. 1935, Nr 11; M. Matczak, Spór pomiędzy
Trybunałem Konstytucyjnym i Sądem Najwyższym o wyroki interpretacyjne jako spór komunikacyjny, [w:] Teoria
i praktyka wykładni prawa. Materiały konferencji naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszaw-
skiego odbytej w dniu 27 lutego 2004 roku, pod red. P. Winczorka, Warszawa 2005; P. Mazur, Formy zbiorowe
ochrony prawa osobistego do środowiska, PiP 2006, Nr 5; J. Mazurek, Zakres ochrony cywilnosądowej w sprawach
z zakresu ubezpieczeń społecznych, Lublin 1989; J. Mazurek, J. Sieklucki, Nowe uregulowanie ochrony sądowej
w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, NP 1988, Nr 2–3; ciż, Postępowanie likwidacyjne w sprawach
ubezpieczeń gospodarczych a dopuszczalność drogi sądowej (zagadnienia wybrane), Pal. 1989, Nr 4; A. Mączyński,
Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sądy, PiP 2000, Nr 5; tenże, O tak zwanych wyrokach interpretacyjnych
Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Teoria i praktyka wykładni prawa. Materiały konferencji naukowej Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbytej w dniu 27 lutego 2004 roku, pod red. P. Winczorka, Warszawa
2005; H. Mądrzak, Prawo do sądu jako gwarancja ochrony praw człowieka (studium na tle polskiego prawa konsty-
tucyjnego, prawa cywilnego materialnego i procesowego), [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona,
pod red. L. Wiśniewskiego, Warszawa 1997; J. Menkes, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej a Konstytucja
Europy, Studia Europejskie 2001, Nr 2; A. Meszorer, Recenzja: Kamil Ste	o: Udział prokuratora w postępowaniu
cywilnym, NP 1957, Nr 10; tenże, Stanowisko i czynności procesowe prokuratora w postępowaniu cywilnym, War-
szawa 1957; J. Metzler, Zakres dopuszczalności postępowania cywilnego w sprawach odszkodowawczych objętych
prawem wodnym, NP 1972, Nr 9; M. Mędrala, Funkcja ochronna cywilnego postępowania sądowego w sprawach
z zakresu prawa pracy, Warszawa 2011; D. Miąsik, Pojęcie sprawy wspólnotowej z perspektywy właściwości Izby
Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego (zarys problematyki), [w:] Studia i analizy
Sądu Najwyższego, pod red. K. Ślebzaka, W. Wróbla, Warszawa 2008; M. Michalewicz, Sądowe postępowanie pojed-
nawcze, R. Pr. 1997, Nr 4; M. Michalska-Marciniak, Zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego a prawo do
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sądu w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (zagadnienia wybrane), [w:] Aurea praxis, aurea theoria. Księga
pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, t. II, pod red. J. Gudowskiego, K. Weitza, Warszawa 2011;
Z. Miczek, Mediacja w sprawach cywilnych, PPH 2006, Nr 6; Z. Miczek, Związanie sądu orzeczeniem wydanym
w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenia, PS 2004, Nr 6; T. Misiuk, Pozycja organizacji społecznych i ich
udział w wykonaniu administracji państwowej, PiP 1964, Nr 2; taż, Powództwo organizacji społecznych w sprawach
dotyczących ochrony środowiska, [w:] Studia z prawa postępowania cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci profe-
sora Zbigniewa Resicha, pod red. T. Erecińskiego, M. Jędrzejewskiej, Warszawa 1985; taż, Sądowa ochrona praw
członków spółdzielni, Warszawa 1979; taż, Udział organizacji społecznych w procesie cywilnym, NP 1965, Nr 6;
taż, Udział organizacji społecznych w sądowym postępowaniu cywilnym w prawie francuskim, PiP 1970, Nr 2; taż,
Udział organizacji społecznych w ochronie praw obywateli w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1972;
taż, Współczesne tendencje ochrony interesów zbiorowych i rozproszonych w postępowaniu sądowym, [w:] Proces
i prawo. Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jerzego Jodłowskiego, pod red. E. Łętow-
skiej, Wrocław 1989; taż, Zadania organizacji społecznych w sądowym postępowaniu cywilnym, PiP 1966, Nr 9;
T. Misiuk-Jodłowska, Udział organizacji społecznych w postępowaniu sądowym (uwagi de lege ferenda), [w:] Z za-
gadnień współczesnego prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Dybowskiego, pod red.
J. Błeszyńskiego, J. Rajskiego, M. Safjana, E. Skowrońskiej, SI 1994, t. XXI; taż, Udział organizacji społecznych
w sądowym postępowaniu cywilnym de lege ferenda, PS 2003, Nr 1; W. Miszewski, Jawność w procesie cywilnym
w związku z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, NPC 1933, Nr 1; M. Miszkin-Wojciechowska, Prawne
gwarancje poufności mediacji gospodarczej i cywilnej – ocena regulacji prawa polskiego na tle wybranych rozwiązań
w prawie obcym, ADR 2010, Nr 2; J. Misztal-Konecka, Informacje niejawne w postępowaniu cywilnym, PS 2012,
Nr 6; E. Modliński, Stosunki prawne ubezpieczenia społecznego, NP 1967, Nr 12; J. Mokry, Kryteria rozgraniczenia
trybów postępowania cywilnego w sprawach z zakresu prawa spadkowego, AUWr 1990, Nr 186; tenże, Odwołalność
czynności procesowych w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1973; tenże, Pojęcie sprawy gospodarczej, PiP 1990,
Nr 7; R. Morek, ADR – alternatywne rozwiązywanie sporów w sprawach gospodarczych, Warszawa 2004; tenże,
Arbitraż i mediacja w sprawach morskich – zarys problematyki, R. Pr. 2006, Nr 1; tenże, Czy sąd może skierować
sprawę do mediacji, pomimo iż strona „nie wyraziła zgody na mediację”? Uwagi o zasadzie dobrowolności mediacji
na tle art. 1838 § 3 k.p.c., Ius et Administratio, zeszyt specjalny, Rzeszów 2006; tenże, Dobrowolność mediacji
i jej ograniczenia (prawo i praktyka), [w:] Zgoda jako wyraz autonomii woli, SI 2008, Nr 49; tenże, Dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/EC z 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w spra-
wach cywilnych i handlowych, [w:] Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne, pod red. P. Grzegorczyka,
K. Weitza, Warszawa 2012; tenże, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z 21.05.2008 r. o nie-
których aspektach mediacji w sprawach cywilnych i handlowych. Nowy etap rozwoju mediacji w Europie, ADR
2008, Nr 3; tenże, Mediacja i arbitraż. Komentarz, Warszawa 2006; tenże, Mediacja w kodeksie postępowania cy-
wilnego – uwagi porównawcze na tle przepisów o mediacji w postępowaniach: karnym, w sprawach nieletnich oraz
przed sądami administracyjnymi, MoP 2006, Nr 20, dodatek; tenże, Mediacja w sprawach cywilnych, [w:] Mediacje.
Teoria i praktyka, pod red. E. Gmurzyńskiej, R. Morka, Warszawa 2009; tenże, O potrzebie popularyzacji nowych
koncepcji i metod rozwiązywania sporów, Pal. 2007, Nr 7–8; tenże, Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność cy-
wilna mediatora, [w:] Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, pod red.
M. Pyziak-Szafnickiej, Kraków 2004; tenże, Razem czy osobno: uwagi o znaczeniach pojęć mediacji i koncylia-
cji, [w:] Sądy polubowne i mediacje, pod red. J. Olszewskiego, Warszawa 2008; tenże, Umowa o mediację i jej
charakter prawny, [w:] Europeizacja prawa prywatnego, t. I, pod red. M. Pazdana, W. Popiołka, E. Rott-Pietrzyk,
M. Szpunara, Warszawa 2008; tenże, Umowa o mediację, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Szwaji,
Kraków 2004; R. Mostowik, Europejskie wzorcowe unormowanie mediacji w sprawach cywilnych i handlowych
z 2008 r. a obowiązujące od 2005 r. rozwiązania kodeksu postępowania cywilnego, ADR 2009, Nr 1; C.E. Mota
(red.), Civil and Commercial Mediation in Europe, vol. II, Cross-Border Mediation, Insertia 2013; C.E. Mota,
J.L. Iglesias, G. Palao (red.), Civil and Commercial Mediation in Europe, vol. I, National Mediation Rules and
Procedures, Insertia 2012; A. Mól, Alternatywne rozwiązywanie sporów w internecie, PPH 2005, Nr 10; taż, Pojęcie
i znaczenie alternatywnych metod rozstrzygania sporów, PPH 2001, Nr 11; M. Muliński, Krajowe tytuły egzeku-
cyjne powstające w postępowaniu mediacyjnym oraz w postępowaniu przed sądem polubownym, ADR 2008, Nr 1;
tenże, Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności Europejskiemu Tytułowi Egzekucyjnemu, PPE 2014, Nr 5–6;
T. Müller, Z. Zwolak, Prawo łowieckie z komentarzem, Warszawa 1998; Z. Nadel, Dopuszczalność ugody sądowej po
zamknięciu rozprawy, Nowa Palestra 1935, Nr 4; L. Nadel, Niedopuszczalność drogi procesu cywilnego w świetle
teorii i praktyki, Nowa Palestra 1936, Nr 3, 5 i 7; D. Nowicki, Miejsce orzeczeń interpretacyjnych w orzecznictwie
Trybunału Konstytucyjnego, PiP 2012, Nr 10; J. Nowińska, Status prawny powoda cywilnego w procesie karnym,
Kraków 2007; L. Nowopolski, Przeniesienie sprawy o odszkodowanie z drogi administracyjnej na drogę sądową na
przykładzie art. 186 ustawy – Prawo wodne (zagadnienia wybrane), GSP 2005, t. XIV; E. Ochendowski, Moc wiążąca
aktu administracyjnego, RPEiS 1968, Nr 1; A. Oklejak, Organizacje społeczne ludu pracującego w świetle przepisów
k.p.c., ZNUJ. Prace prawnicze 1971, Nr 51; Ł. Ołdakowski, Krytyczna analiza przepisów o mediacji cywilnej, ADR
2010, Nr 3; M. Osowska-Grzelak, Wzajemna relacja postępowań odrębnych występujących w procesie cywilnym
w ujęciu ogólnym, cz. 1, MoP 2008, Nr 13, cz. 2, MoP 2008, Nr 14; P. Osowy, Kontrola administracji publicznej
w sądowym postępowaniu cywilnym (zarys problematyki), [w:] Instytucje procesu administracyjnego i sądowoad-
ministracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ludwikowi Żukowskiemu, pod red. J. Posłusznego,
Z. Czarnik, R. Sawuły, Przemyśl–Rzeszów 2009; P. Osowy, Postępowanie administracyjne jako przykład procedury
poprzedzającej postępowanie cywilne i jego wpływ na ochronę praw jednostki (wybrane zagadnienia), PS 2004, Nr 9;
L. Ostrowski, Czasowa niedopuszczalność drogi sądowej, Pal. 1984, Nr 11; tenże, Dopuszczalność drogi sądowej
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w sprawach cywilnych, NP 1967, Nr 12; tenże, O kwestiach prejudycjalnych w procesie cywilnym (problematyka
związana z art. 177 k.p.c.), Pal. 1965, Nr 11; tenże, Ugoda sądowa, NP 1972, Nr 7–8; M. Pajączkiewicz-Kremis,
Negatywne wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego jako podstawa wznowienia postępowania cywilnego
– głos w dyskusji, PS 2012, Nr 3; M. Pazdan, O mediacji i projekcie jej unormowania w Polsce, Rej. 2004,
Nr 2; tenże, Umowa o mediację, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Szwaji, pod red. E. Nowiń-
skiej, M. DuVall, Kraków 2005; L. Peiper, Czy pod rządem Kpc ugoda na przysięgę jest dopuszczalna, PPC 1937,
Nr 9–10; K. Piasecki, Dopuszczalność drogi sądowej w postępowaniu przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyż-
szym w sprawach cywilnych, PWS 1981, Nr 2; tenże, Organizacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce, Warszawa
1995; tenże, Postępowanie sądowe i arbitrażowe w sprawach gospodarczych, Warszawa 2004; tenże, Postępowanie
sporne rozpoznawcze, Warszawa 2004; tenże, Prawda w procesie cywilnym, NP 1989, Nr 2–3; tenże, Procedury
poprzedzające sądowe postępowanie cywilne, Pal. 1985, Nr 7–8; tenże, Wpływ postępowania i wyroku karnego na
postępowanie i wyrok cywilny, Warszawa 1970; tenże, Wykorzystanie w postępowaniu cywilnym materiału dowo-
dowego zebranego w sprawie karnej, Pal. 1971, Nr 12; tenże, Z zagadnień stosunku postępowania cywilnego do
postępowania administracyjnego, [w:] Proces i prawo. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jerzego Jodłowskiego,
pod red. E. Łętowskiej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1989; S. Pieckowski, Arbitraż i mediacja w sprawach
cywilnych, [w:] Mediacja. Księga dedykowana pamięci Pani dr Janiny Waluk, pod red. L. Mazowieckiej, Warszawa
2009; tenże, Mediacja w sprawach cywilnych, Warszawa 2006; tenże, Mediacja w sprawach gospodarczych, ADR
2011, Nr 2; M. Piekarski, Przedstawienie przez organizacji społecznych ludu pracującego sądowi w postępowaniu
cywilnym poglądu istotnego dla sprawy, PiP 1967, Nr 4–5; tenże, Rozpoznawanie przez sądy spraw z zakresu prawa
pracy i ubezpieczeń społecznych, Pal. 1985, Nr 7–8; H. Pietrzkowski, Metodyka pracy sędziego w sprawach cy-
wilnych, Warszawa 2011; tenże, Prawo do rzetelnego procesu w świetle zmienionej procedury cywilnej, PS 2005,
Nr 10; tenże, Prawo do sądu (wybrane zagadnienia), PS 1999, Nr 11–12; T. Pietrzykowski, B. Wojciechowski, Rów-
ność, prawda i sprawiedliwość w procesie cywilnym. Rozważania na tle nowelizacji k.p.c., Pal. 2004, Nr 9–10;
K. Pietrzykowski, O tak zwanych „interpretacyjnych” wyrokach Trybunału Konstytucyjnego, PS 2004, Nr 3; J. Pie-
trzykowski, Powództwo adhezyjne oraz zasądzenie odszkodowania z urzędu, Warszawa 1969; M. Piórkowska, Kilka
refleksji związanych z udziałem prokuratora w postępowaniu cywilnym, PUG 1994, Nr 5; P. Piskozub, Reklamacja
imprezy turystycznej, EP 2015, Nr 1; S. Podhorecki, Udział Prokuratora w postępowaniu przed Sądem Najwyż-
szym w sprawach cywilnych, Pal. 1928, Nr 3; P. Pogonowski, Realizacja prawa do sądu w postępowaniu cywilnym,
Warszawa 2005; tenże, Uprawnienia prokuratora w postępowaniu upadłościowym, PPH 2006, Nr 10; Postępowanie
cywilne, pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, Warszawa 2008; Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, pod
red. J. Barty, R. Markiewicza, Warszawa 2011; P. Prusinowski, Rozstrzyganie indywidualnych sporów ze stosunków
pracy, Warszawa 2012; J. Rajski, Rola mediacji przy rozwiązywaniu sporów związanych ze skutkami w obrocie
gospodarczym, [w:] Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi
Sołtysińskiemu, pod red. A. Nowickiej, Poznań 2005; T. Regucki, Czy sprzeczność ze statutem albo umową spółki
może być samodzielną podstawą powództwa o uchylenie uchwały?, PPH 2014, Nr 10; Z. Resich, Dopuszczalność
drogi sądowej w sprawach cywilnych, Warszawa 1962; tenże, Droga sądowa, NP 1973, Nr 7–8; tenże, Istota procesu
cywilnego, Warszawa 1985; tenże, Prokurator w postępowaniu cywilnym de lege lata i de lege ferenda, PiP 1961,
Nr 10; tenże, Pojęcie wymiaru sprawiedliwości w świetle ostatniej nowelizacji Konstytucji PRL, NP 1977, Nr 3;
tenże, Poznanie prawdy w procesie cywilnym, Warszawa 1958; M. Richter, Ugoda sądowa, Nowa Palestra 1933, Nr 5;
M. Romanowska, Miejsce mediacji wśród ADR w Wielkiej Brytanii i Polsce, ADR 2010, Nr 1; T. Rowiński, Interes
prawny w procesie cywilnym i w postępowaniu nieprocesowym, Łódź 1969; tenże, Powództwo o ustalenie i za-
przeczenie macierzyństwa, NP 1964, Nr 12; tenże, Zakaz reformationis in peius a postępowanie rewizyjne wszczęte
przez prokuratora, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Kamila Ste	i, Warszawa–Wrocław 1967; A. Rychter, Możliwe
skutki niestawienia się na posiedzenie pojednawcze, PB 2005, Nr 7–8; P. Rylski, Dopuszczalność postępowania po-
jednawczego w sprawach przekazanych do rozpoznania w trybie nieprocesowym, PPC 2011, Nr 1; tenże, Działanie
sądu z urzędu a podstawa wyroku sądowego, Warszawa 2009; tenże, Tryb postępowania sądowego wywołanego
wniesieniem zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej, PPC 2011, Nr 2; P. Rylski, T. Zembrzuski, Roz-
poznawanie spraw cywilnych na posiedzeniu niejawnym, PS 2006, Nr 6; R. Sadlik, Ugoda z pracownikiem przed
sądem pracy, PP 2005, Nr 4; M. Safjan, Sąd konstytucyjny jako pozytywny ustawodawca, [w:] Amicus hominis
et defensor iustitiae. Przyjaciel człowieka i obrońca sprawiedliwości. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin
Sędziego Ferdynanda Rymarza, pod red. D. Dudka, M. Gapskiego, W. Łączkowskiego, Lublin 2010; E. Sambor-
ski, Dochodzenie roszczeń cywilnych w procesie karnym, Warszawa 2004; M. Sawczuk, Powództwo prokuratora
a prawo naturalne, [w:] Ecclesia et status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa
Krukowskiego, pod red. A. Dębińskiego, K. Orzeszyny, M. Sitarza, Lublin 2004; tenże, Teoria prawdy w prawie
cywilnym (procesowym i materialnym), [w:] Studia z prawa postępowania cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci
Zbigniewa Resicha, Warszawa 1985; R. Schmidt, Nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej przed mediato-
rem, ADR 2010, Nr 1; tenże, Postępowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem i jego skutki,
[w:] Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów, pod red. D. Czury-Kalinowskiej, Poznań
2009; tenże, Postępowanie pojednawcze, ADR 2010, Nr 2; K. Schubert-Panecka, Mediation bei deutsch-polnischen
Kindschaftskonflikten, ADR 2010, Nr 1; R. Siciński, Postępowanie pojednawcze i wyjaśniające w nowym kodeksie
postępowania cywilnego, Pal. 1967, Nr 1; W. Siedlecki, Glosa do uchw. I Co 21/60, NP 1962, Nr 2; tenże, O tzw.
umowach procesowych, [w:] Księga pamiątkowa ku czci profesora Alfreda Ohanowicza. Studia z prawa zobowiązań,
Warszawa–Poznań 1979; tenże, Postępowanie pojednawcze w sprawach cywilnych, [w:] Zbiór rozpraw z zakresu po-
stępowania cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci prof. Włodzimierza Berutowicza, AUWr 1990, Nr 170; tenże,
Przesłanki procesu cywilnego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Warszawa 1980; tenże, Stosunek postę-
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powania karnego do postępowania cywilnego w świetle przepisów nowego Kodeksu postępowania cywilnego, Pal.
1966, Nr 9; tenże, Z problematyki ugody sądowej, ZNUJ 1985, Nr 41; tenże, Zasady wymiaru sprawiedliwości
i naczelne zasady procesu cywilnego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, ZNIBPS 1978, Nr 10; tenże, Za-
sady wyrokowania w procesie cywilnym, Warszawa 1957; W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys
wykładu, Warszawa 2003, 2004; A. Skąpski, Ograniczenia dowodzenia w procesie cywilnym, Warszawa–Kraków
1981; M. Skibińska, Koszty mediacji w sprawach cywilnych, ADR 2009, Nr 3; taż, Mediacja w sprawach cywilnych
– studium porównawcze na tle rozwiązań polskich i francuskich, Rej. 2008, Nr 3; taż, Zalety i wady mediacji jako
sposobu rozwiązywania sporów cywilnych, ADR 2010, Nr 3; G. Skrzypczak, Prawnik a sposoby rozwiązywania
sporów. Negocjacje i mediacje – wprowadzenie, cz. 1, MoP 2004, Nr 1, cz. 2, MoP 2004, Nr 4; F. Słotwiński,
O zasadach na których przepisy postępowania sądowego cywilnego opierać się powinny, Rocznik Towarzystwa Na-
ukowego Krakowskiego 1847, t. III; P. Sobolewski, Mediacja w sprawach cywilnych, PPH 2006, Nr 2; tenże, Skutki
prawne umowy o mediację, PPH 2007, Nr 8; M. Stanowska, Udostępnianie dziennikarzom akt sądowych i prokura-
torskich, PS 2001, Nr 10; T. Stawecki, Jawność jako wartość prawa, SI 2004, t. XLIII; K. Ste	o, Udział prokuratora
w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1956; W. Stojanowska, Fakultatywna mediacja w procesie o rozwód według
znowelizowanego kodeksu postępowania cywilnego, ZPUKSW 2006, Nr 6.2; T. Strumiłło, Skierowanie stron do
mediacji przez sąd, ADR 2010, Nr 3; M. Stypułkowska, Zakres uprawnień prokuratora w postępowaniu cywilnym,
NP. 1957, Nr 12; P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa 2011; System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo
cywilne – część ogólna, pod red. M. Safjana, Warszawa 2012; I. Szaniawska, Organizacje pożytku publicznego,
Sł. Prac. 2004, Nr 4; taż, Zakres podmiotowy pojęcia „organizacja pozarządowa”, Sł. Prac. 2005, Nr 2; R. Szarek,
Udział prokuratora w procesie adhezyjnym, NP 1970, Nr 1; T. Szczurowski, Zaskarżanie uchwał wspólników spółek
osobowych, PUG 2014, Nr 5; tenże, Zaskarżanie uchwał wspólników spółek osobowych – wnioski de lege ferenda,
PPH 2014, Nr 10; tenże, Zaskarżanie uchwał zarządu (rady nadzorczej, komisji rewizyjnej) spółki kapitałowej, PUG
2014, Nr 7; I. Szmit, Procedura prejudycjalna a sądownictwo arbitrażowe, ADR 2014, Nr 1; J. Sznajder, Rola i miej-
sce alternatywnych metod rozwiązywania sporów w wykonywaniu postanowień Rozporządzenia nr 261/2004 WE
przez władze lotnicze państw członkowskich UE, [w:] Arbitraż. Między teorią a praktyką, pod red. J. Olszewskiego,
B. Fuchs, Rzeszów 2014; A. Szpunar, Z problematyki ugody w prawie cywilnym, PS 1995, Nr 9; A. Szumański,
Koncyliacja jako forma rozstrzygania sporów gospodarczych, MoP 1997, Nr 2; P. Szustakiewicz, Udział prokuratora
w postępowaniu cywilnym, PCiH 1971, Nr 8; M. Śladkowski, Zawezwanie do próby ugodowej w praktyce sądowej,
MoP 2009, Nr 14; A. Świątkowski, Droga sądowa w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
Pal. 1986, Nr 5–6; Z. Świeboda, Pojęcie sprawy gospodarczej, PUG 1990, Nr 4; tenże, Rozstrzyganie sporów z za-
kresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, NP 1985, Nr 6; R. Świerzak, Alternatywne metody rozwiązywania
sporów. Przegląd zagadnień, Warszawa 2003; M. Taruffo, Prawda sądowa i powoływanie się na fakty w postępo-
waniu cywilnym, SP 1986, Nr 3–4; A. Torbus, Zawezwanie do zawarcia ugody w postępowaniu pojednawczym
a problem nadużycia prawa, [w:] Jus et remedium. Księga jubileuszowa Profesora Mieczysława Sawczuka, pod red.
A. Jakubeckiego, J.A. Strzępki, Warszawa 2010; H. Trammer, Istota ugody sądowej według k.p.c. Odpowiedź na
artykuł P. Sędziego A.W. Bartza, Gł. Pr. 1937, Nr 1–2; tenże, Następcza bezprzedmiotowość procesu cywilnego,
Kraków 1950; tenże, Ugoda wedle przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Seminarium prawa i procesu cy-
wilnego, Kraków 1933; R. Trzaskowski, Kompetencja sądu do ustalania nieważności czynności prawnych będących
przejawem nadużywania pozycji dominującej oraz nieważności porozumień ograniczających konkurencję, Pal. 2009,
Nr 9–10; J. Trzciński, Orzeczenia interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego, PiP 2002, Nr 1; P. Tuleja, Stosowanie
Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności, Kraków 2003; J. Turek, Cywilne postępowanie pojednawcze,
MoP 2004, Nr 5; tenże, Ugoda w procesie cywilnym, MoP 2005, Nr 2; A. Turliński, Miejsce sądu ochrony kon-
kurencji i konsumentów w systemie organów ochrony prawnej, [w:] Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce
i Unii Europejskiej (studia prawno-ekonomiczne), pod red. C. Banasińskiego, Warszawa 2005; M. Uliasz, Kodeks
postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2008; tenże, Udział organizacji społecznych w postępowaniu cywil-
nym, [w:] Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej, pod red. K. Markiewicza,
Warszawa 2011; A. Wach, Alternatywne metody rozwiązywania sporów sportowych, Warszawa 2005; tenże, De-
limitacja mediacji i koncyliacji jako samodzielnych form ADR, R. Pr. 2005, Nr 2; tenże, Konstrukcja arbitrażu
przymusowego a realizacja prawa do sądu, [w:] Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania
cywilnego. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach-Kocierzu
(26–29 września 2013 r.), red. K. Markiewicza, A. Torbusa, Warszawa 2014; tenże, Kształtowanie się zakresu drogi
sądowej w sprawach cywilnych, NP 1980, Nr 10; tenże, Prawo do sądu w sprawach sportowych, SI 2008, Nr 48;
tenże, Znaczenie ADR dla realizacji roszczeń w postępowaniu cywilnym, [w:] Ewolucja polskiego postępowania
cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Materiały konferencyjne Ogólnopolskiego
Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego. Szczecin–Niechorze 28–30.9.2007 r., Warszawa 2009; M. Walasik, Tryb
ustalania opłaty za udzielenie komornikowi informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji, MoP 2015, Nr 3;
B. Walaszek, Powództwo prokuratora w niektórych sprawach o prawa stanu cywilnego a polskie prawo międzyna-
rodowe prywatne, RPEiS 1963, Nr 1; M. Waligórski, Gwarancje wykrycia prawdy w procesie cywilnym, PiP 1953,
Nr 8–9; tenże, Proces cywilny – funkcja i struktura, t. 1, Warszawa 1947; A. Wasilewski, Prawo do sądu w sprawach
dyscyplinarnych, PS 2001, Nr 9; tenże, Przedstawianie pytań prawnych Trybunałowi Konstytucyjnemu przez sądy
(art. 193 Konstytucji RP), PiP 1999, Nr 8; J. Waszczyński, Odszkodowanie za niesłuszne skazanie i bezzasadne
aresztowanie w procesie karnym, Warszawa 1967; E. Waśkowski, Błędy i luki w kodeksie postępowania cywilnego,
NPC 1933, Nr 2; tenże, Podręcznik procesu cywilnego, Wilno 1932; tenże, Podręcznik procesu cywilnego. Ustrój
sądów cywilnych. Postępowanie sporne, Wilno 1932; tenże, Skarga, powództwo i prawo do ochrony sadowej, PPC
1937, Nr 9–10; tenże, System procesu cywilnego, Wilno 1932; tenże, Zasady procesu cywilnego, Rocznik Prawniczy
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Wileński 1930, t. IV; M. Wąsek-Wiaderek, Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europej-
skich, Warszawa 2007; K. Weitz, Czy nowa kodyfikacja postępowania cywilnego, PiP 2007, Nr 3; tenże, Mediacja
w sprawach gospodarczych, [w:] System Prawa Handlowego, t. 7, Postępowanie w sprawach gospodarczych, pod
red. T. Wiśniewskiego, Warszawa 2007; tenże, Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsu-
mentów, regulacji energetyki, regulacji telekomunikacji i poczty oraz regulacji transportu kolejowego, [w:] System
Prawa Handlowego, t. 7, Postępowanie w sprawach gospodarczych, pod red. T. Wiśniewskiego, Warszawa 2007;
tenże, Reformen des Zivilprozessrechts in der Dritten Polnischen Republik, [w:] Die Entwicklung des Zivilprozes-
srechts in Mitteleuropa um die Jahrtausendwende. Reform und Kodifikation – Tradition und Erneuerung, pod red.
T. Sutter-Somm, V. Harsagi, Zürich 2012; tenże, System koncentracji materiału procesowego według projektu zmian
Kodeksu postępowania cywilnego, [w:] Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfika-
cyjnej, pod red. K. Markiewicza, Warszawa 2011; tenże, Zakres sądowej ochrony w sprawach cywilnych, PiP 1975,
Nr 3; E. Wengerek, Koncentracja materiału procesowego w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1958; tenże, Są-
dowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1978; tenże, Udział prokuratora w postępowaniu
cywilnym w świetle polskiej literatury prawniczej, SC 1963, t. III; R. Więckowski, Dopuszczalność drogi sądowej
w sprawach cywilnych, Kraków 1991; tenże, Sądowe dochodzenie roszczeń a postępowanie przedsądowe, PiP 1990,
Nr 2; A. Wilczyńska, Sprawa z zakresu administracji publicznej na tle pojęć sprawy administracyjnej i sprawy cy-
wilnej – zagadnienia teoretycznoprawne, ZNSA 2008, Nr 5; P.M. Wiórek, Powództwo o ustalenie podjęcia uchwały,
PPH 2014, Nr 12; C. Wiśniewski, Tworzenie i funkcjonowanie organizacji pozarządowych – wybrane problemy
cywilnoprawne, Glosa 1999, Nr 4; J. Wiśniewski, Postępowanie ugodowe w sprawach ze stosunku pracy, NP 1982,
Nr 1–2; L. Wiśniewski, O kryteriach zaliczania zrzeszeń do organizacji społecznych ludu pracującego, PiP 1974,
Nr 4; P. Wiśniewski, Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym, cz. 1, Prok. i Pr. 1997, Nr 10, cz. 2, Prok.
i Pr. 1997, Nr 11; T. Wiśniewski, O aktualności koncepcji bezwzględnej nieważności niektórych decyzji administra-
cyjnych, PS 2002, Nr 6; tenże, Problematyka dopuszczalności drogi sądowej z punktu widzenia rozgraniczenia tej
drogi od postępowania administracyjnego, [w:] Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania
cywilnego. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach-Kocierzu
(26–29 września 2013 r.), red. K. Markiewicza, A. Torbusa, Warszawa 2014; S. Włodyka, Konstytucyjna zasada
sądowego wymiaru sprawiedliwości w PRL, PiP 1964, Nr 11; Tenże, Organizacja sądownictwa, Kraków 1959;
tenże, Pojęcie postępowania cywilnego, jego rodzaje, [w:] Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego, pod
red. J. Jodłowskiego, Warszawa 1974; tenże, Powództwo prokuratora w procesie cywilnym, Warszawa 1957; tenże,
Społeczno-polityczne podłoże powództwa prokuratora w procesie cywilnym PRL, ZNUJ 1956, Nr 3; tenże, Strony
w postępowaniu cywilnym, Katowice 1966; tenże, Udział prokuratora w świetle nowego ustawodawstwa, NP 1966,
Nr 9; tenże, Ustrój organów ochrony prawnej, Warszawa 1968; tenże, Zbigniew Resich, „Poznanie prawdy w procesie
cywilnym” – recenzja, PiP 1959, Nr 8–9; A. Włosińska, Prawo do sprawiedliwego procesu cywilnego w świetle
orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] Współczesne przemiany postępowania cywilnego, pod
red. P. Pogonowskiego, Warszawa 2010; T. Wojciechowski, Charakter prawny ugody sądowej, PS 2001, Nr 6; A. Wol-
ter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1963; A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne.
Zarys części ogólnej, Warszawa 2001; S. Wronkowska, M. Zieliński, Z. Ziembiński, Zasady prawa. Zagadnienia
podstawowe, Warszawa 1974; A. Wróbel, Glosa do trzech wyroków Trybunału Konstytucyjnego, PS 2000, Nr 1;
J. Wróblewski, Przepisy odsyłające, ZNUŁ. Nauki Humanistyczno-Społeczne 1964, Nr 35; W. Wrzecionek, Protokół
z mediacji w sprawach z zakresu prawa cywilnego w formie aktu notarialnego, Rej. 2009, Nr 1; M. Wrzołek-Romań-
czuk, Charakter prawny obowiązku wyczerpania postępowania wewnątrzspółdzielczego, Spółdzielczy Kwartalnik
Naukowy 1987, Nr 2; taż, Jeszcze w sprawie postępowań przedsądowych, PiP 1990, Nr 8; taż, Wybrane zagad-
nienia z pogranicza postępowania wewnątrzspółdzielczego i sądowego, Pal. 1989, Nr 1; A. Wyrozumska, Jednostka
w Unii Europejskiej, [w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, pod red. J. Barcza, Warszawa 2002;
J. Zajkowski, Wstęp do badań nad pojęciem interesu w prawie i w procesie cywilnym, Wilno 1935; Z. Zawadzka,
Formy udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym, Prok. i Pr. 2009, Nr 10; taż, Pozycja procesowa prokuratora
w postępowaniu cywilnym, Prok. i Pr. 2010, Nr 6; F. Zedler, Glosa do post. SN z 5.11.2009 r., I CSK 16/09, OSP
2011, Nr 7–9; tenże, Glosa do uchw. SN z 23.10.1991 r., III CZP 103/91, OSP 1992, Nr 11–12; tenże, Glosa do
uchw. SN z 20.9.1996 r., III CZP 72/96, PS 1998, Nr 1; tenże, Glosa do uchw. SN z 14.9.2005 r., III CZP 58/05,
OSP 2006, Nr 10; tenże, Recenzja książki T. Misiuk, Udział organizacji społecznych w ochronie praw obywateli
w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1972, Warszawa–Poznań 1973; R. Zegadło, Mediacja w sprawach
rodzinnych i opiekuńczych, Rodzina i Prawo 2006, Nr 1; tenże, Mediacja w toku postępowania cywilnego – uwagi
na tle projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora
Maksymiliana Pazdana, pod red. L. Ogiegło, W. Popiołka, M. Szpunara, Kraków 2005; T. Zembrzuski, Droga są-
dowa w sprawie o ustalenie wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, MoP 2011, Nr 23; tenże, Droga
sądowa w sprawie o zwrot kwoty wypłaconej podatnikowi na podstawie nieważnej decyzji organu kontroli skar-
bowej, MoP 2014, Nr 23; tenże, Glosa do wyr. SN z 23.3.2007 r., V CSK 60/07, OSP 2008, Nr 2; tenże, Rola
Prokuratora Generalnego w cywilnym postępowaniu kasacyjnym, Prok. i Pr. 2006, Nr 2; tenże, Skarga kasacyjna.
Dostępność w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2009; A. Zieliński, Prawo do sądu a struktura sądownictwa, PiP
2003, Nr 4; A. Zienkiewicz, Mediator w sprawach cywilnych, Rej. 2005, Nr 5; tenże, Studium mediacji. Od teorii ku
praktyce, Warszawa 2007; J. Zimmermann, Z problematyki sporów kompetencyjnych między organami administra-
cji państwowej a sądami, PiP 1989, Nr 3; M. Zubik, Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w świetle Konstytucji
i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, PS 2005, Nr 3; A. Żelazna, Zawezwanie do próby ugodowej z wniosku
wspólnoty mieszkaniowej na przykładzie orzecznictwa, cz. 1, Nieruchomości 2014, Nr 11; M. Żurawska, Mediacja
– nowa metoda rozwiązywania sporów z zakresu prawa pracy, [w:] Arbitraż i mediacja jako instrumenty wspierania
przedsiębiorczości, Ius et Administratio, zeszyt specjalny, Rzeszów 2006.
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Art. 1 Nb 1–2 Tytuł wstępny. Przepisy ogólne

Art. 1.2 [Sprawy cywilne]
Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z za-

kresu 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).

Spis treści

Nb Nb
I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–16

A. Cel i charakter przepisu . . . . . . . . . 1
1. Cel i charakter regulacji . . . . . . . . 1

B. Geneza pojęcia sprawy cywilnej . . . . . 2
1. Geneza pojęcia sprawy cywilnej . . . . 2

C. Pojęcie sprawy cywilnej; rodzaje spraw 3–13
1. Rodzaje spraw . . . . . . . . . . . . . . 3
2. Sprawy cywilne w znaczeniu material-
nym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3. Sprawy cywilne w znaczeniu formalnym 5
4. Sprawy w znaczeniu konstytucyjnym . 6
5. Sprawy pozorne . . . . . . . . . . . . . 7
6. Pojęcie interesu prawnego . . . . . . . 8
7. Podział spraw ze względu na charakter
prawny chronionego dobra . . . . . . . . 9

8. Sprawy cywilne o ochronę interesów in-
dywidualnych . . . . . . . . . . . . . . . . 10
9. Sprawy cywilne o ochronę interesów
grupowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
10. Sprawy cywilne o ochronę interesów
zbiorowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
11. Przykłady spraw o ochronę dóbr w uję-
ciu bardziej szczegółowym . . . . . . . . 13

D. Kryteria oceny charakteru sprawy jako
sprawy cywilnej . . . . . . . . . . . . . . . . 14–15

1. Kryteria oceny charakteru sprawy jako
sprawy cywilnej . . . . . . . . . . . . . . 14
2. Roszczenie procesowe . . . . . . . . . 15

E. Sprawa cywilna a powództwo . . . . . . 16
1. Sprawa cywilna a powództwo . . . . . 16

I. Uwagi ogólne

A. Cel i charakter przepisu
1. Cel i charakter regulacji. Uregulowanie art. 1 KPC poprzez wprowadzenie definicji legalnej1

sprawy cywilnej ma na celu dookreślenie kategorii sporów, które są rozstrzygane w postę-
powaniu cywilnym. Pojęcie sprawy cywilnej musi być odczytywane łącznie z pojęciem drogi
sądowej (art. 2 KPC) oraz autonomicznym terminem „sprawa” w ujęciu konstytucyjnym (art. 45
ust. 1, art. 77 ust. 2 i art. 177 Konstytucji RP). Pojęcie sprawy cywilnej rozumiane jest szeroko
(zob. post. SN z 22.4.1998 r., I CKN 1000/97, OSNC 1999, Nr 1, poz. 6; uzasadnienie uchw.
SN(7) z 12.3.2003 r., III CZP 85/02, OSNC 2003, Nr 10, poz. 129; post. SN z 14.9.2004 r.,
III CK 566/03, Legalis; post. SN z 4.12.2009 r., III CSK 75/09, Legalis; post. SN z 4.2.2009 r.,
II PK 226/08, OSNP 2010, Nr 19–20, poz. 238; por. wyr. TK z 10.7.2000 r., SK 12/99, OTK
2000, Nr 5, poz. 143). W zakresie, w którym w postępowaniu cywilnym rozpoznawane są sprawy
cywilne przez sąd krajowy jako sąd unijny, powinno być uwzględnione pojęcie sprawy unijne
(zob. Ł. Błaszczak, Sprawa cywilna z elementem wspólnotowym, passim; D. Miąsik, Pojęcie
sprawy wspólnotowej z perspektywy właściwości Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw
Publicznych Sądu Najwyższego (zarys problematyki), [w:] Studia i analizy Sądu Najwyższego,
pod red. K. Ślebzaka, W. Wróbla, Warszawa 2008, s. 227 i n.). Ma to miejsce np. w sprawach
rozpoznawanych w europejskich postępowaniach transgranicznych (europejskim postępowaniu na-
kazowym, czy europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń), jak również w sprawach
o uzyskanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego, o stwierdzenie wykonalności eu-
ropejskiego nakazu zapłaty, czy o uzyskanie zaświadczenia dotyczącego orzeczenia wydanego
w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń.

B. Geneza pojęcia sprawy cywilnej
1. Geneza pojęcia sprawy cywilnej. W Kodeksie postępowania cywilnego z 1930 r. nie2

zdefiniowano pojęcia sprawy cywilnej. Niemniej jednak w oparciu o art. 1 d.KPC, który posłu-

2 Art. 1 brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.04.1985 r. o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 20, poz. 86), która weszła w życie z dniem 1.07.1985 r.; utracił moc z dniem
17.07.2000 r., rozumiany w ten sposób, iż w zakresie pojęcia „sprawy cywilnej” nie mogą się mieścić roszczenia
dotyczące zobowiązań pieniężnych, których źródło stanowi decyzja administracyjna, na podstawie wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 10.07.2000 r., sygn. akt SK. 12/99 (Dz.U. Nr 55, poz. 665).
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giwał się pojęciem sprawy cywilnej, w piśmiennictwie przyjmowano, że „sprawami cywilnymi”
w rozumieniu art. 1 d.KPC są spory („postępowania sporne”) o prawa podmiotowe wynikające
z przedmiotowego prawa cywilnego („spory o prawa prywatne” – art. 2 d.KPC). Do kategorii
spraw cywilnych zaliczano także sprawy handlowe (tak J.J. Litauer, Komentarz, s. 1). Podkreślić
należy, iż samo pojęcie sprawy cywilnej było dyskusyjne w doktrynie. Na gruncie Kodeksu po-
stępowania cywilnego z 1930 r. postulowano wprowadzenie zamiast pojęcia sprawy cywilnej –
pojęcia sprawy cywilnoprocesowej. Już wówczas wskazywano, że pojęcie spraw rozpoznawanych
w postępowaniu cywilnym obejmuje nie tylko spory o prawa prywatne, lecz także spory o charak-
terze publicznoprawnym, wyraźnie sądom powszechnym przekazane. W ten sposób dochodzono
do pojęcia sprawy procesowocywilnej w znaczeniu formalnym, obejmującej wszystkie spory,
w których dopuszczalna jest droga procesu cywilnego. Podkreślano, że pojęcie sprawy cywilno-
procesowej nie jest równoznaczne wyłącznie z pojęciem sporu prywatnoprawnego (zob. S. Gołąb,
Zarys polskiego procesu cywilnego, s. 26–27). Dopiero ustawą z 20.7.1950 r. o zmianie prze-
pisów postępowania w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 38, poz. 349 ze zm.) od 2.10.1950 r.
zastąpiono termin „spory o prawa prywatne” z art. 2 d.KPC terminem „sprawa cywilna”. Defi-
nicja legalna pojęcia sprawy cywilnej została wprowadzona przez obecny Kodeks postępowania
cywilnego z 1964 r. W pierwotnym brzmieniu przez to pojęcie rozumiano postępowanie sądowe
w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa
pracy, jak również w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy
ustaw szczególnych. Ustawą z 18.4.1985 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
(Dz.U. Nr 20, poz. 86) pojęciem sprawy cywilnej objęto również sprawy z zakresu ubezpieczeń
społecznych.

C. Pojęcie sprawy cywilnej; rodzaje spraw
1. Rodzaje spraw. W pojęciu sprawy cywilnej określenie „sprawa” używane jest w znaczeniu 3

tego, co jest załatwiane w postępowaniu cywilnym. Określenie sprawy jako cywilnej przyjęte
przez ustawodawcę w Kodeksie postępowania cywilnego zasadniczo oparte jest na kryterium
materialnoprawnym, związanym z charakterem danego stosunku prawnego, oraz na kryterium
formalnym, wyrażającym się w przekazaniu określonej sprawy do zakresu działania sądów po-
wszechnych. W konsekwencji ustawodawca w przepisie art. 1 KPC, definiując pojęcie sprawy
cywilnej, wyróżnił kategorie spraw cywilnych w znaczeniu materialnym oraz spraw cywilnych
w znaczeniu formalnym. W doktrynie ponadto wyodrębnia się: sprawy cywilne według ich na-
tury, sprawy, które nie są sprawami cywilnymi, lecz formalnie za takie z punktu widzenia prawa
procesowego muszą uchodzić, gdyż z mocy ustaw szczególnych należy do nich stosować prze-
pisy Kodeksu postępowania cywilnego, oraz sprawy cywilne według ich natury, które przepisy
szczególne przekazują do właściwości innych organów (tak R. Więckowski, Dopuszczalność drogi
sądowej, s. 24).

2. Sprawy cywilne w znaczeniu materialnym. Sprawy cywilne w znaczeniu materialnym 4
co do zasady odnoszą się do roszczeń wywodzących się ze stosunków cywilnoprawnych sensu
largo. Jest tak dlatego, że dochodzone roszczenie nie powinno mieć odmiennego charakteru niż
stosunek prawny, z którego się ono wywodzi (zob. Z. Resich, Istota procesu cywilnego, s. 61 i n.).
Przyjmując, że stosunkiem prawnym jest prawnie uregulowany stosunek społeczny (B. Gawlik,
Stosunek cywilnoprawny, s. 177–178 i literatura tam przywołana), stosunkiem cywilnoprawnym
sensu largo jest stosunek prywatnoprawny pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami, którego
treść stanowią określone prawa i obowiązki wynikające z prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuń-
czego czy prawa pracy. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest objęcie pojęciem sprawy cywilnej
w znaczeniu materialnoprawnym sporów w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego,
rodzinnego i opiekuńczego czy prawa pracy. Ze względu na metodę regulacji wyróżnia się: sto-
sunki cywilnoprawne, stosunki administracyjnoprawne oraz stosunki karnoprawne. Tradycyjnie
przyjmowano, że kryterium wyróżniającym stosunki cywilnoprawne jest metoda regulacji oparta
na zasadzie równości (równorzędności) stron oraz ekwiwalentności świadczeń (A. Wolter, Prawo
cywilne, s. 21 i n.; S. Grzybowski, Prawo cywilne i jego systematyka, s. 19; B. Gawlik, Stosunek
cywilnoprawny, s. 179; A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne, s. 16 i n.). Pod-
kreśla się także, że stosunki cywilnoprawne wyróżniają się zasadniczo: równością podmiotów,
dobrowolnością nawiązania, a jeżeli chodzi o stosunki zobowiązaniowe – swobodą określania ich
treści. Z kolei cechą charakterystyczną stosunków administracyjnoprawnych jest zasadniczo brak

Gajda-Roszczynialska 13



Art. 1 Nb 4 Tytuł wstępny. Przepisy ogólne

równości podmiotów, brak dobrowolności nawiązania i swobody ustalenia treści, a także przede
wszystkim poddanie ich normom o charakterze kogencyjnym. Cechą swoistą stosunków karno-
prawnych jest to, że nawiązują się w następstwie popełnienia przez określonego sprawcę czynu
zabronionego, brak jest w nich równouprawnienia stron, poddane są przede wszystkim normom
o charakterze kogencyjnym oraz występuje charakterystyczna sankcja karna (tak Z. Banaszczyk,
[w:] System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne – część ogólna, pod red. M. Safjana, War-
szawa 2012, s. 938). Wydaje się, że obecnie uzasadnione jest także podkreślenie charakteru
sprawy cywilnej w znaczeniu materialnym z pespektywy zasadniczego podziału na prawo pry-
watne i publiczne. Zaakcentować należy, iż sądy cywilne mają za zadanie sprawdzać i ustalać
słuszność „żądań, które z reguły dotyczą stosunków prywatno-prawnych, tj. takich, w których
obie strony występują w charakterze samoistnych, jedna od drugiej niezależnych i równoupraw-
nionych jednostek” (tak E. Waśkowski, Podręcznik procesu cywilnego, s. 136). Z kolei jeżeli
„chociażby jedna ze stron występuje w roli organu władzy państwowej, któremu podporządkowana
jest druga strona, to taki stosunek ma charakter publicznoprawny, a żądania wynikające z niego
są publicznoprawne i podlegają kompetencji władz administracyjnych”, a zatem „orzecznictwu
sądów cywilnych podlegają żądania wynikające ze stosunków wzajemnych osób prywatnopraw-
nych między sobą, jak i z ich stosunków do organów państwa i związków samorządowych, o ile
organa te biorą udział w obrocie cywilnym w charakterze osób prywatnych. Procesy, których
przedmiot stanowią żądania tego rodzaju, zwą się sprawami cywilnymi (art. 1)” (tamże). Także
w orzecznictwie podkreśla się, że sprawa cywilna wymaga przy tym pozostawania dwóch lub
więcej podmiotów w stosunku prawnym, regulowanym przepisami kodeksu cywilnego i innymi
ustawami, którego podmioty – w wypadku sporu – występują jako równorzędni partnerzy. Jeżeli
natomiast jeden z nich uzyskuje pozycję podmiotu działającego z mocy swej władzy zwierzchniej,
to stosunek taki nie jest stosunkiem cywilnoprawnym (zob. m.in. post. SN z 4.4.2003 r., III CZP
11/03, Prok. i Pr. – wkł. 2003, Nr 9, poz. 34; post. SN z 14.9.2004 r., III CK 566/03, Legalis;
post. SN z 11.1.2001 r., IV CKN 1630/00, Legalis; uzasadnienie uchw. SN(7) z 12.3.2003 r.,
III CZP 85/02, OSNC 2003, Nr 10, poz. 129; uzasadnienie uchw. SN z 5.10.2001 r., III CZP
46/01, OSNC 2002, Nr 7–8, poz. 85; uzasadnienie post. SN z 28.5.1997 r., III CKU 24/97,
OSP 1998, Nr 3, poz. 61; uzasadnienie uchw. SN z 28.11.1974 r., III CZP 76/74, OSNCP 1975,
Nr 7–8, poz. 108; orz. SN z 13.5.1958 r., 2 CR 384/58, PiP 1961, Nr 2, s. 296; zob. także wyr.
TK z 29.4.2003 r., SK 24/02, OTK-A 2003, Nr 4, poz. 33).

Zauważyć także należy, iż interpretacyjnym wyr. TK z 10.7.2000 r. (SK 12/99, OTK 2000,
Nr 5, poz. 143) art. 1 KPC, 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 zw. z art. 31 ust. 3 Konstytu-
cji RP. Wyrok ten pozbawiony jest całkowicie waloru praktycznego, albowiem niekwestionowany
jest pogląd, że decyzja administracyjna (akt administracyjny) może stanowić źródło zobowiązań
prywatnoprawnych (odnośnie do krytyki tego orzeczenia szerzej zob. J. Gudowski, [w:] Komen-
tarz, t. I, pod red. T. Erecińskiego, 2012, passim).

Sprawy cywilne w znaczeniu materialnym, będące cywilnymi ze swojej natury na mocy de-
cyzji ustawodawcy, mogą być przekazane do kompetencji innych organów, w innym wypadku
będą rozpoznane w postępowaniu cywilnym przez sąd powszechny. Sprawami cywilnymi co do
istoty rozpoznanymi przez sądy karne są m.in. sprawy o roszczenia określone w art. 8–9 ustawy
z 23.2.1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za dzia-
łalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1583).
Cywilnoprawny (nie publicznoprawny) charakter mają również roszczenia o odszkodowanie za
niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, niemniej jednak podlegają one
rozpoznaniu według przepisów Kodeksu postępowania karnego (art. 552–558 KPK); jeżeli jed-
nak poszkodowany domaga się odszkodowania z tytułu nieprawidłowego przebiegu wykonania
kary albo tymczasowego aresztowania lub zatrzymania, gdy nie zachodzi niesłuszne skazanie
albo oczywiście bezzasadne aresztowanie lub zatrzymanie, właściwa jest droga postępowania
cywilnego. Droga procesu cywilnego jest także właściwa dla rozpoznawania roszczeń odszko-
dowawczych za niesłuszne skazanie obwinionego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
Droga procesu cywilnego przysługuje także osobie trzeciej, która zgłasza roszczenie do mienia
objętego przepadkiem przedmiotów (art. 421 KPK; tak J. Gudowski, [w:] Komentarz, t. I, pod
red. T. Erecińskiego, 2012, passim).
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3. Sprawy cywilne w znaczeniu formalnym. Sprawami cywilnymi w znaczeniu formalnym 5
są sprawy niemające charakteru spraw cywilnych w znaczeniu materialnym, z woli zaś ustawo-
dawcy poddane właściwości sądów powszechnych i SN. W szczególności sprawami cywilnymi
w znaczeniu formalnym są:
1) ujęte w Kodeksie postępowania cywilnego:

a) sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych (tak S. Włodyka, Pojęcie postępowania cy-
wilnego, jego rodzaje, s. 269 i n.; E. Modliński, Stosunki prawne, s. 1605; T. Ereciński,
Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, s. 22; R. Więckowski, Dopuszczalność
drogi sądowej w sprawach cywilnych, s. 46; M. Cholewa-Klimek, Postępowanie sądowe,
s. 78 i n.; K. Antonow, Sprawy, s. 109–110; odmiennie Z. Świeboda, Rozstrzyganie
sporów, s. 27; K. Kolasiński, Charakter prawny sporów z zakresu ubezpieczenia społecz-
nego, Toruń 1974, s. 113; J. Mazurek, J. Sieklucki, Nowe uregulowanie ochrony sądowej
w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, NP 1988, Nr 2–3, s. 53; J. Mazurek,
Zakres ochrony cywilnosądowej w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, Lublin
1989, s. 155; zob. również uzasadnienie uchw. SN(7) z 26.3.1982 r., III CZP 61/80,
OSNCP 1982, Nr 11–12, poz. 161 z glosą J. Ławrynowicza, NP 1984, Nr 2, s. 120);

b) wyjątkowo niektóre sprawy z zakresu prawa pracy, jak np. oparte w pełni na zasadzie
podporządkowania stron (m.in. sprawy z o naruszenie przepisów bhp, czy żądanie uchy-
lenia kary porządkowej), czy pozostałe sprawy z zakresu prawa pracy w rozumieniu
art. 476 § 1 pkt 2 KPC, obejmujące roszczenia o charakterze administracyjnopraw-
nym, jak np. sprawy o roszczenia członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich
domowników w zakresie świadczeń związanych z okresem ciąży, urodzeniem i wycho-
waniem małego dziecka (art. 161 § 1 ustawy z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze, tekst
jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1443 ze zm.);

c) sprawy z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów (art. 47928–47935 KPC), regu-
lacji energetyki (art. 47946–47956 KPC, art. 30 ust. 3 ustawy z 10.4.1997 r. – Prawo
energetyczne, tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.), telekomunikacji i poczty
(art. 47957–47967 KPC, art. 206 ustawy z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) oraz regulacji transportu kolejowego
(art. 47968–47978 KPC) dotyczące sporów przedsiębiorcy i organu administracji pu-
blicznej z decyzji lub postanowienia wydanego przez ten organ w trybie postępowania
administracyjnego (zob. K. Gajda-Roszczynialska, Sprawy, passim; K. Weitz, Postępowa-
nie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, s. 139–140; A. Turliński,
Miejsce sądu ochrony konkurencji i konsumentów w systemie organów ochrony prawnej,
s. 62; odmiennie K. Piasecki, który uważa te sprawy za sprawy administracyjno-cy-
wilne; zob. tenże, Postępowanie sądowe i arbitrażowe, s. 174) oraz sprawy z odwołania
od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (art. 56 ustawy
z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1531 ze zm.);

d) sprawy o przepadek rzeczy będących towarami na rzecz Skarbu Państwa (art. 6101–6105

KPC w zw. z art. 31 ustawy z 19.3.2004 r. – Prawo celne, tekst jedn. Dz.U. z 2015 r.
poz. 858) oraz sprawy o przepadek pojazdów (art. 6106–6107 KPC w zw. z art. 130a
ustawy z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137
ze zm.);

e) sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i samorządzie załogi
przedsiębiorstwa państwowego (art. 6911–69119 KPC oraz art. 63 ustawy z 25.9.1981 r.
o przedsiębiorstwach państwowych, tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1384 ze zm.; art. 42
i 44–46 ustawy z 25.9.1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, tekst
jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1543);

f) sprawy o umorzenie książeczki oszczędnościowej na okaziciela, jak i książeczki imiennej
(art. 8932 KPC w zw. z dekretem z 10.12.1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów
(Dz.U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20);

2) ujęte w ustawach szczególnych:
a) sprawy o unieważnienie, sprostowanie, ustalenie treści oraz sporządzenie aktu stanu

cywilnego (art. 30–33 i 86 ust. 3 PrASC);
b) sprawy o odtworzenie dyplomów naukowych i świadectw z ukończenia szkół, praktyki

zawodowej oraz nauki zawodu (art. 5 dekretu z 7.7.1945 r. o odtworzeniu dyplomów
i świadectw ukończenia nauki, Dz.U. Nr 27, poz. 164 ze zm.);
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c) sprawy o umorzenie utraconych dokumentów (art. 1 dekretu z 10.12.1946 r. o umarzaniu
utraconych dokumentów, Dz.U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20) oraz sprawy o umorzenie wekslu
(art. 96 PrWeksl);

d) sprawy o wydanie wypisu aktu notarialnego przez kancelarię notariusza osobom, które
nie były stronami czynności i dla których nie zastrzeżono w akcie prawa otrzymania
wypisu (art. 110 § 1 i 2 PrNot), sprawy o rozpoznawanie zażaleń na odmowę dokonania
czynności notarialnej (art. 83 § 1 PrNot);

e) sprawy o wpis partii politycznej do ewidencji (art. 22 ustawy z 27.6.1997 r. o partiach
politycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924 ze zm.);

f) tzw. sprawy wyborcze, tj. sprawy związane z wyborami: Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz do Sejmu, Senatu i rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
a także do Parlamentu Europejskiego oraz związane z udziałem w referendum, a do-
tyczące nieprawidłowości w rejestrach i spisach wyborców, zgłaszania oraz rejestracji
kandydatów na Prezydenta, posłów i senatorów, protestów przeciwko ważności wyborów
i referendum i wniosków kwestionujących prawidłowość prowadzenia kampanii wybor-
czych (art. 20 § 5, art. 111 § 2, art. 145 § 3 i 5, art. 149 § 8, art. 205 § 2, art. 242 § 1,
art. 250 § 2, art. 282 § 2, art. 300 § 2, art. 304 § 7, art. 323 § 1, art. 367 § 2, art. 393 § 1,
art. 404 § 2 KWyb, art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z 15.9.2000 r. o referendum lokalnym, tekst
jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 706 ze zm. i art. 63 ust. 8 ustawy z 14.3.2003 r. o referendum
ogólnokrajowym, tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 318);

g) sprawy dotyczące zastosowania obowiązku poddania się osoby leczeniu w zakładzie lecz-
nictwa odwykowego (art. 26 ust. 2 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1286);

h) sprawy z zakresu ochrony zdrowia psychicznego (art. 42–49 ustawy z 19.8.1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego, tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.);

i) sprawy o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni z powodu jej sprzecz-
ności z postanowieniami statutu lub dobrymi obyczajami albo godzącej w interesy
spółdzielni lub mającej na celu pokrzywdzenie członka (art. 42 § 3 i 4 PrSpółdz);

j) sprawy o uchylenie sprzecznych z prawem uchwał organów samorządowych [np. art. 13
ustawy z 19.4.1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1429
ze zm.), art. 19 ustawy z 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r.
poz. 651 ze zm.), art. 15 ustawy z 21.12.1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach
lekarsko-weterynaryjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1509 ze zm.), art. 10 ustawy
z 1.7.2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.),
art. 14 PrAdw, art. 68 ustawy z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
(tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 790), art. 47 PrNot, art. 47 RadPrU, art. 56 ustawy
z 11.4.2001 r. o rzecznikach patentowych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 155, poz. 925
ze zm.)].

Sprawy cywilne w znaczeniu formalnym będą rozpoznane przez sąd powszechny w postępo-
waniu cywilnym wówczas, jeżeli ustawodawca w sposób wyraźny przekaże je do rozpoznania
sądowi powszechnemu w postępowaniu cywilnym (z zastrzeżeniem konstrukcji „sprawy” w ujęciu
konstytucyjnym; zob. poniżej).

4. Sprawy w znaczeniu konstytucyjnym. Pojęcie spraw w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytu-6
cji RP ma charakter autonomiczny i obejmuje również sprawy, które nie są sprawami cywilnymi,
administracyjnymi lub karnymi; sprawy te rozpoznaje sąd powszechny w postępowaniu cywilnym
(tak m.in. post. SN z 19.12.2003 r., III CK 319/03, OSNC 2005, Nr 2, poz. 31 oraz post. TK
z 5.12.1997 r., Ts 1/97, OTK 1998, Nr 2, poz. 17; wyr. TK z 10.7.2000 r., SK 12/99, OTK 2000,
Nr 5, poz. 143; post. TK z 14.11.2007 r., SK 53/06, OTK-A 2007, Nr 10, poz. 139; por. także
J. Trzciński, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, t. II, pod red. L. Garlickiego, 2001,
uwaga 7 do art. 79). Pojęcie spraw w znaczeniu konstytucyjnym ma swoje źródło w prawie do
sądu oraz domniemaniu prawa do sądu. Prawo do sądu jest odrębnym i niezależnym prawem przy-
sługującym jednostce w stosunku do państwa i stanowi podstawę do wystąpienia z roszczeniem
o rozstrzygnięcie sprawy przez sąd (zob. uzasadnienie post. SN z 6.4.2000 r., II CKN 285/00,
OSNC 2000, Nr 10, poz. 188). Z treści art. 184 zw. z art. 177 Konstytucji RP wyprowadza się
domniemanie prawa do sądu w znaczeniu właściwości sądu cywilnego (zob. Z. Czeszejko-So-
chacki, Prawo do sądu, s. 95; por. np. post. SN z 21.5.2002 r., III CK 53/02, OSNC 2003, Nr 2,
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poz. 31 oraz post. SN z 19.12.2003 r., III CK 319/03, OSNC 2005, Nr 2, poz. 31). W szcze-
gólności w uzasadnieniu uchw. SN(7) z 29.6.2006 r. (III PZP 1/06, OSNAPiUS 2007, Nr 3–4,
poz. 37) stwierdzono, że: „Zgodnie z art. 177 Konstytucji RP, sądy powszechne sprawują wymiar
sprawiedliwości we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właś-
ciwości innych sądów. Ustrojodawca w tym przepisie postanowił, że to na sądach powszechnych
spoczywa zasadniczy ciężar sprawowania wymiaru sprawiedliwości w imieniu Rzeczpospolitej
Polskiej, a ich właściwość jest niejako domniemana, co oznacza, że w braku wyraźnego zastrze-
żenia ustawowego to właśnie sądy powszechne właściwe są do rozpatrzenia sprawy”. Tym samym
– jak wskazał TK w wyr. z 9.6.1998 r. (K 28/97, OTK 1998, Nr 4, poz. 50) – konstytucyjna
gwarancja prawa do sądu oznacza, że „ustawodawcy zwykłemu pozostaje jedynie swoboda wy-
boru właściwej drogi sądowej – przed sądem powszechnym lub administracyjnym, a w braku
wskazania, iż w konkretnej sprawie, z którą zainteresowany zwrócił się do sądu powszechnego,
kompetentny jest inny sąd – sąd powszechny powinien sprawę rozpoznać merytorycznie. Tak
należy rozumieć konsekwencje konstytucyjnego domniemania ustanowionego w art. 177 ustawy
zasadniczej”. Z kolei w uzasadnieniu wyr. z 9.12.2003 r. (P 9/02, OTK-A 2003, Nr 9, poz. 100),
TK stwierdził, że „w doktrynie art. 177 Konstytucji określa się mianem «swoistego domnie-
mania drogi sądowej», pozostawiającego ustawodawcy wybór pomiędzy sądem powszechnym
a sądem administracyjnym; w braku wyraźnego wskazania, że sądem właściwym jest sąd admi-
nistracyjny (albo wojskowy), podmiot domagający się ochrony swoich praw powinien zwrócić
się do sądu powszechnego; z drugiej strony – jeśli takie wyraźne wskazanie ustawowe istnieje,
to sąd powszechny nie może sprawy rozpatrzyć, zaś sąd administracyjny nie może jej rozpa-
trzenia odmówić; konstytucyjne uregulowanie przesądza, że kompetencja sądu powszechnego nie
musi wynikać z pozytywnej normy ustawowej ją przewidującej, bowiem wystarcza brak usta-
wowej regulacji ustanawiającej kompetencję innego sądu”. Praktyczną konsekwencją jest to, że
zasadniczo każda sprawa wniesiona do sądu zawierająca roszczenie objęte prawem do sądu musi
być rzeczywiście rozpoznana i rozstrzygnięta. Przykładowo należy wskazać, że przyjmuje się, że
o dopuszczalności drogi sądowej nie decyduje obiektywne istnienie prawa podmiotowego, lecz
twierdzenie strony o jego istnieniu. Jeżeli zatem powód twierdzi, że pomiędzy nim i pozwanym
istnieje stosunek cywilnoprawny i zgłasza żądanie wydania orzeczenia o roszczeniu, które z tego
stosunku ma wynikać, to w każdym wypadku konieczna jest autorytatywna merytoryczna wypo-
wiedź bezstronnego i niezawisłego sądu na temat zgłoszonego żądania, również wtedy, gdy jego
nieuwzględnienie wydaje się z góry oczywiste (por. post. SN z 19.12.2003 r., III CK 319/03,
OSNC 2005, Nr 2, poz. 31 oraz post. SN z 4.12.2009 r., III CSK 75/09, Legalis). Z uwagi na
domniemanie właściwości sądu cywilnego z art. 177 Konstytucji RP we wszystkich sprawach,
z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów, sąd powszechny (cy-
wilny) – odrzucając pozew z powodu niedopuszczalności drogi sądowej – nie może poprzestać
na stwierdzeniu, że sprawa przedstawiona do rozstrzygnięcia nie jest sprawą cywilną w rozu-
mieniu art. 1 KPC, lecz ma obowiązek wskazać sąd, dla którego właściwości rozpoznanie tej
sprawy, na którymkolwiek jej etapie, zostało ustawowo zastrzeżone (zob. uzasadnienie wyr. SN
z 12.12.1997 r., I CK 370/97, niepubl.). Sąd nie może również odrzucić pozwu z tego powodu,
że do rozpoznania sprawy właściwy jest organ administracji publicznej lub sąd administracyjny,
jeżeli organ administracji publicznej lub sąd administracyjny uznały się w tej sprawie za nie-
właściwe. W przypadku uprzedniego negatywnego orzeczenia organu administracji publicznej
lub sądu administracyjnego (art. 66 § 3 KPA i art. 58 § 1 pkt 1 PrPostSAdm) dla spraw, które
nie są sprawami cywilnymi ani w ujęciu materialnym, ani formalnym – zgodnie z art. 177 i 45
Konstytucji RP – mimo niedoskonałości unormowań prawno-procesowych – właściwy będzie sąd
powszechny, który rozpozna tę sprawę w postępowaniu cywilnym. W takiej sprawie „niecywilnej”
z natury lub z woli ustawodawcy, ale niebędącej także sprawą karną – poszczególne instytucje
procesu cywilnego będą, w zależności od przedmiotu, żądania oraz konfiguracji podmiotowej,
stosowane wprost, inne odpowiednio, a jeszcze inne przy zastosowaniu analogii (P. Pogonowski,
Realizacja prawa do sądu, s. 5). Takie unormowanie prawa do sądu rodzi po stronie ustawodawcy
obowiązek szczegółowego normowania postępowań w sprawach niemieszczących się w definicji
art. 1 KPC ani nietoczących się według innych przepisów. Inaczej w zasadzie wszelkie sprawy
niewyłączone w sposób wyraźny z drogi sądowej mogą być są rozpoznawane przez sądy po-
wszechne w postępowaniu cywilnym.

5. Sprawy pozorne. J. Gudowski podkreśla, że poza zakresem spraw rozpoznawanych w po- 7
stępowaniu cywilnym mieści się pewna kategoria spraw niezawierająca się w konstytucyjnym
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prawie do sądu. Są to „sprawy niemające cech sporu prawnego, nieoparte na stosunkach cywilno-
prawnych, administracyjnoprawnych (publicznoprawnych) lub niedotyczące zasadności zarzutów
prawnokarnych ani też nieodnoszone do ochrony wolności konstytucyjnych, a mimo to przedsta-
wiane pod osąd”. Prawo do sądu nie przysługuje w sprawie, która jest w istocie tylko pozorem
sprawy (w ujęciu konstytucyjnym albo sądowym); w takiej sytuacji podjęcie sądowej ochrony
określonych interesów nie jest w ogóle możliwe (tak J. Gudowski, [w:] Komentarz, t. I, pod
red. T. Erecińskiego, 2012, passim). Wątpliwości budzą sprawy, które są absurdalne, irracjonalne
albo mają wymiar żartobliwy (tak J. Gudowski, Wpływ Konstytucji i orzecznictwa Trybunału
Konstytucyjnego na pojęcie dopuszczalności drogi sądowej, s. 426).

6. Pojęcie interesu prawnego. W postępowaniu cywilnym ochrony prawnej udziela się8
podmiotom w związku z naruszeniem lub zagrożeniem określonych interesów prawnych
(zob. H. Trammer, Następcza bezprzedmiotowość, s. 13). Przy czym przez pojęcie interesu ro-
zumie się potrzebę, korzyść lub dobro (tak T. Rowiński, Interes prawny, s. 7). W najszerszym
znaczeniu pojęcie interesu występuje w znaczeniu konkretnej potrzeby stworzenia lub utrzyma-
nia takiego stanu rzeczy, który z punktu widzenia osoby odczuwającej potrzebę jest dla niej
korzystny (zob. J. Zajkowski, Wstęp do badań, s. 1 i n.; T. Rowiński, Interes prawny, s. 6–7). Przy
czym nie każdy interes rozumiany jako subiektywna potrzeba określonego podmiotu podlega
ochronie w postępowaniu cywilnym, a jedynie interes mający prawny charakter. Podsumowując,
interes prawny to obiektywna, czyli rzeczywiście istniejąca, a nie tylko hipotetyczna, czyli twier-
dzona przez stronę i subiektywna potrzeba ochrony prawnej (T. Rowiński, Interes prawny, s. 15;
R. Logschamps de Bérier, Wstęp, s. 67).

7. Podział spraw ze względu na charakter prawny chronionego dobra. Przy uwzględnieniu9
charakteru prawnego chronionego dobra w ogólności wyróżnić można sprawy cywilne o ochronę
interesów indywidualnych, interesów grupowych oraz interesów zbiorowych.

8. Sprawy cywilne o ochronę interesów indywidualnych. Sprawy cywilne o ochronę in-10
teresów indywidualnych dotyczą przede wszystkim stosunków pomiędzy podmiotami prawa
prywatnego, które występują w roli autonomicznych podmiotów, władnych regulować treść łą-
czących je stosunków w określonych przez prawo granicach, ale także sprawy niemające takiego
charakteru przekazane do drogi procesu cywilnego. Indywidualny interes to możność postępo-
wania w określony sposób, przyznana konkretnemu podmiotowi (tj. prawo podmiotowe), czy też
pewna sfera praw, której nie można naruszać (interes prawny niebędący prawem podmiotowym).

9. Sprawy cywilne o ochronę interesów grupowych. Sprawy cywilne o ochronę grupowych11
interesów stanowią sprawy dotyczące naruszeń sumy indywidualnych interesów (praw) określo-
nych podmiotów, dokonanych przez jeden podmiot (przedsiębiorcę), jeżeli dochodzone podzielne
roszczenia pozostają ze sobą w określonym związku podmiotowym i przedmiotowym, zaś ich jed-
noczesne dochodzenie w jednym postępowaniu jest celowe zarówno z punktu widzenia interesów
grupy podmiotów, jak i wymiaru sprawiedliwości.

10. Sprawy cywilne o ochronę interesów zbiorowych. Sprawy o ochronę interesów zbio-12
rowych mają na celu ochronę pewnego abstrakcyjnego interesu, stanowiącego część interesu
publicznego. Nie jest zbiorowym interesem suma interesów indywidualnych interesów poszcze-
gólnych podmiotów. Jednakże pośrednio poprzez ochronę zbiorowych interesów ochrona zostaje
także udzielona interesom indywidualnym (zob. K. Gajda-Roszczynialska, Sprawy, passim).

11. Przykłady spraw o ochronę dóbr w ujęciu bardziej szczegółowym. Z uwagi na chro-13
nione dobra w ujęciu bardziej szczegółowym można wyróżnić przykładowo: sprawy gospodarcze
(odnośnie do pojęcia sprawy gospodarczej zob. Z. Świeboda, Pojęcie sprawy gospodarczej, PUG
1990, Nr 4, s. 33–36; J. Mokry, Pojęcie sprawy gospodarczej, PiP 1990, Nr 7, s. 58–69; R. Flej-
szar, Przedsiębiorca w postępowaniu cywilnym rozpoznawczym, Warszawa 2006, s. 131 i n.;
tenże, Postępowanie w sprawach gospodarczych. Komentarz, Warszawa 2007, s. 41 i n.; T. Wi-
śniewski, [w:] System Prawa Handlowego, t. 7, Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych,
pod red. T. Wiśniewskiego, Warszawa 2007, s. 27 i n.; M. Manowska, Postępowanie w sprawach
gospodarczych, Warszawa 2008, s. 16; uzasadnienie uchw. SN(7) z 18.3.1991 r., III CZP 9/91,
OSNCP 1991, Nr 8–9, poz. 98; uzasadnienie uchw. SN z 7.1.1994 r., III CZP 174/93, OSNCP
1994, Nr 7–8, poz. 151 oraz w uchw. SN z 22.7.2005 r., III CZP 45/05, BSN 2005, Nr 7,
s. 10), czy sprawy o ochronę konsumentów (odnośnie do pojęcia spraw o ochronę interesów
konsumentów zob. K. Gajda-Roszczynialska, Sprawy, passim).
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D. Kryteria oceny charakteru sprawy jako sprawy cywilnej
1. Kryteria oceny charakteru sprawy jako sprawy cywilnej. W piśmiennictwie wyodręb- 14

nione zostały ogólne kryteria mające ad casu służyć ocenie, czy konkretna sprawa jest sprawa
cywilną w rozumieniu art. 1 KPC. Przedstawiciele doktryny wyodrębniają dwie kategorie wa-
runków, od których zależy uznanie danej sprawy za cywilną (zob. Z. Resich, Dopuszczalność
drogi sądowej, s. 21 i n.; R. Więckowski, Dopuszczalność drogi sądowej, s. 24 i n.). W ramach
kryteriów związanych ze sposobem udzielanej ochrony prawnej, a więc w istocie z konkretną
sprawą, wyróżnia się: twierdzenia faktyczne, kwalifikację prawną, materiał sprawy, twierdzenia
żądającego ochrony, zarzuty broniącego się oraz stan sprawy (zob. Z. Resich, Dopuszczalność
drogi sądowej, s. 21–22). Wśród warunków abstrakcyjnych służących ocenie charakteru praw-
nego sprawy wskazuje się także na: charakter stosunków społecznych, z których sprawa wynika,
charakter stosunku prawnego, tytuł (źródło powstania prawa), podmiot, charakter dochodzonego
roszczenia, zastosowaną normę prawną oraz charakter orzeczenia (tamże, s. 21; R. Więckowski,
Dopuszczalność drogi sądowej, s. 24–25).

2. Roszczenie procesowe. W orzecznictwie wskazuje się, że ocena ad casu, czy konkretna 15
sprawa jest sprawą cywilną w rozumieniu art. 1 KPC, zależy przede wszystkim od przedsta-
wionego przez powoda sądowi pod osąd roszczenia procesowego i okoliczności faktycznych
uzasadniających żądanie, które mogą konkretyzować konkretny stosunek jako stosunek cywilno-
prawny. Zgodnie z dominującym poglądem przedmiotem postępowania w sprawach cywilnych
jest bowiem roszczenie procesowe. Roszczenie procesowe zawiera: żądanie oraz okoliczności
faktyczne uzasadniające to żądanie, które w istocie determinują podstawę prawną dochodzonego
roszczenia i jego charakter (konkretny stosunek prawny). Jeżeli w wyniku przeprowadzonego
procesu okaże się, że procesowe roszczenie powoda jest zasadne, to będzie ono w sobie nie-
jako zawierać dochodzone roszczenie materialnoprawne. Jeżeli roszczenie procesowe będzie
bezzasadne, to powodowi nie będzie przysługiwać roszczenie materialnoprawne. Przyjmując,
iż roszczenie procesowe jest instytucją czysto procesową, niekiedy niemającą odzwierciedlenia
w prawie cywilnym materialnym, możemy uznać, że może z nim wystąpić nie tylko podmiot, któ-
remu przysługuje prawo materialne, ale również podmiot mający uprawnienie w ramach ochrony
do przedstawienia sądowi żądania ochrony prawnej materialnych roszczeń o bliżej nieokreślonej
treści (H. Trammer, Następcza bezprzedmiotowość, passim). Także w orzecznictwie SN dominuje
koncepcja „sprawy” oparta na idei tzw. roszczenia procesowego, co oznacza, że o dopuszczalności
drogi sądowej nie decyduje obiektywne istnienie prawa podmiotowego, lecz jedynie twierdzenie
strony o jego istnieniu. Nie można zatem wykluczyć sytuacji, w których przedstawione zostaną
pod osąd sądu żądania oparte na twierdzeniu o prawie podmiotowym, które nie istnieje nawet
w sensie abstrakcyjnym albo nie znajduje jakiegokolwiek odzwierciedlenia w prawie pozytyw-
nym (zob. post. SN z 4.12.2009 r., III CSK 75/09, Legalis; post. SN z 22.8.2007 r., III CZP
76/07, BSN 2007, Nr 8; post. SN z 12.12.2003 r., V CK 86/03, MoP 2006, Nr 14, s. 772; uchw.
SN(7) z 12.3.2003 r., III CZP 85/02, OSNC 2003, Nr 10, poz. 129; orz. SN z 22.8.2000 r.,
IV CKN 1188/00, OSNC 2001, Nr 1, poz. 20; post. SN z 10.3.1999 r., II CKN 340/98, OSNC
1999, Nr 9, poz. 161; post. SN z 22.4.1998 r., I CKN 1000/97, OSNC 1999, Nr 1, poz. 6).

E. Sprawa cywilna a powództwo
1. Sprawa cywilna a powództwo. Sprawy cywilne z art. 1 KPC obejmują sprawy z po- 16

wództwa o świadczenie, o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa oraz
o ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa.

Art. 2. [Droga sądowa]
§ 1. Do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, 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, jeżeli przepisy szczególne

przekazują je do właściwości innych organów.
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I. Cel i charakter przepisu
1. Cel i charakter regulacji. Przepis art. 2 KPC odczytywany łącznie z art. 1 KPC określa 1

zakres oraz domniemanie dopuszczalności drogi sądowej w sprawach cywilnych i wyznacza
tym samym zakres kognicji sądów powszechnych i Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych.
Zgodnie z art. 2 § 1 KPC, do rozpoznania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, o ile
sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz Sąd Najwyższy. W myśl art. 2 § 3
KPC nie są rozpoznawane w postępowaniu cywilnym sprawy cywilne, jeżeli przepisy szczególne
przekazują je do właściwości innych organów. Dopuszczalność drogi sądowej jest nieodłącznie
związana z pojęciem sprawy cywilnej (art. 1 KPC) oraz realizacją prawa do sądu w sądowym
postępowaniu cywilnym, a także relacją pomiędzy drogą sądową w sprawach cywilnych
a postępowaniem karnym czy postępowaniem administracyjnym. Dookreślenie drogi sądowej
w sprawach cywilnych wymaga także określenia jej relacji w odniesieniu do alternatywnych
metod rozwiązywania sporów.

II. Pojęcie i rodzaje drogi sądowej
1. Pojęcie i rodzaje drogi sądowej. Na gruncie d.KPC w aspekcie przedmiotowym wyróżniano 2

pojęcie drogi procesowej (drogi procesu cywilnego) oraz pojęcie drogi sądowej w ogólno-
ści. Droga sądowa w ogólności (droga pozaprocesowa) obejmowała postępowanie w sprawach
niespornych, egzekucyjnych, wieczystoksięgowych, konkursowych i układowych, o ubezwłasno-
wolnienie, amortyzacyjne oraz rejestrowe (tak S. Gołąb, Zarys polskiego procesu cywilnego, s. 13;
E. Waśkowski, Podręcznik, s. 136). Wyróżniano także zwyczajną drogę procesu cywilnego (po-
stępowanie przed sądami powszechnymi według przepisów KPC) i nadzwyczajną drogę procesu
cywilnego (postępowanie bądź przed sądami szczególnymi, bądź też przed innymi władzami lub
instytucjami, które na podstawie specjalnych przepisów były powołane do rozpoznawania spraw
spornych; zob. S. Gołąb, Zarys polskiego procesu cywilnego, s. 15 i n.). Obecnie w piśmien-
nictwie wyodrębnia się drogę sądową w znaczeniu ścisłym, co oznacza, że sprawa podlega
orzecznictwu sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego, oraz drogę sądową w znaczeniu
szerokim, co oznacza, że sprawa może być rozpoznawana także przez sądy szczególne.

2. Sprawy należące do drogi sądowej w ogólności. Do drogi sądowej w ogólności zgodnie 3
z systematyką kodeksową należą sprawy rozpoznane w:
1) postępowaniu rozpoznawczym (art. 15–729 KPC), tj. w:

a) postępowaniu procesowym,
b) postępowaniu nieprocesowym,
c) postępowaniu w razie zaginięcia lub zniszczenia akt (postępowanie pomocnicze);

2) postępowaniu zabezpieczającym (art. 730–757 KPC);
3) postępowaniu egzekucyjnym (art. 758–1088 KPC);
4) postępowaniu w sprawach z elementem zagranicznym (art. 1097–1154 KPC);
5) postępowaniu przed sądem polubownym (arbitrażowym; art. 1154–1217 KPC).

Do drogi sądowej w ogólności przynależą także m.in. unormowane w aktach pozakodekso-
wych postępowanie upadłościowe uregulowane w ustawie z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe
i naprawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm., od 1.1.2016 r. ustawa zmienia ty-
tuł – Prawo upadłościowe) oraz postępowanie grupowe uregulowane w ustawie z 17.12.2009 r.
o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44).

3. Poszerzanie zakresu spraw należących do drogi sądowej. W ostatnich latach na gruncie 4
aktualnego Kodeksu postępowania cywilnego zaobserwować można tendencję do stopniowego
poszerzania zakresu „pojęcia drogi sądowej”. W szczególności ustawą z 18.4.1985 r. (Dz.U.
Nr 20, poz. 86) do drogi sądowej wprowadzono sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Dążność ta pogłębiła się po 1989 r. W latach 1989–1991 zniesiono państwowy arbitraż gospo-
darczy oraz arbitraż resortowy, a sprawy gospodarcze – ustawą z 24.5.1989 r. o rozpoznawaniu
przez sądy spraw gospodarczych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 127) – zostały przeniesione
do drogi procesu cywilnego. Ustawą z 24.2.1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopoli-
stycznym (tekst jedn. Dz.U. z 1991 r. Nr 89, poz. 403 ze zm.) wprowadzono do drogi sądowej
sprawy z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów (art. 47928–47935 KPC), regulacji energe-
tyki (art. 47946–47956 KPC, art. 30 ust. 3 PrEnerg), telekomunikacji i poczty (art. 47957–47967

KPC, art. 206 PrTel) oraz regulacji transportu kolejowego (art. 47968–47978 KPC) dotyczące spo-
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rów przedsiębiorcy i organu administracji publicznej z decyzji lub postanowienia wydanego przez
ten organ w trybie postępowania administracyjnego. Kolejno część powyższych spraw została wy-
łączona z drogi sądowej, albowiem Rozdział 1 Działu IVa został uchylony przez art. 1 pkt 46
ustawy z 16.9.2011 r. (Dz.U. Nr 233, poz. 1381) zmieniającej KPC z dniem 3.5.2012 r. Ustawą
z 13.7.1990 r. (Dz.U. Nr 55, poz. 318) zlikwidowano państwowe biura notarialne i przekazano
do rozpoznawania przez sądy powszechne sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym
oraz upominawczym (zob. K. Weitz, Reformen des Zivilprozessrechts in der Dritten Polnischen
Republik, [w:] Die Entwicklung des Zivilprozessrechts, s. 192). Do Kodeksu postępowania cywil-
nego wdrożono sprawy dotyczące przepadku rzeczy poprzez wprowadzenie w Części pierwszej
w Księdze drugiej w Tytule II w Dziale III Rozdziału 2a, który został dodany przez art. 2 ustawy
z 2.3.2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 269) zmieniającej KPC z dniem 1.6.2000 r. oraz zmieniony przez
art. 2 ustawy z 22.7.2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 1018 ze zm.) z dniem 4.9.2010 r. Następnie z dniem 23.9.2001 r.
inkorporowano do Kodeksu postępowania cywilnego postępowanie wieczystoksięgowe poprzez
dodanie Rozdziału 6 Działu III Tytułu II Księgi drugiej Części pierwszej przez art. 2 pkt 6
ustawy z 11.5.2001 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy – Kodeks po-
stępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy – Prawo
o notariacie (Dz.U. Nr 63, poz. 635). Do drogi sądowej wprowadzono także tzw. europejskie
postępowania w sprawach transgranicznych, dodając w Części pierwszej w Księdze pierwszej
w Tytule VII Dział VII przez art. 1 pkt 12 ustawy z 5.12.2008 r. (Dz.U. Nr 234, poz. 1571)
zmieniającej KPC 12.12.2008 r.

III. Domniemanie dopuszczalności drogi sądowej
1. Domniemanie drogi sądowej w sprawach cywilnych. Metoda uregulowania dopusz-5

czalności drogi sądowej oparta jest przede wszystkim na konstytucyjnym domniemaniu
właściwości sądu powszechnego (art. 77 ust. 2, art. 177 oraz art. 45 Konstytucji RP),
z którego wywodzi się domniemanie drogi sądowej w sprawach cywilnych (art. 2 KPC).
Konstrukcja ta zakłada, że droga sądowa jest dopuszczalna, jeżeli konkretna sprawa ma charakter
sprawy cywilnej w znaczeniu materialnym i nie ma przepisu szczególnego, który przekazywałby
jej rozpoznanie do właściwości organu innego niż sąd powszechny. Droga sądowa dopusz-
czalna jest także wtedy, gdy sprawa ma charakter sprawy cywilnej w znaczeniu formalnym
albo jest sprawą w znaczeniu konstytucyjnym, rozpoznawaną w cywilnym postępowaniu sądo-
wym. W szczególności w post. SN z 19.12.2003 r. (III CK 319/03, OSNC 2005, Nr 2, poz. 31)
podkreślono, że pojęcie sprawy w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji RP ma charakter autono-
miczny i obejmuje również sprawy, które nie są sprawami cywilnymi, sądowoadministracyjnymi
lub karnymi; sprawy te rozpoznaje sąd powszechny w postępowaniu cywilnym (por. także uza-
sadnienie wyr. SN z 3.1.2007 r., IV CSK 312/06, Legalis; uzasadnienie post. SN z 20.6.2007 r.,
II CSK 100/07, OSNC 2008, Nr 2, poz. 37; uzasadnienie post. SN z 4.12.2009 r., III CSK 75/09,
Legalis; uzasadnienie uchw. SN z 19.11.2010 r., III CZP 88/10, OSNC 2011, Nr 6, poz. 63).
Przekładając konstrukcję domniemania dopuszczalności drogi sądowej w sprawach cywilnych na
obowiązki sądu – jako organu orzekającego w konkretnej sprawie – należy wskazać, że ma on
obowiązek rozstrzygnąć każdą sprawę cywilną, chyba że domniemanie dopuszczalności drogi są-
dowej zostanie wyłączone. W zasadzie wyłączenie domniemania drogi sądowej powinno wynikać
z wyraźnego przepisu ustawy, na mocy którego następuje przekazanie sprawy do kompetencji in-
nego określonego organu, z zastrzeżeniem art. 1991 KPC, zgodnie z którym domniemanie może
zostać wykluczone w wyniku uprzedniego działania organu administracji publicznej czy też sądu
administracyjnego. Za przepis przekazujący sprawę cywilną do właściwości organu administra-
cyjnego w rozumieniu art. 2 § 3 KPC można uznać tylko taki, który wyraźnie wskazuje, że
ten organ rozstrzyga konkretną indywidualną sprawę w drodze wydania decyzji administracyjnej
(por. uzasadnienie uchw. SN z 21.4.1994 r., III CZP 36/94, OSNCP 1994, Nr 11, poz. 209; uza-
sadnienie post. Kolegium Kompetencyjnego przy SN z 29.3.1995 r., III PO 10/94, OSNAPiUS
1995, Nr 16, poz. 210; uzasadnienie post. Kolegium Kompetencyjnego przy SN z 8.1.1998 r.,
III PO 10/97, OSNAPiUS 1998, Nr 23, poz. 698, post. SN z 22.2.2007 r., IV CSK 390/06, Lega-
lis). Z uwagi na konstrukcję domniemania drogi sądowej przepisy przekazujące rozpoznawanie
konkretnych spraw do właściwości innych organów należy interpretować ściśle (zob. orz. SN
z 3.1.1961 r., 3 CR 1/61, OSNCK 1961, Nr 4, poz. 127; uzasadnienie wyr. SN z 18.7.1974 r.,
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III CR 135/74, Legalis; J. Gudowski, [w:] Kodeks, t. I, pod red. T. Erecińskiego, 2012, s. 44).
Także przepis pozwalający w drodze umowy wyłączyć spór spod kompetencji sądu powszechnego
(np. art. 1165 KPC) nie może być wykładany i stosowany w sposób rozszerzający możliwości
takiego wyłączenia (post. SN z 1.3.2000 r., I CKN 1311/98, Legalis).

2. Skutki wyłączenia domniemania drogi sądowej. Wyeliminowanie domniemania skutkuje 6
wyłączeniem z drogi sądowej wszystkich rodzajów powództw z danego roszczenia, a więc
nie tylko powództwa o świadczenie, ale także powództwa o ustalenie stosunku prawnego
lub prawa, z którego wynika obowiązek świadczenia (por. orz. SN z 2.5.1950 r., Ł.C. 373/50,
OSN 1951, Nr 1, poz. 8; wyr. SN z 4.11.1971 r., I PR 344/71, OSNCP 1972, Nr 5, poz. 89;
uzasadnienie uchw. SN z 5.7.1995 r., I PZP 56/94, OSNAPiUS 1995, Nr 24, poz. 299; post.
SN z 29.4.1999 r., I CKN 68/99, Legalis; zob. W. Piasecki, J. Korzonek, Kodeks postępowania
cywilnego i przepisy wprowadzające kodeks postępowania cywilnego z komentarzem, Miejsce
Piastowe 1931, s. 202–204; Z. Resich, Dopuszczalność drogi sądowej, s. 53–54; J. Gudowski,
[w:] Kodeks, t. I, pod red. T. Erecińskiego, 2012, s. 44).

3. Cel regulacji. Instytucja domniemania dopuszczalności drogi sądowej w sprawach cy- 7
wilnych, dekodowana łącznie z art. 1991 KPC, służy także wyeliminowaniu potencjalnych
konfliktów kompetencyjnych.

IV. Prawo do sądu a droga sądowa
1. Prawo do sądu na gruncie EKPC. Prawo do sądu jest wyrażone w aktach prawa międzyna- 8

rodowego. W szczególności, zgodnie z art. 6 ust. 1 EKPC, każdy ma prawo do sprawiedliwego
i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd
ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym
albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej. Postępo-
wanie przed sądem jest jawne, jednak prasa i publiczność mogą być wyłączone z całości lub
części rozprawy sądowej ze względów obyczajowych, z uwagi na porządek publiczny lub bezpie-
czeństwo państwowe w społeczeństwie demokratycznym, gdy wymaga tego dobro małoletnich
lub gdy służy to ochronie życia prywatnego stron albo też w okolicznościach szczególnych,
w granicach uznanych przez sąd za bezwzględnie konieczne, kiedy jawność mogłaby przynieść
szkodę interesom wymiaru sprawiedliwości.

2. Prawo do sądu na gruncie MPPOiP. W myśl art. 14 ust. 1 Międzynarodowego Paktu 9
Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167), każdy ma
prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia sprawy przez właściwy, niezależny i bez-
stronny sąd, ustanowiony przez ustawę, przy orzekaniu co do zasadności oskarżenia przeciw
niemu w sprawach karnych bądź co do jego praw i obowiązków w sprawach cywilnych. Prasa
i publiczność mogą być wykluczone z całości lub części rozprawy sądowej ze względu na mo-
ralność, porządek publiczny lub bezpieczeństwo państwowe w demokratycznym społeczeństwie
albo jeżeli interes życia prywatnego stron tego wymaga, albo w stopniu, w jakim sąd uzna to
za bezwzględnie konieczne w szczególnych okolicznościach, kiedy jawność mogłaby przynieść
szkodę interesom sprawiedliwości; jednakże każde orzeczenie sądu wydane w jakiejkolwiek spra-
wie karnej lub cywilnej będzie publicznie ogłoszone, z wyjątkiem przypadków, gdy wymaga tego
interes młodocianych lub gdy sprawa dotyczy sporów małżeńskich albo opieki nad dziećmi.

3. Prawo do sądu na gruncie prawa unijnego. Na płaszczyźnie europejskiej zagadnienie 10
prawa do sądu i prawa do skutecznego środka prawnego musi być rozważane w odniesieniu do
pojęcia access to justice. Istotę i granice pojęcia access to justice wyznaczają: zasada skutecznej
ochrony prawnej i zasada skutecznej ochrony sądowej, wywodzone z zasady efektywności prawa
unijnego, przy zachowaniu zasady autonomii proceduralnej i organizacyjnej państw członkow-
skich (zob. N. Półtorak, [w:] Karta Praw Podstawowych, s. 1175 i n.).

4. Pojęcie access to justice. W piśmiennictwie pojęcie access to justice rozważa się w trzech 11
płaszczyznach. W znaczeniu wąskim access to justice utożsamiane jest z prawem podmioto-
wym jednostki do wniesienia sprawy do sądu i uzyskania wyroku sądowego. W znaczeniu
szerokim oznacza także takie ukształtowanie systemu prawnego, aby strony miały zagwa-
rantowaną możliwość rozwiązania sporu za pomocą alternatywnych metod rozwiązania
sporu. W znaczeniu najszerszym pojęcie to obejmuje prawo do sądu w znaczeniu sądowego
wymiaru sprawiedliwości, możliwość rozwiązania sporu za pomocą alternatywnych metod
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rozwiązywania sporów, a także możliwość skorzystania z pomocy sądowej (zob. K. Gajda, Al-
ternatywne metody rozwiązywania sporów, s. 26–29; K. Gajda-Roszczynialska, Sprawy o ochronę
indywidualnych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012). W orzecz-
nictwie TSUE akcentuje się, że zapewnienie odpowiedniego access to justice stanowi jeden
ze wstępnych warunków zagwarantowania efektywności funkcjonowania europejskiego porządku
prawnego, oczywiście przy uwzględnieniu autonomii proceduralnej i organizacyjnej. Skuteczność
prawa unijnego leży u podstaw koncepcji rozszerzającej zagadnienie access to justice na poziom
krajowy (zob. wyr. ETS z 16.12.1976 r. w sprawie 33/76 Rewe-Zentralfinanz eG i Rewe-Zentral
AG v. Landwirtschaftskammer für das Saarland, Zb.Orz. 1976, s. 1989; wyr. ETS z 16.12.1976 r.
w sprawie 45/76 Comet BV v. Produktschap voor Sier- gewassen, Zb.Orz. 1976, s. 2043; wyr.
ETS z 10.7.1997 r. w sprawie C-261/95 Palmisani v. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,
Zb.Orz. 1997, s. I-4025; wyr. ETS z 13.3.2007 r. w sprawie C-432/05 Unibet (London) Ltd,
Unibet (International) Ltd v. Justitie- kanslern, Zb.Orz. 2007, s. I-2271).

5. Charakter prawny KPP. Pojęcie access to justice zostało dookreślone poprzez ustanowie-12
nie w art. 47 KPP prawa do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu
(the right to valid remedy and to a fair trial) (zob. E. Storskrubb, J. Ziller, Access to Justice in
European Comparative Law, [w:] Access to Justice, s. 184–187). Aktualnie Karta Praw Podsta-
wowych stanowi tylko jeden z filarów podstawowych w UE (poza postanowieniami EKPC oraz
prawami podstawowymi, jako zasadami ogólnymi prawa unijnego). Access to justice usytuowane
jest w każdym ze wskazanych powyżej trzech filarów. Do wejścia w życie Traktatu z Lizbony
charakter prawny Karty był sporny. W piśmiennictwie podkreślano, że Karta, będąc porozumie-
niem pomiędzy organami Unii, tj. pomiędzy Radą, Komisją i Parlamentem Europejskim, nie jest
formalnym źródłem prawa wspólnotowego i nie ma formalnie mocy wiążącej. Niemniej jednak
postanowienia Karty mają szczególne znaczenie. Wskazywano, że stanowią one część acquis
communautaire i są wyrazem wspólnych tradycji konstytucyjnych państw członkowskich, zaś ich
przestrzeganie przez organy Wspólnoty, a także państwa członkowskie może być kontrolowane
przez Trybunał Sprawiedliwości (zob. P. Busiakiewicz, Karta Praw Podstawowych, s. 27 i n.;
D. Kornobis-Romanowska, Karta Praw Podstawowych, s. 38; A. Wyrozumska, Jednostka w Unii
Europejskiej, [w:] Prawo Unii Europejskiej, s. 346; J. Menkes, Karta Praw Podstawowych, s. 37).
Powyższe związane było z utrwaloną w orzecznictwie TSUE koncepcji traktatów jako „karty
konstytucyjnej”, która zakłada poszanowanie praw podstawowych oraz poddanie wykładni aktów
prawnych instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii oraz środków prawnych podejmo-
wanych przez państwa członkowskie pod kątem ich zgodności z „kartą konstytucyjną” i zasadami
ogólnymi prawa (unijnego) (zob. m.in. wyr. ETS: z 23.4.1986 r. w sprawie 294/83 Parti écologi-
ste „Les Verts” v. Parlament Europejski, Zb.Orz. 1986, s. 1339, pkt 23; z 10.7.2003 r. w sprawie
C-15/00 Komisja Wspólnot Europejskich v. Europejski Bank Inwestycyjny, Zb.Orz. 2003,
s. I-7281, pkt 75; z 18.1.2007 r. w sprawie C-229/05 Osman Ocalan w imieniu Kurdistan Wor-
kersñ Party (PKK) i Serif Vanly w imieniu Kurdistan National Congress (KNK) v. Rada Unii Euro-
pejskiej, Zb.Orz. 2007, s. I-439, pkt 109; z 3.9.2008 r. w sprawie C-402/05 P i C-415/05 P Yassin
Abdullah Kadi i Al Barakaat International Foundation v. Rada Unii Europejskiej i Komisja Wspól-
not Europejskich, Zb.Orz. 2008, s. I-6351, pkt 281; z 25.7.2002 r. w sprawie C-50/00 P Unión de
Pequeńos Agricultores v. Rada Unii Europejskiej, Zb.Orz. 2002, s. I-6677, pkt 38; z 5.10.2006 r.
w sprawie C-232/05 Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Francuska, Zb.Orz. 2006,
s. I-10071, pkt 57). Z dniem wejścia w życie traktatu lizbońskiego (tj. 1.12.2009 r.) KPP stała
się częścią prawa pierwotnego z uwagi na treść art. 6 ust. 1 TUE. Równocześnie wskazać należy,
iż Rzeczpospolita Polska podpisała protokół Nr 30, który ograniczał zastosowanie postanowień
KP w stosunku do niej. Jednakże w piśmiennictwie wskazuje się, iż znaczenie konstytucyjno-
-prawne tego ograniczenia zostało podane w wątpliwość na skutek wyroku TSUE z 21.12.2011 r.
w sprawie C-411/10 i C-493/10 N.S. v. Secretary of State for the Home Department et M.E. i inni
v. Refugee Applications Commissioner i Minister for Justice, Equality and Law Reform (Zb.Orz.
2011) (zob. A. Wróbel, [w:] Karta Praw Podstawowych, s. 4–7).

6. Zasada skutecznej ochrony sądowej. Uregulowanie zawarte w art. 47 KPP wyraża przede13
wszystkim zasadę skutecznej ochrony sądowej (zob. N. Półtorak, [w:] Karta Praw Podstawo-
wych, s. 1175 i n.; por. także wyr. ETS z 22.12.2010 r. w sprawie C-279/09 DEB Deutsche
Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH v. Bundesrepublik Deutschland, Zb.Orz. 2010,
s. I-13849, pkt 30, 31; post. TSUE z 1.3.2011 r. w sprawie C-457/09 Claude Chartry v. państwo
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belgijskie, Zb.Orz. 2011, s. I-819, pkt 25; a także wyr. TSUE z 28.7.2011 r. w sprawie C-69/10
Brahim Samba Diouf v. Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Zb.Orz. 2011,
pkt 49).

7. Prawo do skutecznego środka prawnego i prawo do rzetelnego procesu sądowego. Z po- 14
jęciem access to justice nieodłącznie związane jest prawo do skutecznego środka prawnego,
które zostało wywiedzione przez orzecznictwo TSUE z postanowień Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka, a także wcześniej było statuowane w poszczególnych aktach prawa wspólnoto-
wego. Analogicznie prawo do skutecznego środka prawnego poza tym, że jest ujęte w art. 47
KPP, jest respektowane w porządku unijnym przez akcesję do postanowień EKPC oraz jako
prawo podstawowe – zasada ogólna prawa unijnego. Trybunał wielokrotnie podkreślał, że prawo
do skutecznego środka prawnego (the right to valid remedy) jest prawem podstawowym i jest
chronione m.in. na podstawie art. 6 EKPC, a przede wszystkim art. 13 EKPC (zob. wyr. ETS
z 15.5.1986 r. w sprawie 222/84 Marguerite Johnston v. Chief Constable of the Royal Ulster Con-
stabulary, Zb.Orz. 1986, s. 1651; wyr. ETS z 29.10.1980 r. w połączonych sprawach 209–215/78
i 218/78 Heintz van Landewyck SARL i inni v. Komisja Wspólnot Europejskich, Zb.Orz. 1980,
s. 3125; wyr. ETS z 15.10.1987 r. w sprawie 222/86 Union nationale des entraîneurs et ca-
dres techniques professionnels du football (Unectef) v. Georges Heylens i innym, Zb.Orz. 1987,
s. 4097; z 9.2.2006 r. w połączonych sprawach C-23/04–C-25/04 Sfakianakis AEVE v. Elliniko
Dimosio, Zb.Orz. 2006, s. I-1265, pkt 28; wyr. SPI z 15.1.2003 r. w połączonych sprawach
T-377/00, T-379/00, T-380/00, T-260/01 oraz T-272/01 Philip Morris International, Inc i inni
v. Komisja Wspólnot Europejskich, Zb.Orz. 2003, s. II-1, pkt 121). Prawo do rzetelnego pro-
cesu sądowego, wynikające w szczególności z art. 6 ust. 1 EKPC, stanowi prawo podstawowe,
które Unia Europejska przestrzega jako zasadę ogólną zgodnie z art. 6 ust. 2 TUE (wyr. ETS:
z 26.6.2007 r. w sprawie C-305/05 Ordre des barreaux francophones et germanophone i inni
v. Conseil des ministres, Zb.Orz. 2007, s. I-5305, pkt 29 i z 1.7.2008 r. w połączonych sprawach
C-341/06 P i C-342/06 Chronopost SA i La Poste v. Union française de lñexpress (UFEX) i inni,
Zb.Orz. 2008, s. I-4777, pkt 44). Stanowi ono ogólną zasadę prawa wspólnotowego, która jest
inspirowana prawami podstawowymi (zob. wyr. ETS z 17.12.1998 r. w sprawie C-185/95 Bau-
stahlgewebe GmbH v. Komisja Wspólnot Europejskich, Zb.Orz. 1998, s. I-8417). Akcentowano
także, że prawo to, jako ogólna zasada prawa wspólnotowego, stanowi część pierwotnego prawa
wspólnotowego i wiąże bezpośrednio państwa członkowskie. Musi być zatem respektowane we
wszystkich postępowaniach przez wszystkie organy orzekające (zob. wyr. ETS z 13.2.1979 r.
w sprawie 85/76 Hoffmann-La Roche & Co. AG v. Komisja Wspólnot Europejskich, Zb.Orz.
1979, s. 461; wyr. ETS z 17.12.1998 r. w sprawie C-185/95 Baustahlgewebe GmbH v. Komisja
Wspólnot Europejskich, Zb.Orz. 1998, s. I-8417).

8. Wykładnia pojęcia prawa do skutecznego środka prawnego. Prawo do skutecznego 15
środka prawnego jest pojęciem prawa unijnego, które nie posiada definicji legalnej. Podkreślić
należy, iż art. 47 akapit 1 i 2 KPP gwarantują odpowiednio prawo do „skutecznego środka
prawnego”, a zatem nie tylko środka proceduralnego, oraz prawo do rzetelnej procedury sądo-
wej, zwane tu prawem (dostępu) do sądu. Pojęcie to jest szersze od art. 6 i 13 EKPC. Pojęcie
to powinno być interpretowane przy uwzględnieniu zasad prawa unijnego, przy czym powinno
podlegać w całej Unii Europejskiej autonomicznej i jednolitej wykładni (por. np. wyr. ETS:
z 14.1.1982 r. w sprawie 64/81 Nicolaus Corman & Fils SA v. Hauptzollamt Gronau, Zb.Orz.
1982, s. 13, pkt 8; z 6.3.2008 r. w sprawie C-98/07 Nordania Finans A/S ir BG Factoring A/S
v. Skatteministeriet, Zb.Orz. 2008, s. I-1281, pkt 17; z 1.3.2012 r. w sprawie C-166/11 Ángel
Lorenzo González Alonso v. Nationale Nederlanden Vida Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A.E.,
Zb.Orz. 2012). Wskazówką interpretacyjną w odniesieniu do tego pojęcia może być indykacja, że
pojęcie to należy interpretować zgodnie ze znaczeniem, jakie nadaje pojęciu efektywnego środka
orzecznictwo ETPC dotyczące art. 13 EKPC (szerzej zob. N. Półtorak, [w:] Karta Praw Podsta-
wowych, s. 1173, 1175 i n.). Prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem w określonym
przez prawo unijne zakresie dotyczy zarówno sądów unijnych, jak i sądów państw członkowskich.

9. Obowiązek ustanowienia środków niezbędnych do zapewnienia skutecznej ochrony są- 16
dowej. Unormowanie art. 47 KPP musi być odczytywane łącznie z art. 19 ust. 1 akapit 2
TUE, który określa m.in. obowiązek państw członkowskich ustanowienia „środków” niezbęd-
nych do zapewnienia skutecznej ochrony sądowej, co oznacza, że statuuje on obowiązek państw
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członkowskich do ustanawiania szerszej kategorii środków niż tylko prawo do sądu. Łącznie
powyższy system wprowadza szerokie rozumienie pojęcia access to justice.

10. Prawa objęte art. 47 KPP. Konkludując, w oparciu o systematykę przyjętą przez art. 4717
KPP w zw. z art. 19 ust. 1 akapit 2 TUE można uznać, że obejmuje on trzy odrębne prawa:
prawo do skutecznego środka prawnego, prawo (dostępu) do (bezstronnego) sądu i prawo
do „pomocy prawnej” (por. wyr. TSUE z 17.3.2011 r. w sprawie C-372/09 i C-373/09 Josep
Peńarroja Fa, Zb.Orz. 2011, s. I-1785, pkt 62; por. jednak wyr. TSUE z 8.12.2011 r. w sprawie
C-272/09 P KME Germany AG, KME France SAS i KME Italy SpA v. Komisja Europejska,
Zb.Orz. 2011; zob. także: N. Półtorak, [w:] Karta Praw Podstawowych, s. 1175–1178).

11. Prawo do sądu na gruncie Konstytucji RP. Prawo do sądu jest prawem konstytu-18
cyjnym, które zostało wyrażone w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym „każdy
ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez
właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”. Prawo do sądu, określane także jako „prawo
do ochrony prawnej”, „prawo do wymiaru sprawiedliwości”, „prawo do drogi sądowej”, „prawo
do uczciwego procesu”, „prawo do powództwa”, „prawo do obrony przed sądem”, „prawo do
skargi” jest samoistnym prawem podmiotowym każdej jednostki dającym jej prawo do zgłosze-
nia roszczenia o rozpatrzenie sprawy przez sąd i uzyskania ochrony prawnej (zob. E. Waśkowski,
Skarga, powództwo i prawo, s. 263 i n.; H. Mądrzak, Prawo do sądu jako gwarancja ochrony
praw człowieka (studium na tle polskiego prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego material-
nego i procesowego), [w:] Podstawowe prawa jednostki, s. 187 i n.). Prawo do sądu nie jest
jedynie instrumentem umożliwiającym wykonywanie innych praw i wolności konstytucyjnych,
lecz ma byt samodzielny i podlega ochronie niezależnie od naruszenia innych praw podmioto-
wych (zob. A. Wróbel, Glosa do trzech wyroków Trybunału Konstytucyjnego, PS 2000, Nr 1,
s. 208). Treść prawa do sądu wynikającego z art. 45 Konstytucji RP została doprecyzowana
w art. 77 ust. 2, art. 78, art. 176 ust. 1, art. 177, art. 178 Konstytucji RP (tak: Z. Czeszejko-
-Sochacki, Prawo do sądu, s. 91 i n.; zob. także K. Flaga-Gieruszyńska, Dostęp do sądu a postulat
humanizacji procesu cywilnego, [w:] Aurea praxis, aurea theoria, t. II, s. 2783 i n.).

12. Elementy prawa do sądu. Prawo do sądu składa się z trzech podstawowych elementów:19
prawa dostępu do sądu (w znaczeniu wszczęcia procedury sądowej), prawa do ukształtowa-
nia procedury sądowej w sposób respektujący zasady sprawiedliwości proceduralnej oraz
prawa do wyroku sądowego, tj. do uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd
w rozsądnym terminie (tak m.in. wyr. TK z: 9.1.2006 r., SK 55/04, OTK-A 2006, Nr 1, poz. 1;
z 28.2.2006 r., P 13/05, OTK-A 2006, Nr 2, poz. 20; z 7.3.2006 r., SK 11/05, OTK-A 2006,
Nr 3, poz. 27; z 14.3.2006 r., SK 4/05, OTK-A 2006, Nr 3, poz. 29; z 8.5.2006 r., SK 32/05,
OTK-A 2006, Nr 5, poz. 54; z 10.7.2007 r., K 37/04, OTK-A 2006, Nr 7, poz. 79; z 24.7.2006 r.,
SK 8/06, OTK-A 2006, Nr 7, poz. 84; z 1.9.2006 r., SK 14/05, OTK-A 2006, Nr 8, poz. 97;
z 12.9.2006 r., SK 21/05, OTK-A 2006, Nr 8, poz. 103; z 4.12.2006 r., P 35/05, OTK-A 2006,
Nr 11, poz. 167; zob. także P. Pogonowski, Realizacja prawa do sądu, s. 7–16; H. Pietrzkowski,
Prawo do sądu, s. 3 i n.; tenże, Prawo do rzetelnego procesu, s. 37; A. Zieliński, Prawo do sądu,
s. 20).

13. Prawo do sądowego wymiaru sprawiedliwości. Prawo do sądu w znaczeniu konstytucyj-20
nym obejmuje swoim zakresem prawo do sądowego wymiaru sprawiedliwości. Niezbędnym
warunkiem realizacji prawa do sądu jest możliwość dochodzenia sprawy przed sądem jako
organem władzy publicznej sprawującym wymiar sprawiedliwości. Z treści art. 10, 173 oraz
175 Konstytucji RP wywodzi się zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości, zgodnie z którą
sprawowanie wymiaru sprawiedliwości zostało zastrzeżone do wyłącznej kompetencji sądów pań-
stwowych (zasada ta miała także zastosowanie na gruncie Konstytucji PRL – zob. R. Więckowski,
Dopuszczalność drogi sądowej, s. 11; S. Włodyka, Ustrój organów ochrony prawnej, s. 46–53;
tenże, Konstytucyjna zasada; Z. Resich, Pojęcie wymiaru sprawiedliwości, s. 305 i n.; obecnie
zob. T. Ereciński, J. Gudowski, J. Iwulski, Komentarz do prawa o ustroju sądów powszechnych,
s. 15–16; S. Włodyka, Organizacja sądownictwa, s. 7–12; K. Lubiński, Pojęcie i zakres, s. 3
i n.; K. Piasecki, Organizacja wymiaru sprawiedliwości, s. 6 i n.; M. Zubik, Sprawowanie wy-
miaru sprawiedliwości, s. 7–8). Aktualnie dominujący jest pogląd, zgodnie z którym wymiar
sprawiedliwości ujmowany jest w kategoriach podmiotowo-przedmiotowych. W praktyce ozna-
cza to m.in. rozstrzyganie spraw cywilnych przez niezawisłego sędziego w niezależnym sądzie
(zob. J. Ignaczewski, Wymiar sprawiedliwości, s. 1 i n.). Organ sądowy powinien działać na
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podstawie ustawy, być niezawisły, niezależny, bezstronny oraz wyposażony w gwarancje prowa-
dzenia rzetelnego postępowania (zob. P. Pogonowski, Realizacja prawa do sądu, s. 7). W ramach
pojęcia drogi sądowej przyjmuje się, że sądy, sprawując wymiar sprawiedliwości, rozpoznają
przedstawione pod osąd roszczenie i wydają wiążące rozstrzygnięcie, czy przedstawione roszcze-
nie podlega ochronie prawnej (roszczenie procesowe) (zob. także J. Gudowski, [w:] Kodeks, t. I,
pod red. T. Erecińskiego, 2012, s. 44–45).

14. Sądy sprawujące wymiar sprawiedliwości. W ujęciu konstytucyjnym wymiar sprawied- 21
liwości jest sprawowany przez Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz
sądy wojskowe (art. 175 ust. 1 Konstytucji RP), przy czym sądy powszechne sprawują wy-
miar sprawiedliwości we wszystkich sprawach, z wyjątkiem zastrzeżonych do właściwości innych
sądów (art. 177 Konstytucji RP).

15. Droga sądowa w znaczeniu sensu stricto i znaczeniu sensu largo. Wymiar sprawiedli- 22
wości w sprawach cywilnych sprawują zasadniczo sądy powszechne oraz Sąd Najwyższy (droga
sądowa w znaczeniu sensu stricto). Wyjątkowo wymiar sprawiedliwości mogą sprawować sądy
szczególne (droga sądowa w znaczeniu sensu largo).

16. Sądy powszechne: sądy rejonowe, sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne. Sądy 23
powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administra-
cyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego. Sądy powszechne wykonują również inne
zadania z zakresu ochrony prawnej, powierzone im w drodze ustaw (art. 1 § 2 i 3 PrUSP).
W strukturze sądów powszechnych wyodrębnia się jednostki organizacyjne – wydziały powołane
do rozpoznawania rodzajowo wyodrębnionych spraw.

17. Jednostki organizacyjne sądu rejonowego. Podstawową jednostką organizacyjną w są- 24
dach rejonowych rozpoznającą sprawy cywilne jest wydział cywilny (który rozpoznaje sprawy
z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, sprawy dotyczące demoralizacji
i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurza-
jących i psychotropowych oraz sprawy należące do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych
ustaw) – art. 12 § 1 PrUSP. Fakultatywnie w sądzie rejonowym mogą zostać utworzone wydziały
rozpoznające sprawy cywilne: rodzinny i nieletnich (do spraw z zakresu prawa rodzinnego i opie-
kuńczego, a także spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób
uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należą-
cych do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw), pracy, ubezpieczeń społecznych albo
pracy i ubezpieczeń społecznych (do spraw odpowiednio z zakresu prawa pracy lub z zakresu
ubezpieczeń społecznych), gospodarczy (do spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu
prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych
ustaw) oraz ksiąg wieczystych (do prowadzenia ksiąg wieczystych).

18. Jednostki organizacyjne sądu okręgowego. Podstawową jednostką organizacyjną sądu 25
okręgowego rozpoznającą sprawy cywilne jest wydział cywilny (do spraw z zakresu prawa cy-
wilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących leczenia osób uzależnionych od
alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych, spraw należących do sądu opiekuń-
czego na podstawie odrębnych ustaw oraz spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych
nieletnich, z wyjątkiem spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wo-
bec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek
o orzeczenie środka poprawczego). Fakultatywnie w sądzie okręgowym może zostać utworzony
wydział: pracy, ubezpieczeń społecznych albo pracy i ubezpieczeń społecznych (do spraw odpo-
wiednio z zakresu prawa pracy lub z zakresu ubezpieczeń społecznych) oraz gospodarczy (do
spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących
do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw). Ponadto w Sądzie Okręgowym w War-
szawie działają jako wydziały: odrębna jednostka organizacyjna do spraw z zakresu ochrony
konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego (sąd ochrony konku-
rencji i konsumentów), odrębna jednostka organizacyjna do spraw rejestrowych powierzonych
temu sądowi na podstawie odrębnych przepisów oraz odrębna jednostka organizacyjna do spraw
z zakresu ochrony wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych
(sąd wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych).

19. Jednostki organizacyjne sądu apelacyjnego. Podstawowymi jednostkami organizacyj- 26
nymi rozpoznającymi w sądzie apelacyjnym sprawy cywilne są wydziały: cywilny (do spraw
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z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, jak również spraw gospodarczych
oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodar-
czego na podstawie odrębnych ustaw) oraz pracy i ubezpieczeń społecznych (do spraw z zakresu
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych).

20. Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy jest wyodrębniony ze struktury organów wymiaru spra-27
wiedliwości jako naczelny organ sądowy w Rzeczypospolitej Polskiej. Z treści art. 183 ust. 1
Konstytucji RP oraz art. 1 pkt 1 ustawy z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (tekst jedn. Dz.U.
z 2013 r. poz. 499 ze zm.) wynika, że Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów
powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania. W post. SN z 23.9.2010 r. (III CSK 288/08,
Legalis) podkreślono, że stosownie do zasad ustrojowych normujących porządek władzy sądow-
niczej, kształtowanych przez Konstytucję i ustawy dotyczące procedur sądowych, podstawową
funkcją jurysdykcyjną Sądu Najwyższego jest nadzór nad działalnością sądów przez zapew-
nienie zgodności z prawem i jednolitości orzeczeń sądów powszechnych i sądów wojskowych
(art. 183 ust. 1 Konstytucji RP i art. 1 pkt 1 SNU). W postępowaniu cywilnym nadzór ten po-
lega przede wszystkim na dokonywaniu oceny prawidłowości wykładni i stosowania prawa przez
sądy powszechne, natomiast ustalenia faktyczne stanowiące podłoże rozpoznawanych spraw oraz
ocena poprzedzających je dowodów pozostaje domeną sądów meriti. Swoje funkcje Sąd Najwyż-
szy realizuje, rozpoznając środki zaskarżenia od orzeczeń wydawanych przez sądy powszechne,
tj. skargi kasacyjne (art. 3981 i n. KPC), skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawo-
mocnego orzeczenia (art. 4241 i n. KPC) oraz zażalenia (art. 3941 KPC), a także udzielając
odpowiedzi na pytania prawne (art. 390 KPC). J. Gudowski podkreśla, że postępowanie przed
Sądem Najwyższym ma autonomiczny oraz co do zasady ściśle kontrolny charakter (polega na
kontroli legalności prawomocnych orzeczeń w oparciu o ustalenia faktyczne oraz ocenę dowodów
poczynione w postępowaniu przed sądami powszechnymi) – tak J. Gudowski, [w:] Kodeks, t. I,
pod red. T. Erecińskiego, 2012, s. 35; szerzej zob. T. Zembrzuski, Skarga kasacyjna, s. 34 i n.

21. Sądy szczególne. Sądami szczególnymi w rozumieniu komentowanego art. 2 § 3 KPC są:28
Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne (art. 184 Konstytucji RP
i art. 2 ustawy z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, tekst jedn. Dz.U.
z 2014 r. poz. 1647) oraz sądy wojskowe (zob. ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o ustroju sądów
wojskowych, tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1198). Sądy wojskowe, będące sądami szczególnymi
w rozumieniu art. 2 § 3 KPC, rozpoznają np. sprawy o cywilnoprawne roszczenia objęte art. 8
i 9 ustawy z 23.2.1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowa-
nych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r.
poz. 1583). Z kolei jako sąd szczególny w rozumieniu art. 2 § 3 KPC Naczelny Sąd Administra-
cyjny rozpoznaje niektóre sprawy z zakresu prawa pracy przekazane do jego kompetencji (tak
J. Gudowski, [w:] Kodeks, t. I, pod red. T. Erecińskiego, 2012, s 35; odmiennie K. Piasecki,
[w:] Kodeks, t. I, pod red. K. Piaseckiego, 2006, s. 39).

22. Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu. Nie są sądami orzekającymi w sprawach29
cywilnych w rozumieniu art. 2 KPC, jako pełniące szczególne kompetencje orzecznicze: Try-
bunał Konstytucyjny (zob. art. 188–197 Konstytucji RP oraz ustawa z 25.6.2015 r. o Trybunale
Konstytucyjnym, Dz.U. poz. 1064) i Trybunał Stanu (zob. art. 198–201 Konstytucji RP i ustawa
z 26.3.1982 r. o Trybunale Stanu, tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 925 ze zm.).

V. Droga sądowa a droga administracyjna
1. Droga sądowa a droga administracyjna. Relacja drogi sądowej do drogi administracyjnej30

może być rozpatrywana na różnych płaszczyznach. Problematyka styku drogi administracyjnej
i drogi sądowej w sprawach cywilnych, najogólniej mówiąc, koncentruje się wokół zagadnienia
waloru, skutków decyzji administracyjnej w ramach powstawania decyzji sądowej (orzecze-
nia sądowego) w sprawach cywilnych oraz wpływu postępowania administracyjnego na bieg
postępowania cywilnego (co obejmuje w szczególności problem niedopuszczalności drogi
sądowej).

2. Walor i skutki decyzji administracyjnej w ramach powstawania decyzji sądowej. W od-31
niesieniu do zagadnienia waloru i skutków decyzji administracyjnej w ramach powstawania
decyzji sądowej (orzeczenia sądowego) w sprawach cywilnych wskazuje się, że przede wszystkim
musi to być oceniane w relacji do instytucji zawieszenia postępowania (art. 177 § 1 pkt 3
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KPC; szerzej zob. L. Ostrowski, O kwestiach prejudycjalnych; K. Piasecki, Z zagadnień sto-
sunku postępowania cywilnego do postępowania administracyjnego, [w:] Proces i prawo, s. 445
i n.; S. Hanausek, „Związanie” sądu cywilnego, s. 20 i n.). J. Gudowski wskazuje, że „sąd
jest związany ostateczną decyzją administracyjną o charakterze konstytutywnym oraz decyzją
deklaratoryjną, wydaną w sprawie administracyjnej w znaczeniu materialnym, tj. wynikającej
ze stosunków z zakresu prawa administracyjnego. Nie ma natomiast związania ostateczną decy-
zją administracyjną o charakterze deklaratoryjnym, wydaną w sprawie – w ujęciu materialnym
– cywilnej mocą przepisów szczególnych przekazanej do właściwości organów administracyj-
nych” (tak: J. Gudowski, [w:] Kodeks, t. I, pod red. T. Erecińskiego, 2012, s. 46–47; por.
także K. Piasecki, Z zagadnień stosunku postępowania cywilnego do postępowania administra-
cyjnego, [w:] Proces i prawo, s. 445 i n.; S. Hanausek, „Związanie” sądu cywilnego, s. 20 i n.;
E. Ochendowski, Moc wiążąca aktu administracyjnego, s. 28). Za J. Gudowskim należy wska-
zać np. następujące orzeczenia: orz. SN z 28.9.1938 r., C.I. 1432/37, PN 1939, Nr 2, s. 19;
orz. SN z 27.6.1957 r., 3 CR 702/56, OSN 1958, Nr 3, poz. 79; uchw. SN(7, zasada prawna)
z 23.11.1959 r., 1 CO 20/59, OSNCK 1960, Nr 2, poz. 32; wyr. SN z 12.5.1964 r., II CR
185/64, OSNCP 1965, Nr 3, poz. 41; uzasadnienie wyr. SN z 20.6.1964 r., I CR 635/63, OSNCP
1965, Nr 7–8, poz. 116; wyr. SN z 14.4.1965 r., I PR 88/65, OSNCP 1966, Nr 2, poz. 23;
wyr. SN z 30.6.1970 r., I CR 195/70, OSNCP 1971, Nr 4, poz. 69; uchw. SN(7, zasada prawna)
z 8.2.1971 r., III CZP 74/70, OSNCP 1971, Nr 7–8, poz. 121; wyr. SN z 21.4.1972 r., II PR 64/72,
OSNCP 1973, Nr 1, poz. 15; wyr. SN z 10.4.1974 r., I PR 19/74, OSNCP 1974, Nr 12, poz. 220;
wyr. SN z 3.2.1976 r., II CR 732/75, OSNCP 1976, Nr 12, poz. 263; uchw. SN z 28.5.1982 r.,
IV PR 37/82, OSNCP 1982, Nr 11–12, poz. 184 z aprobującą glosą G. Kuźnika, OSPiKA 1983,
Nr 9, poz. 183 oraz krytyczną glosą J. Rodziewicza i C. Rzeszotarskiego, Pal. 1983, Nr 12,
s. 104; uzasadnienie uchw. SN(7) z 18.11.1982 r., III CZP 26/82, OSNCP 1983, Nr 5–6, poz. 64
z glosą J. Homplewicza, OSPiKA 1983, Nr 11, poz. 248; uzasadnienie uchw. SN z 10.10.1983 r.,
III CZP 31/83, OSNCP 1984, Nr 5, poz. 67; uzasadnienie uchw. SN z 21.10.1983 r., III CZP
48/83, OSNCP 1984, Nr 5, poz. 71; uzasadnienie uchw. SN z 27.11.1984 r., III CZP 70/84,
OSNCP 1985, Nr 8, poz. 108 z krytyczną glosą W. Siedleckiego, OSPiKA 1985, Nr 9, poz. 166;
wyr. SN z 21.3.1985 r., I PRN 15/85, OSNCP 1985, Nr 12, poz. 202 z krytyczną glosą J. Nóżki,
PiP 1987, Nr 6, s. 135; post. SN z 13.3.1986 r., III CRN 14/86, OSPiKA 1987, Nr 2, poz. 30
z glosą S. Jędrzejewskiego; uchw. SN z 18.5.1994 r., III CZP 69/94, OSNCP 1994, Nr 12,
poz. 233; uchw. SN(7) z 16.6.1994 r., II PZP 4/94, OSNAPiUS 1994, Nr 11, poz. 170; uza-
sadnienie post. SN z 9.11.1994 r., III CRN 36/94, OSNC 1995, Nr 3, poz. 54; uchw. SN(7)
z 29.6.1995 r., II PZP 2/95, OSNAPiUS 1996, Nr 4, poz. 57; wyr. SN z 28.7.2004 r., III CK
296/03, BSN 2005, Nr 1, s. 11; uchw. SN(7) z 9.10.2007 r., III CZP 46/07, OSNC 2008, Nr 3,
poz. 30; wyr. SN z 16.12.2009 r., I CSK 175/09, OSNC 2010, Nr 7–8, poz. 115.

3. Dopuszczalność powołania się przed sądem na nieważność decyzji administracyjnej. 32
J. Gudowski wskazuje także, że przed sądem można powoływać się na tzw. bezwzględną
nieważność decyzji administracyjnej zachodzącą wtedy, gdy została ona wydana przez or-
gan oczywiście niewłaściwy lub wprawdzie przez organ kompetentny, ale bez zachowania
jakiejkolwiek procedury. W ostatnim okresie orzecznictwo dopuszcza także w konkretnych
wypadkach możność powołania się na zwykłą (por. art. 156 KPA) nieważność decyzji admini-
stracyjnej (zob. J. Gudowski, [w:] Kodeks, t. I, pod red. T. Erecińskiego, 2012, s. 47 i przywołane
tam orzecznictwo).

4. Relacje pomiędzy postępowaniem administracyjnym a postępowaniem cywilnym. 33
Ukształtowanie relacji postępowania administracyjnego w odniesieniu do postępowania cy-
wilnego – w aspekcie niedopuszczalności drogi sądowej – może polegać na całkowitym
wyłączeniu sprawy z drogi sądowej do drogi administracyjnej albo wprowadzeniu systemu
mieszanego.

5. Warianty systemu mieszanego. W przypadku systemu mieszanego mogą wystąpić różne 34
warianty: 1) przemienność drogi postępowania, 2) otwarcie drogi sądowej po wyczerpaniu
postępowania administracyjnego, 3) otwarcie drogi sądowej po uprzednim przeprowadzeniu per-
traktacji ugodowych przed organami administracji, 4) otwarcie drogi sądowej w II instancji
jako instancji odwoławczej, 5) prawo wyboru w II instancji drogi sądowej lub administracyj-
nej, 6) otwarcie drogi sądowej dla dłużnika broniącego się przed egzekucją administracyjną (tak
Z. Resich, Dopuszczalność drogi sądowej, s. 111–112).
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Ad 1) Przemienność drogi sądowej i administracyjnej ma miejsce wówczas, gdy mamy
do czynienia z tzw. względną niedopuszczalnością drogi sądowej, co oznacza, że podmiotowi
uprawnionemu przysługuje prawo wyboru, czy chce dochodzić swoich roszczeń na drodze
sądowej, czy też administracyjnej. Przykładem takiej sytuacji było nieobowiązujące już ure-
gulowanie zawarte w art. 9 uchylonego dekretu z 5.10.1955 r. o odpowiedzialności materialnej
żołnierzy zawodowych za szkody wyrządzone jednostce wojskowej (Dz.U. Nr 40, poz. 247 ze zm.).
Regulacja ta została zastąpiona przez ustawę z 25.5.2001 r. o odpowiedzialności majątkowej żoł-
nierzy (Dz.U. Nr 89, poz. 967 ze zm.), która nie przewiduje przemienności drogi sądowej.

Ad 2) Otwarcie drogi sądowej po wyczerpaniu postępowania administracyjnego związane
jest z czasowym lub warunkowym wyłączeniem z drogi sądowej określonych kategorii spraw.
Znaczna część piśmiennictwa obecnie wiąże niniejsze zagadnienie z konstrukcją czasowej
niedopuszczalności drogi sądowej oraz tzw. postępowaniami przedsądowymi. F.X. Fierich –
w aspekcie otwarcia drogi sądowej po wyczerpaniu postępowania administracyjnego – wyodręb-
nia czasowe lub warunkowe ograniczenia drogi sądowej. Ograniczenia czasowe polegają na tym,
że droga sądowa otwiera się po upływie oznaczonego czasookresu, rozpoczynającego swój bieg
z chwilą zaistnienia pewnego zdarzenia prawnego. Ograniczenia warunkowe polegają na tym, że
droga sądowa otwiera się z chwilą spełnienia określonego warunku z podaniem pewnego czaso-
okresu lub bez jego podania (F.X. Fierich, Z drogi administracyjnej, s. 14; tenże, Unzulässigkeit,
s. 74 i n.). Warunkowa niedopuszczalność drogi sądowej o charakterze względnym oznacza,
że sąd powszechny staje się właściwy do rozpoznania danej sprawy po uprzednim spełnieniu
określonych warunków (tak F.X. Fierich, Z drogi administracyjnej, s. 15; tenże, Unzulässigkeit,
s. 74–75). W tym ujęciu przesłanką dopuszczalności drogi sądowej jest wcześniejsze wyczer-
panie trybu administracyjnego, a mówiąc inaczej – wymogiem podjęcia procesu cywilnego jest
uprzednie wystąpienie w drodze administracyjnej (tak M. Allerhand, O zarzucie prejudycjalności,
s. 13–14 i 84; M. Waligórski, Proces cywilny, s. 67; S. Gołąb, Zarys polskiego procesu cywilnego,
s. 32; F.X. Fierich, Unzulässigkeit, s. 16). W doktrynie postępowania cywilnego wskazuje się, że
w wyniku następczego wdrożenia procesu cywilnego możliwe jest różne „zaczepianie orzeczeń
administracyjnych”. W szczególności możliwe jest wprowadzenie uregulowań, zgodnie z którymi
z momentem otwarcia się drogi sądowej wniesienie skargi (powództwa) skutkować będzie całko-
witym rozpoznaniem sprawy na nowo. W takiej sytuacji ta sama sprawa, która była przedmiotem
decyzji administracyjnej, jest rozpoznawana przez sąd powszechny ponownie, tak jakby w ogóle
nie była uprzednio przedmiotem badania przez organ administracyjny (tak F.X. Fierich, Z drogi
administracyjnej, s. 19–20). Sąd powszechny w tym wypadku nie bada ważności postępowania
administracyjnego, nie kontroluje jego przebiegu, nie utrzymuje w mocy decyzji administracyjnej,
czy też jej nie zmienia. Postępowanie przed sądem powszechnym nie jest postępowaniem odwo-
ławczym, lecz przeprowadzeniem tej samej sprawy od początku. Sąd powszechny ponownie bada
i rozstrzyga tę samą sprawę cywilną. Wniesiona skarga (powództwo) jest skargą (powództwem)
ustalającą lub skargą (powództwem) o świadczenie, a w konsekwencji wyrok przybiera postać wy-
roku zasądzającego lub ustalającego. Przy uwzględnieniu charakteru tej relacji orzeczenie, które
zapada na drodze sądowej, ma tylko pośredni wpływ na doniosłość prawną decyzji administra-
cyjnej. Orzeczenie sądowe jest nowym orzeczeniem wydanym na podstawie nowego materiału
faktycznego i dowodowego, po przeprowadzeniu ponownego postępowania. W odniesieniu do
powyższej sytuacji w aktualnej doktrynie postępowania cywilnego wprowadzono pojęcie tzw.
postępowań przesądowych. W ramach postępowań przedsądowych warunkiem formalnym otwar-
cia się drogi sądowej, a zarazem jej ograniczeniem jest konieczność wyczerpania obligatoryjnego
administracyjnego postępowania przedsądowego (tak R. Więckowski, Sądowe dochodzenie rosz-
czeń, s. 52; tenże, Dopuszczalność drogi, s. 104–105), określanego także nieprecyzyjnie mianem
prejurysdykcyjnego (tak K. Piasecki, Procedury poprzedzające postępowanie cywilne, s. 11 i n.,
który uważa, że określenie to jest uzasadnione charakterem stosunku zachodzącego pomiędzy
tymi postępowaniami a postępowaniem przed sądem, co wynika, z tego, że strona dochodząca
ochrony prawnej ma możliwość lub obowiązek wykorzystania najpierw innego trybu załatwie-
nia sprawy). Podmiot może przenieść sprawę z drogi administracyjnej na drogę sądową poprzez
wniesienie określonego środka, najczęściej w określonym terminie. Administracyjne postępowa-
nie przedsądowe charakteryzuje się tym, że decyzja administracyjna wydana w pierwszej fazie
rozpoznawania sporu nie wywiera merytorycznego wpływu na rozstrzygnięcie sądu w drugiej fa-
zie, gdy sprawa toczy się przed sądem powszechnym. Sąd powszechny nie jest bowiem w żaden
sposób związany ustaleniami organu administracyjnego. Decyzja organu nie ma charakteru pre-
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judycjalnego, gdyż nie rozstrzyga tzw. zagadnienia wstępnego. W konsekwencji sąd powszechny
rozstrzyga całkowicie spór ex novo (R. Więckowski, Sądowe dochodzenie roszczeń, s. 55; tenże,
Dopuszczalność drogi sądowej, s. 105–107). Konsekwencją niewyczerpania obligatoryjnego trybu
administracyjnego – zgodnie z koncepcją postępowań przesądowych – jest odrzucenie pozwu.
Charakter relacji postępowania administracyjnego do postępowania cywilnego jako postępowa-
nia przedsądowego determinuje zagadnienie strony przedmiotowej, jak i podmiotowej procesu
cywilnego jako drugiego etapu dochodzenia roszczeń. Koncepcja postępowań przedsądowych
została także przyjęta przez orzecznictwo Sądu Najwyższego (zob. m.in. wśród wielu: wyr. SN
z 6.12.2007 r., IV CSK 326/07, Legalis; post. SN z 27.7.2010 r., V CSK 458/09, Legalis; post.
SN z 6.12.2007 r., III CZP 107/07, OSNC 2009, Nr 1, poz. 18; post. SN z 17.11.1998 r., II UKN
410/98, OSNAPiUS 1999, Nr 21, poz. 703; uchw. SN z 6.11.2008 r., III CZP 101/08, BSN
2008, Nr 11, poz. 7; wyr. SN z 11.6.2003 r., V CKN 377/01, Legalis; wyr. SN z 21.9.2005 r.,
V CK 139/05, niepubl.; post. SN z 7.2.2008 r., V CSK 435/07, Legalis; wyr. TK z 4.12.2006 r.,
P 35/05, OTK-A 2006, Nr 11, poz. 167; post. SN z 25.3.1999 r., III CKN 205/98, Legalis).
Otwarcie drogi sądowej po wyczerpaniu postępowania administracyjnego ma miejsce przykła-
dowo w sprawach o rozgraniczenie (zob. art. 33 ust. 3 i art. 34 ust. 2 ustawy z 17.5.1989 r. –
Prawo geodezyjne i kartograficzne, tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.). Ograniczenie
warunkowe z podaniem pewnego czasookresu w aspekcie definitywnego wyłączenia drogi są-
dowej w przypadku niewyczerpania uprzedniego trybu administracyjnego w określonym czasie,
a w istocie koncepcja obligatoryjnych postępowań przedsądowych jest dyskutowana w doktrynie
jako w niektórych sytuacjach mogąca ograniczać prawo do sądu (zob. J. Gudowski, Wpływ Kon-
stytucji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na pojęcie dopuszczalności drogi sądowej,
[w:] Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, s. 427; por. także J. Gudowski, [w:] Kodeks, t. I,
pod red. T. Erecińskiego, 2012, s. 78; F. Zedler, Glosa do post. SN z 5.11.2009 r., I CSK 16/09,
OSP 2011, Nr 7–8, poz. 81; T. Zembrzuski, Droga sądowa, s. 1289; M. Łoboz, Postępowanie
o rozgraniczenie nieruchomości, s. 18; K. Gajda-Roszczynialska, Dopuszczalność drogi sądowej,
s. 47; por. także J. Jankowski, Ewolucja unormowań i poglądów doktryny na temat wypadków
czasowej niedopuszczalności drogi sądowej, [w:] Aurea praxis, aurea theoria, t. I, s. 274 i n. oraz
s. 294 i n.).

Ad 3) Z kolei otwarcie drogi sądowej po uprzednim przeprowadzeniu pertraktacji ugodo-
wych przed organami administracji przewidziane jest przykładowo w art. 151 ust. 1 ustawy
z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 196 ze zm.).

Ad 4) Sytuacja, w której następuje otwarcie drogi sądowej w II instancji jako instancji
odwoławczej, ma miejsce w sprawach ze skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej
uregulowanej w art. 198a–198g ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Ad 5) Prawo wyboru w II instancji drogi sądowej lub administracyjnej przewiduje szereg
dyrektyw europejskich w sprawach konsumenckich (zob. K. Gajda, Dochodzenie roszczeń
konsumenckich, [w:] Europejskie prawo konsumenckie).

Ad 6) Kwestię otwarcia drogi sądowej dla dłużnika broniącego się przed egzekucją ad-
ministracyjną reguluje art. 842 KPC.

VI. Droga sądowa a postępowanie karne
1. Droga sądowa a postępowanie karne. Relację drogi sądowej w sprawach cywilnych do 35

postępowania karnego reguluje m.in. art. 11 i 12 KPC oraz art. 177 § 1 pkt 4 KPC.

VII. Droga sądowa a alternatywne metody rozwiązywania sporów
1. Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR). Koncepcja alternatywnych metod 36

rozwiązywania sporów w doktrynie postępowania cywilnego, jako powiązana z szeroko rozumia-
nym access to justice, została wprowadzona przez M. Capelletiego, który uznał alternatywne
metody rozwiązywania sporów za istotną część szeroko rozumianej nauki postępowania
cywilnego (zob. M. Cappelletti, Alternative Dispute Resolution Processes, s. 287 i n.; K. Gajda-
-Roszczynialska, Mediacja obligatoryjna, s. 454).

2. ADR a konstytucyjne prawo do sądu. Określenie, iż są to metody pozasądowe w ujęciu 37
podmiotowym oznacza co do zasady usytuowanie organów stosujących tradycyjne alternatywne
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metody rozwiązywania sporów poza konstytucyjnym wymiarem sprawiedliwości. Przyjmując
podmiotowo-przedmiotową koncepcję, nie jest możliwe uznanie, że sądem jest każdy organ roz-
strzygający lub rozwiązujący spory w ramach alternatywnych metod rozwiązywania sporów,
a tym samym, że czynności te stanowią sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. Określenie rela-
cji alternatywnych metod rozwiązywania sporów w stosunku do drogi sądowej przede wszystkim
wymaga dookreślenia jej w aspekcie prawa do sądu. W orzecznictwie Trybunału Konstytu-
cyjnego podkreśla się, że nie ma jednolitego idealnego modelu rozwiązywania i rozstrzygania
sporów, w szczególności postępowania sądowego obowiązującego we wszystkich kategoriach
spraw rozpoznawanych przez organy wymiaru sprawiedliwości. Nakaz jednolitego kształtowania
gwarancji sprawiedliwości proceduralnej nie wynika również z art. 45 Konstytucji RP. Gwarancje
konstytucyjne zakazują tylko zamykania drogi sądowej, a w odniesieniu do praw i wolności kon-
stytucyjnych zakaz ten ma charakter bezwzględny (art. 77 ust. 2 Konstytucji RP), oraz wymagają
zapewnienia zasadniczych i ogólnych elementów postępowania, od których zależy możliwość
wydania sprawiedliwego rozstrzygnięcia (zob. uzasadnienie wyr. TK z 26.1.2005 r., P 10/04,
OTK-A 2005, Nr 1, poz. 7). Zatem konstytucyjne prawo do sądu nie wyłącza możliwości stoso-
wania alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

3. Niewłaściwe alternatywne metody rozwiązywania sporów. W ramach konstytucyjnego38
prawa do sądu, a zarazem drogi sądowej można rozważać jedynie usytuowanie szeroko rozu-
mianych tzw. niewłaściwych alternatywnych metod rozwiązywania sporów (tzw. postępowania
oraz instytucje o charakterze nieadjudykacyjnym w ramach drogi sądowej, które zmierzają nie
do rozstrzygnięcia sporu przez sąd, a jedynie do jego konsensualnego rozwiązania przez same
strony, np. postępowanie pojednawcze, czy dążenie sędziego do zawarcia ugody sądowej). Nie-
właściwość tych metod polega na tym, że nie tworzą one alternatywy usytuowanej poza drogą
sądową, wspomagającej i uzupełniającej funkcjonowanie sądowego wymiaru sprawiedliwości,
a funkcjonują w ramach sądowego postępowania cywilnego i, co istotne, mogą być stosowane
przez organy sądowe i mają charakter nieadjudykacyjny.

4. Tradycyjne formy ADR. Z kolei tradycyjnie rozumiane alternatywne metody rozwiązywa-39
nia sporów obejmują całe spektrum postępowań oraz technik wspierających i dopełniających
sądowy wymiar sprawiedliwości (np. mediacja czy postępowanie arbitrażowe). Tradycyjne
formy ADR mają służyć konsensualnemu rozwiązaniu konfliktów i sporów przez strony
przy równoczesnym założeniu nieograniczania dostępu do sądowego wymiaru sprawiedliwo-
ści (zob. K. Gajda-Roszczynialska, Mediacja obligatoryjna, s. 437 i literatura tam przywołana).
Ich funkcjonowanie powoduje, że zakres instrumentów proceduralnych, służących rozwiązywa-
niu sporów, jest znacznie szerszy (K. Weitz, Mediacja w sprawach gospodarczych, [w:] System
Prawa Handlowego, t. 7, s. 222). Możliwość rozwiązania sporu w ramach tradycyjnych alterna-
tywnych metod rozwiązywania sporów nie jest wyjątkiem od konstytucyjnej zasady sądowego
wymiaru sprawiedliwości, jak również nie stoi w opozycji do sądowego wymiaru sprawiedliwo-
ści, a jedynie ten wymiar uzupełnia (zob. Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Sądownictwo polubowne,
s. 51; A. Wach, Znaczenie ADR dla realizacji roszczeń w postępowaniu cywilnym, [w:] Ewolu-
cja polskiego postępowania cywilnego), co znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Trybunału
Konstytucyjnego (zob. m.in. wyr. TK z 28.7.2004 r., P 2/04, OTK-A 2004, Nr 7, poz. 72). Co do
zasady uruchomienie procedury alternatywnej w stosunku do postępowania sądowego może na-
stąpić przed wszczęciem postępowania sądowego (zob. jednak art. 2021 oraz art. 1165 § 3 KPC),
a także w jego trakcie (zob. art. 1831 § 2 KPC). Co do zasady uruchomienie procedury alterna-
tywnej nie wyklucza możliwości późniejszego odwołania się strony do sądu państwowego, tak
jak wystąpienie na drogę sądową nie musi a priori eliminować poszukiwania pojednawczego roz-
wiązania sprawy, a może jedynie świadczyć o systemie kompleksowego rozwiązywania sporów
(zob. A. Wach, Znaczenie ADR dla realizacji roszczeń w postępowaniu cywilnym, [w:] Ewolucja
polskiego postępowania cywilnego, s. 65). Wskazuje się, że prawu do sprawiedliwego procesu
sądowego powinno odpowiadać prawo do poszukiwania słusznego (sprawiedliwego) rozwiązania
sporu w ramach ADR, np. w drodze mediacji (zob. A. Wach, Znaczenie ADR dla realizacji
roszczeń w postępowaniu cywilnym, [w:] Ewolucja polskiego postępowania cywilnego, s. 66).

5. Postępowanie arbitrażowe. Ujmując dopuszczalność drogi sądowej w ogólności jako po-40
zytywną przesłankę procesową, należy przyjąć, że postępowanie arbitrażowe może wywoływać
skutek w postaci wyłączenia drogi procesowej, ale nie może być utożsamiane z przesłanką
drogi sądowej (zob. R. Więckowski, Dopuszczalność drogi sądowej, s. 136; T. Ereciński, K. Weitz,
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Sąd arbitrażowy, s. 142; Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Sądownictwo polubowne, s. 121; R. Morek,
Mediacja i arbitraż, s. 154; S. Dalka, Sądownictwo polubowne w PRL, s. 71; J. Gudowski,
[w:] Kodeks, t. I, pod red. T. Erecińskiego, 2012, s. 44; por. także orz. SN z 12.7.1937 r.,
C III.1207/37, RPEiS 1938, Nr 2, s. 412). Zapis na sąd polubowny jest bowiem odrębną od do-
puszczalności drogi sądowej przesłanką procesową. W konsekwencji tego faktu zarzut poddania
sprawy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego nie może być traktowany jako zarzut niedopusz-
czalności drogi sądowej (zob. W. Siedlecki, Przesłanki procesu cywilnego w świetle orzecznictwa
Sądu Najwyższego, s. 5 i n.). Wyłączenie rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy przez sąd pań-
stwowy na skutek sporządzenia zapisu na sąd polubowny nie jest każdorazowo równoznaczne
z definitywnym wyłączeniem drogi sądowej. Zgodnie z art. 1165 § 1 KPC w razie wniesienia
do sądu sprawy odnoszącej się do sporu objętego zapisem na sąd polubowny sąd odrzuca pozew
lub wniosek o wszczęcie postępowania, jeżeli pozwany albo uczestnik postępowania podniósł
zarzut zapisu na sąd polubowny przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Przepisu § 1 nie
stosuje się, gdy zapis na sąd polubowny jest nieważny, bezskuteczny, niewykonalny albo utracił
moc, jak również wtedy, gdy sąd polubowny orzekł o swej niewłaściwości. W myśl art. 1165
§ 3 KPC wniesienie sprawy do sądu nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy przez sąd
polubowny. Wszystkie sprawy, które mogą być potencjalnie objęte zapisem na sąd polubowny,
należą do drogi sądowej. Podkreślić należy, iż negatywnym skutkiem zapisu na sąd polubowny
jest wyłączenie z woli stron spod kompetencji sądu państwowego konkretnego sporu i poddanie
go pod osąd sądu polubownego. Polski ustawodawca zdecydował, że powyższą okoliczność sąd
będzie brał pod uwagę tylko na zarzut pozwanego zgłoszony przed wdaniem się w spór co do
istoty sprawy (zob. jednak K. Gajda-Roszczynialska, Sprawy o ochronę; zob. także wyr. ETS
z 21.11.2002 r. w sprawie C-473/00 Cofidis SA v. Jean-Louis Fredout, Zb.Orz. 2002, s. I-10875,
pkt 33–34 uzasadnienia); wyr. ETS z 26.10.2006 r. w sprawie C-168/05 Elisa María Mostaza
Claro v. Centro Móvil Milenium SL, Zb.Orz. 2006, s. I-10421; wyr. ETS z 6.10.2009 r. w spra-
wie C-40/08 Asturcom Telecomunicaciones SL v. Cristina Rodríguez Nogueira, Zb.Orz. 2009,
s. I-9579).

6. Postępowanie mediacyjne i reklamacyjne. Zagadnienie postępowania mediacyjnego 41
może być rozważane w związku z problematyką niedopuszczalności drogi sądowej w ogólno-
ści. W odniesieniu do mediacji pozasądowej z uwagi na dobrowolność mediacji uprawnionemu
podmiotowi zawsze przysługuje wybór, czy chce rozwiązać spór za pomocą mediacji, czy też na
drodze sądowej. Jeżeli strony zawarły umowę o mediację przed wszczęciem postępowania sądo-
wego, a następnie jedna z nich wniosła pozew do sądu, to sąd ma obowiązek skierowania stron
do mediacji, jeżeli pozwany podniesie stosowny zarzut przed wdaniem się w spór co do istoty
sprawy (art. 2021 KPC). Zarzut umowy o mediację jest formalnym zarzutem procesowym i może
być podniesiony przez stronę do momentu wdania się w spór co do istoty sprawy. Skuteczne pod-
niesienie tego zarzutu nie prowadzi do trwałego wyłączenia drogi postępowania cywilnego, która
w każdym czasie jest dostępna. W wyniku podniesienia zarzutu sąd, kierując strony do postępo-
wania mediacyjnego, nie odrzuca pozwu, nie umarza ani nie zawiesza postępowania cywilnego,
a wydaje niezaskarżone postanowienie o skierowaniu stron do mediacji (art. 1838 § 3 KPC).
Praktyczną konsekwencją procesową jest to, iż mediacja jest mediacją sądową, a nie umowną.
Dobrowolność mediacji decyduje o tym, że możemy w tym także wypadku mieć do czynienia
z względną niedopuszczalnością drogi sądowej. Sąd może także skierować sprawę do mediacji
z własnej inicjatywy lub na zgodny wniosek stron w toku postępowania sądowego (art. 1831

§ 1, art. 1838–18310 oraz art. 18313 § 2 KPC). Pomimo skierowania sprawy do mediacji w sy-
tuacjach opisanych powyżej przez sąd stronie nadal pozostawiona jest możliwość wyboru drogi
sądowej lub drogi postępowania mediacyjnego. Umowa o mediację nie stanowi przesłanki pro-
cesowej, a podniesienie zarzutu umowy o mediację nie prowadzi do odrzucenia pozwu. Również
samo skierowanie sprawy do mediacji przez sąd nie skutkuje automatycznie umorzeniem postę-
powania. Jak wskazano powyżej, może powodować jedynie względne wyłączenie drogi sądowej
w wyniku skierowania stron do mediacji. Droga sądowa jest zawsze równoległa, a to, czy jest
otwarta, zależy jedynie od woli stron. W obowiązującym stanie prawnym nie występują obliga-
toryjne postępowania mediacyjne poprzedzające postępowania sądowe, a jedynie postępowania
fakultatywne (zob. K. Gajda-Roszczynialska, Mediacja obligatoryjna).

Także postępowania reklamacyjne (rozumiane jako alternatywne metody rozwiązywania spo-
rów) mogą być analizowane w kontekście zarówno względnej niedopuszczalności drogi sądowej,
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jak i czasowej niedopuszczalności drogi sądowej (szerzej zob. K. Gajda-Roszczynialska, Sprawy
o ochronę).

VIII. Konflikty kompetencyjne
1. Spory kompetencyjne. Podkreślić należy, iż z dniem 1.1.2004 r. przestało istnieć Kole-42

gium Kompetencyjne usytuowane przy Sądzie Najwyższym i z tą datą został wprowadzony do
KPC art. 1991 (zob. także art. 464 i 4777 KPC; zob. także J. Zimmermann, Z problematyki
sporów kompetencyjnych). Obecnie sądy administracyjne rozstrzygają spory o właściwość
między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami
odwoławczymi, jeżeli odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między
organami odwoławczymi, jeżeli odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne
między organami tych jednostek a organami administracji rządowej (art. 4 PrPostSAdm).
Z kolei na płaszczyźnie postępowania cywilnego przepis art. 1991 KPC eliminuje istnienie
negatywnych sporów kompetencyjnych pomiędzy sądami powszechnymi a organami admini-
stracyjnymi lub sądami administracyjnymi na rzecz dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji,
w której organ administracyjny lub sąd administracyjny uznały się uprzednio za niewłaściwe.
Mówiąc inaczej, oznacza to, że bez względu na materialnoprawny charakter sprawy i ewen-
tualny brak przepisu przekazującego sprawę do rozpoznania sądowi cywilnemu, sąd cywilny
powinien rozpoznać sprawę w sytuacji, w której przed wniesieniem pozwu do sądu cywilnego
lub w toku sprawy zapadło prawomocne postanowienie organu administracyjnego o zwrocie po-
dania (zob. art. 66 § 3 KPA) lub prawomocne postanowienie sądu administracyjnego odrzucające
skargę (zob. art. 58 § 1 pkt 1 PrPostSAdm).

2. Zbieg podstaw tego samego roszczenia. Przy zbiegu podstaw tego samego roszczenia43
droga sądowa jest dopuszczalna, jeżeli jedna z tych podstaw uzasadnia kompetencję sądu
do rozpoznania sprawy (tak wyr. SN z 12.6.1968 r., III PRN 22/68, OSPiKA 1969, Nr 7–8,
poz. 161; post. SN z 18.9.1973 r., II CZ 151/73, NP 1974, Nr 5, s. 685 z glosą S. Rejmana,
NP 1974, Nr 5, s. 686).

3. Zagadnienie dopuszczalności badania przez sądy zgodności aktów prawnych z Kon-44
stytucją. J. Gudowski wskazuje, że problematyczny w świetle kompetencji Trybunału Konstytu-
cyjnego w praktyce jest problem dopuszczalności badania przez sądy powszechne oraz Sąd
Najwyższy zgodności aktów prawnych z Konstytucją. Kwestia ta przedstawia się odmiennie
w zależności od rodzaju aktu prawnego, z którym mamy do czynienia (zob. J. Gudowski,
[w:] Kodeks, t. I, pod red. T. Erecińskiego, 2012, s. 36).

4. Badanie zgodności z Konstytucją przepisu ustawy. W odniesieniu do aktu normatywnego45
w postaci ustawy, jakkolwiek wystąpił w orzecznictwie Sądu Najwyższego pogląd, że badanie
zgodności ustawy z Konstytucją, a w konsekwencji niestosowanie przez sąd ad casum przepisu
ustawy uznanego za sprzeczny z Konstytucją, jest dopuszczalne (zob. m.in. wyr. SN z 7.4.1998 r.,
I PKN 90/98, OSNAPiUS 2000, Nr 1, poz. 6; wyr. SN z 26.9.2000 r., III CKN 1089/00, OSNC
2001, Nr 3, poz. 37), to wydaje się, że przeważający jest pogląd, zgodnie z którym sąd rozpo-
znający sprawę nie może odmówić zastosowania przepisu ustawy z powodu jej niezgodności
z Konstytucją RP (por. np. wyr. SN z 16.4.2004 r., I CK 291/03, OSNC 2005, Nr 4, poz. 71; wyr.
SN z 10.8.2006 r., V CSK 248/06, Legalis; post. SN z 29.12.2006 r., I CSK 321/06, niepubl.; por.
także wyr. TK z 31.1.2001 r., P 4/99, OTK 2001, Nr 1, poz. 5; wyr. TK z 4.12.2001 r., SK 18/00,
OTK 2001, Nr 8, poz. 256; zob. także np. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, pod red. K. Działochy; A. Mączyński, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sądy,
s. 3; P. Tuleja, Stosowanie Konstytucji RP, s. 303 i n.). Powyższe nie wyłącza uprawnienia do
przedstawienia przez sąd powszechny czy Sąd Najwyższy Trybunałowi pytania prawnego co do
zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub
ustawą, jeżeli od odpowiedzi na pytanie prawne zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed
sądem. Przy czym przedstawienie Trybunałowi Konstytucyjnemu pytania prawnego przez sąd
(sąd powszechny, jak również Sąd Najwyższy) na podstawie art. 193 Konstytucji RP oraz art. 3
ustawy o Trybunale Konstytucyjnym wchodzi w rachubę, gdy to sąd, a nie strona, poweźmie
wątpliwości co do zgodności aktu prawnego z Konstytucją RP (zob. post. SN z 18.3.2010 r.,
IV KZ 8/10, OSNwSK 2010, Nr 1, poz. 621). Jeżeli sąd nie poweźmie takich wątpliwości, może
dany przepis zastosować, a tym samym uznać go za zgodny z Konstytucją.
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5. Badanie zgodności z Konstytucją przepisu podustawowego. Sąd powszechny, jak również 46
Sąd Najwyższy na podstawie art. 193 Konstytucji RP może również postawić pytanie o zgodność
przepisu podustawowego z ustawą lub Konstytucją – jakkolwiek według utrwalonego w judyka-
turze poglądu każdy sąd jest uprawniony do oceny, czy przepisy rozporządzenia, które ma
zastosowanie w sprawie, są zgodne z ustawą lub Konstytucją RP (por. uchw. SN z 28.2.2008 r.,
III CZP 151/07, BSN 2008, Nr 2; wyr. SN z 19.6.2008 r., V CSK 22/08, BSN 2008, Nr 10; wyr.
SN z 8.12.2011 r., IV CSK 242/11, BSN 2012, Nr 11).

6. Zagadnienie mocy wiążącej orzeczeń interpretacyjnych TK. Na gruncie postępowania 47
cywilnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego w zasadzie jednolicie przyjmuje się, iż tzw.
orzeczenia interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego nie mają mocy wiążącej (por. post.
SN z 6.5.2003 r., I CO 7/03, OSNC 2004, Nr 1, poz. 14; post. SN z 21.8.2003 r., III CO 9/03,
OSNC 2004, Nr 4, poz. 68; wyr. SN z 21.5.2003 r., IV CKN 178/01, BSN 2003, Nr 11, s. 12;
uchw. SN z 3.7.2003 r., III CZP 45/03, OSNC 2004, Nr 9, poz. 136; uzasadnienie uchw. SN(7),
zasada prawna) z 17.12.2009 r., III PZP 2/09, OSNC 2010, Nr 7–8, poz. 97).

7. Poglądy w doktrynie. Kwestia ta jest dyskusyjna w doktrynie, gdzie już samo poję- 48
cie orzeczeń interpretacyjnych jest kontrowersyjne. W najszerszym znaczeniu wskazuje się,
że w istocie wszystkie orzeczenia Trybunału, które rozstrzygają sprawę merytorycznie, mają
charakter interpretacyjny, ponieważ ich wydanie każdorazowo zostaje poprzedzone interpretacją
przepisów prawnych (zob. m.in. J. Trzciński, Orzeczenia interpretacyjne, s. 8; K. Pietrzkowski,
O tzw. wyrokach interpretacyjnych TK, s. 15). Można także przyjąć, że orzeczenia interpretacyjne
w istocie dążą do deklaratywnego stwierdzenia obowiązywania danej normy i nieobowiązywa-
nia innej. W konsekwencji sama wykładnia w orzeczeniu stanowi zabieg czysto techniczny,
a orzeczenie w istocie ma charakter niewiążący, a interpretacyjny. Możliwe jest także ujęcie,
zgodnie z którym wykładnia dokonana przez Trybunał Konstytucyjny nie ma charakteru wy-
łącznie technicznego, gdyż z jej dokonaniem wiąże się konstytutywne ustalenie treści normy
prawnej. W każdym razie powtarza się, że orzeczenia interpretacyjne stwierdzają niekonstytucyj-
ność warunkowo (zob. D. Nowicki, Miejsce orzeczeń interpretacyjnych, s. 51–55). Dyskusyjne
w doktrynie jest także zagadnienie mocy wiążącej orzeczeń interpretacyjnych, podobnie jak
orzeczeń zakresowych (zob. m.in. D. Nowicki, Miejsce orzeczeń interpretacyjnych; L. Garlicki,
Uwagi o charakterze prawnym orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Studia nad prawem
konstytucyjnym; A. Józefowicz, Orzeczenia interpretacyjne, s. 28; tenże, Glosa do wyr. TK
z 5.1.1999 r., K 27/98, PiP 1999, Nr 7, s. 107; Z. Czeszejko-Sochacki, Moc wiążąca orzeczeń
Trybunału Konstytucyjnego; L. Garlicki, Trybunał Konstytucyjny a sądownictwo; Z. Czeszejko-
-Sochacki, Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, s. 21; tenże, Sądownictwo konstytucyjne
w Polsce; J. Trzciński, Orzeczenia interpretacyjne; K. Gonera, E. Łętowska, Artykuł 190 Konsty-
tucji i jego konsekwencje, s. 3–4; K. Pietrzykowski, O tak zwanych „interpretacyjnych” wyrokach;
M. Florczak-Wątor, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego; J. Dominowska, Klasyfikacja orze-
czeń Trybunału Konstytucyjnego; A. Kustra, Wyroki zakresowe Trybunału Konstytucyjnego;
M. Granat, Głos w dyskusji, [w:] Trzecia władza; M. Safjan, Sąd konstytucyjny jako pozy-
tywny ustawodawca, [w:] Amicus hominis et defensor iustitiae; A. Wasilewski, Przedstawianie
pytań prawnych; M. Jaśkowska, Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla procesu sto-
sowania prawa wobec zasady bezpośredniego stosowania prawa, [w:] Instytucje współczesnego
prawa administracyjnego; D. Czoik, Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego; W. Białogłowski,
A. Jaworski, „Orzeczenia interpretacyjne” Trybunału Konstytucyjnego; A. Mączyński, O tak zwa-
nych wyrokach interpretacyjnych Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Teoria i praktyka wykładni
prawa, s. 169–170; M. Matczak, Spór pomiędzy Trybunałem Konstytucyjnym i Sądem Najwyż-
szym o wyroki interpretacyjne jako spór komunikacyjny, [w:] Teoria i praktyka wykładni prawa;
M. Pajączkiewicz-Kremis, Negatywne wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego, s. 36,
a także glosa M. Haczkowskiej do wyr. TK z 4.12.2001 r., SK 18/00, PiP 2002, Nr 8, s. 100; glosy
do uchw. SN(7, zasada prawna) z 17.12.2009 r., III PZP 2/09, OSNC 2010, Nr 7–8, poz. 97:
J. Trzcińskiego, ZNSA 2010, Nr 2, s. 158; G.J. Wąsiewskiego, PiP 2010, Nr 10, s. 136; A. Ku-
stry, OSP 2010, Nr 10, poz. 103; M. Wiącka, Prz. Sejm. 2010, Nr 3, s. 153 i M. Ziółkowskiego,
Prz. Sejm. 2011, Nr 5, s. 185).

8. Określenie terminu. W tym kontekście należy wskazać, że konieczne jest precyzyjne 49
określenie terminu utraty mocy obowiązującej przepisu uznanego za niezgodny z Konstytucją.
Przyjmuje się, że przepis uznany za niezgodny z Konstytucją, który traci moc obowiązującą
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w terminie określonym przez Trybunał Konstytucyjny (art. 190 ust. 3 Konstytucji RP), stosuje się
do roszczeń mających podstawę w tym przepisie, w sprawach wytoczonych przed tym terminem
(tak uchw. SN z 16.10.2014 r., III CZP 67/14, OSNC 2015, Nr 7–8, poz. 82).

9. Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości. W aspekcie prawa unijnego50
w przypadku wątpliwości co do wykładni traktatów czy ważności i wykładni aktów przyję-
tych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii, sąd krajowy jako sąd unijny,
może zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym. Przy czym wy-
różnić należy dwie sytuacje. W przypadku gdy pytanie z tym związane jest podniesione przed
sądem jednego z państw członkowskich, sąd ten może, jeżeli uzna, że decyzja w tej kwestii jest
niezbędna do wydania wyroku, zwrócić się do Trybunału z wnioskiem o rozpatrzenie tego pyta-
nia. Natomiast w przypadku gdy takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem
krajowym, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego, sąd ten
jest zobowiązany wnieść sprawę do Trybunału (art. 267 TFUE; szerzej zob. M. Wąsek-Wiaderek,
Pytanie prejudycjalne; A. Kastelik-Smaza, Pytania prejudycjalne).

IX. Niedopuszczalność drogi sądowej
1. Niedopuszczalność drogi sądowej. Dopuszczalność drogi sądowej jest bezwzględną po-51

zytywną przesłanką procesową (zob. Z. Resich, Przesłanki procesowe, s. 116 i n.; W. Siedlecki,
Przesłanki procesu, s. 5 i n.). Brak tej przesłanki procesowej stanowi przeszkodę procesową
i określany jest jako niedopuszczalność drogi sądowej. Przy uwzględnieniu treści art. 1 i 2 KPC
niedopuszczalność drogi sądowej oznacza, że konkretna sprawa nie może być rozpoznana przez
sąd państwowy sprawujący wymiar sprawiedliwości, gdyż z uwagi na przedmiot lub osobę nie
podlega ona orzecznictwu sądów powszechnych i Sądu Najwyższego (droga sądowa w ścisłym
znaczeniu) oraz sądów szczególnych (droga sądowa w szerokim znaczeniu).

X. Rodzaje niedopuszczalności drogi sądowej
1. Bezwzględna i względna niedopuszczalność drogi sądowej. Przypadki niedopuszczalno-52

ści drogi sądowej są w podobny sposób klasyfikowane przez piśmiennictwo oraz orzecznictwo.
F.X. Fierich wyróżniał bezwzględną i względną niedopuszczalność drogi sądowej. Przy czym
w aspekcie otwarcia drogi sądowej po wyczerpaniu postępowania administracyjnego wyod-
rębniał czasowe lub warunkowe ograniczenia drogi sądowej. Ograniczenia czasowe polegają na
tym, że droga sądowa otwiera się po upływie oznaczonego czasookresu, rozpoczynającego swój
bieg z chwilą zaistnienia pewnego zdarzenia prawnego. Ograniczenia warunkowe polegają na tym,
że droga sądowa otwiera się z chwilą spełnienia określonego warunku z podaniem pewnego czaso-
okresu lub bez jego podania (F.X. Fierich, Z drogi administracyjnej, s. 14; tenże, Unzulässigkeit,
s. 74 i n.). Warunkowa niedopuszczalność drogi sądowej o charakterze względnym oznacza,
że sąd powszechny staje się właściwy do rozpoznania danej sprawy po uprzednim spełnieniu
określonych warunków (tak F.X. Fierich, Z drogi administracyjnej, s. 15; tenże, Unzulässigkeit,
s. 74–75). W tym ujęciu przesłanką dopuszczalności drogi sądowej jest wcześniejsze wyczer-
panie trybu administracyjnego, a mówiąc inaczej, wymogiem podjęcia procesu cywilnego jest
uprzednie wystąpienie w drodze administracyjnej (tak m.in. M. Allerhand, O zarzucie prejudy-
cjalności, s. 13–14 i 84; M. Waligórski, Proces cywilny, s. 67; S. Gołąb, Zarys polskiego procesu
cywilnego, s. 32). W. Siedlecki przyjmuje, że droga sądowa może być wyłączona stale lub
czasowo (W. Siedlecki, Przesłanki procesu cywilnego, s. 8–9). Droga sądowa jest wyłączona na
stałe wówczas, gdy sprawa w ogóle nie należy do drogi sądowej i nie może być rozpatrywana
przez sąd powszechny. Z kolei droga sądowa jest wyłączona czasowo w sytuacji, gdy strona może
wystąpić do sądu dopiero po uzyskaniu decyzji administracyjnej. Strona do czasu uzyskania de-
cyzji administracyjnej nie może skutecznie wnieść pozwu do sądu, z uwagi na okoliczność, że
czasowo sprawa przynależy do kompetencji organu administracyjnego. Z. Resich przyjmuje, że
niedopuszczalność drogi sądowej może być bezwzględna, względna oraz czasowa (Z. Resich,
[w:] J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne,
s. 91 i n.). Bezwzględna niedopuszczalność drogi sądowej zachodzi wówczas, gdy dana sprawa
w żadnym wypadku nie może być załatwiona przez sąd powszechny, a więc gdy w świetle
obowiązujących przepisów droga sądowa jest zamknięta i nie może być otwarta. Względna nie-
dopuszczalność drogi sądowej ma miejsce wówczas, gdy dana sprawa może być według wyboru
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osoby uprawnionej poddana pod kompetencję innego organu. Czasowa niedopuszczalność drogi
sądowej ma miejsce wówczas, gdy dana sprawa cywilna może być załatwiona przez sąd po-
wszechny dopiero po uprzednim wyczerpaniu drogi postępowania przed innym organem. Z kolei
W. Broniewicz, J. Jankowski oraz R. Więckowski przyjmują, że niedopuszczalność drogi są-
dowej może być bezwzględna albo względna, a względna niedopuszczalność drogi sądowej
może mieć charakter czasowy albo wynikać z przemiennej właściwości sądu powszechnego
lub innego organu do załatwienia danej sprawy (tak J. Jankowski, Czasowa niedopuszczalność
drogi sądowej, s. 40–41; W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, s. 35–39; R. Więckowski,
Dopuszczalność drogi sądowej, s. 102; L. Ostrowski, Czasowa niedopuszczalność). R. Więc-
kowski dodaje, że zasadniczym kryterium wyróżniającym, przy względnej niedopuszczalności
drogi sądowej, jest to, że ewentualne wyczerpanie lub niewyczerpanie innych wybranych przez
uprawiony podmiot postępowań nie zamyka drogi sądowej, która od początku aż do końca jest
otwarta (R. Więckowski, Dopuszczalność drogi sądowej, s. 102). Względna niedopuszczalność
drogi sądowej o charakterze czasowym jest szczególną postacią niedopuszczalności drogi są-
dowej o charakterze kondycjonalnym, a jej cechą charakterystyczną jest to, że sąd powszechny
staje się właściwy do rozpoznania danej sprawy po uprzednim spełnieniu określonych warunków.
J. Jankowski wyróżnia trzy kategorie, w których występuje czasowa – w zależności od rodzaju
postępowania poprzedzającego – możliwość otwarcia się drogi sądowej. Droga sądowa jest – zda-
niem tego autora – niedopuszczalna do czasu: 1) wyczerpania postępowania administracyjnego,
2) wyczerpania postępowania reklamacyjnego, 3) wyczerpania postępowania wewnątrzspółdziel-
czego. Wydaje się, że obecnie powyższą kwalifikację należy zmodyfikować i wskazać, że droga
sądowa jest niedopuszczalna do czasu: wyczerpania postępowania administracyjnego, wyczerpa-
nia alternatywnych metod rozwiązywania sporów (jak np. postępowania reklamacyjnego) (tak
K. Gajda-Roszczynialska, Sprawy o ochronę).

2. Pierwotna i wtórna niedopuszczalność drogi sądowej. Niedopuszczalność drogi sądowej 53
może być pierwotna (droga sądowa jest niedopuszczalna już w chwili wniesienia pozwu lub
wtórna (droga sądowa staje się niedopuszczalna w toku postępowania).

3. Warunkowe (czasowe) wyłączenie drogi sądowej. Warunkowe wyłączenie drogi sądowej 54
(określane także mianem czasowego) przewidują przykładowo następujące przepisy:
1) z uwagi na wyczerpanie postępowania administracyjnego:

a) w sprawach zakresu prawa pracy – art. 476 § 2 KPC oraz art. 97 § 21 i art. 112 § 2 KP;
b) w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych – art. 4779 § 31 KPC;
c) art. 33 ust. 3 i art. 34 ust. 2 PrGeod (zob. P. Masłowski, Do glosy: „Właściwość sądów

w sprawach o rozgraniczenie”, s. 801–802; G. Kon, Właściwość sądów w sprawach
o rozgraniczenie, s. 280–281; J. Gudowski, Droga sądowa w sprawach o rozgrani-
czenie nieruchomości; M. Łoboz, Postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości, s. 18;
J. Jankowski, Ewolucja unormowań i poglądów doktryny na temat wypadków czasowej
niedopuszczalności drogi sądowej, [w:] Aurea praxis, aurea theoria, t. I, s. 283);

d) art. 11014 ust. 1 i 3, art. 11017 ust. 6 i art. 11020 ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.); por. post.
SN z 24.8.2005 r., II CK 41/05, OSNC 2006, Nr 7–8, poz. 126 z glosą A. Matlaka,
MoP 2006, Nr 7, s. 382; wyr. SN z 14.3.2006 r., III CSK 143/05, OSNC 2006, Nr 12,
poz. 206; post. SN z 6.12.2007 r., III CZP 107/07, OSNC 2009, Nr 1, poz. 18 z glosami
J. Błeszyńskiego, OSP 2008, Nr 11, poz. 122 oraz K. Szczepanowskiej-Kozłowskiej, Glosa
2008, Nr 3, s. 122; uchw. SN(7) z 13.7.2010 r., III CZP 1/10, OSNC 2011, Nr 1, poz. 1;
zob. także E. Traple, [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne; R. Flejszar, M. Malczyk-
-Herdzina, Postępowanie cywilne w sprawach o zatwierdzanie i o zmianę zatwierdzonych
tabel wynagrodzeń, s. 20 i n.; J. Jankowski, Ewolucja unormowań i poglądów doktryny
na temat wypadków czasowej niedopuszczalności drogi sądowej, [w:] Aurea praxis,
aurea theoria, t. I, s. 279–282);

e) art. 73–76 ustawy z 22.6.1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 746 ze zm.); zob. J. Jankowski, Ewolucja unor-
mowań i poglądów doktryny na temat wypadków czasowej niedopuszczalności drogi
sądowej, [w:] Aurea praxis, aurea theoria, t. I, s. 287;

f) art. 288 ust. 1 w zw. z art. 121 i 147 ustawy z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemy-
słowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410); zob. wyr. SA w Warszawie z 31.8.2012 r.,
I ACa 51/12, niepubl.;

Gajda-Roszczynialska 37



Art. 2 Nb 54 Tytuł wstępny. Przepisy ogólne

g) art. 131 i 196 ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U.
z 2013 r. poz. 1232 ze zm.); zob. K. Gajda-Roszczynialska, Dopuszczalność drogi są-
dowej, s. 47 i n.;

h) art. 79 i 80 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U.
z 2015 r. poz. 782 ze zm.); zob. także T. Zembrzuski, Droga sądowa, s. 1289;

i) art. 16 ust. 3 i art. 17 ust. 1 oraz art. 186 ustawy z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (tekst
jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 469); post. SN z 18.10.1967 r., II CZ 83/67, niepubl.; post.
SN z 27.3.1968 r., II CZ 23/68, OSPiKA 1969, Nr 4, poz. 93; post. SN z 25.11.1981 r.,
IV CZ 178/81, Legalis; post. SN z 9.8.2000 r., V CKN 1391/00, Legalis; uchw. SN
z 4.6.2004 r., III CZP 27/04, OSNC 2005, Nr 7–8, poz. 119 z glosą B. Janiszewskiej, OSP
2009, Nr 6, poz. 68; zob. także L. Nowopolski, Przeniesienie sprawy o odszkodowanie,
s. 470; J. Jankowski, Ewolucja unormowań i poglądów doktryny na temat wypadków
czasowej niedopuszczalności drogi sądowej, [w:] Aurea praxis, aurea theoria, t. I, s. 284;

j) art. 6 ustawy z 22.11.2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ogra-
niczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz.U.
Nr 233, poz. 1955); zob. J. Jankowski, Ewolucja unormowań i poglądów doktryny na
temat wypadków czasowej niedopuszczalności drogi sądowej, [w:] Aurea praxis, aurea
theoria, t. I, s. 279–287;

k) nieobowiązujący już art. 160 § 4 KPA (zob. jednak uchw. SN z 21.6.2012 r., III CZP
28/12, BSN 2012, Nr 6, poz. 9; uchw. SN z 31.3.2011 r., III CZP 112/10, OSNC 2011,
Nr 7–8, poz. 75; uchw. SN z 6.12.2007 r., III CZP 107/07, OSNC 2009, Nr 1, poz. 18;
zob. także J. Jankowski, Dopuszczalność drogi sądowej);

2) z uwagi na wyczerpanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (np. postępowania
reklamacyjnego, postępowania pojednawczego czy ugodowego):
a) art. 94 ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529); zob.

także K. Gajda-Roszczynialska, Sprawy o ochronę; K. Weitz, Postępowanie w sprawach
z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, regulacji energetyki, regulacji telekomu-
nikacji i poczty oraz regulacji transportu kolejowego, [w:] System Prawa Handlowego,
t. 7;

b) z art. 107 PrTel (zob. K. Gajda-Roszczynialska, Sprawy o ochronę; K. Weitz, Postępo-
wanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, regulacji energetyki,
regulacji telekomunikacji i poczty oraz regulacji transportu kolejowego, [w:] System
Prawa Handlowego, t. 7);

c) art. 75 ustawy z 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 915);
zob. K. Gajda-Roszczynialska, Sprawy o ochronę; J. Jankowski, Ewolucja unormowań
i poglądów doktryny na temat wypadków czasowej niedopuszczalności drogi sądowej,
[w:] Aurea praxis, aurea theoria, t. I;

d) art. 151 ust. 1 ustawy z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U.
z 2015 r. poz. 196 ze zm.);

e) art. 46 ustawy z 25.9.1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (tekst
jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1543); por. jednak wyr. SN z 21.1.1986 r., IV PP 8/85,
OSNCP 1986, Nr 11, poz. 190 z glosami T. Erecińskiego, PiP 1987, Nr 7 s. 133 oraz
W. Broniewicza, OSPiKA 1988, Nr 3, poz. 107; zob. także R. Flejszar, Status rady
pracowników w postępowaniu cywilnym – uwagi na tle art. 16 ustawy z dnia 7.4.2006 r.
o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, [w:] Informowanie
i konsultacja pracowników, s. 196 i n.;

Czasowe wyłączenie drogi sądowej przewidywał także nieobowiązujący już art. 30 ustawy
z 17.2.1961 r. o spółdzielniach i ich związkach (Dz.U. Nr 12, poz. 61 ze zm.), a następnie
art. 32 PrSpółdz; zob. J. Jankowski, Postępowanie wewnątrzspółdzielcze; J. Ignatowicz, Droga
sądowa w sprawach spółdzielczych). Ustawą z 3.6.2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 122, poz. 1024) uchylono uregulowaną
w art. 32 § 1a regułę, zgodnie z którą w sprawach o wykluczenie lub wykreślenie członka
ze spółdzielni można było wnieść dopiero po wyczerpaniu drogi postępowania wewnątrzspół-
dzielczego. Aktualnie postępowanie wewnątrzspółdzielcze, uregulowane w art. 32 PrSpółdz, nie
przewiduje czasowej niedopuszczalności drogi sądowej. Droga sądowa jest równoległa i cały
czas otwarta, a wstąpienie na nią jest zależne od woli podmiotu uprawnionego. W przypadku
wniesienia przez członka odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym bieg przedawnienia
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i terminów zawitych ulega zawieszeniu do dnia zakończenia tego postępowania, jednakże przez
okres nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwoła-
nie (art. 32 § 2 PrSpółdz). W wypadku wniesienia powództwa na drogę sądową postępowanie
wewnątrzspółdzielcze podlega umorzeniu (art. 32 § 3 PrSpółdz).

J. Gudowski wskazuje, że szczególny przypadek przejściowej niedopuszczalności drogi sądo-
wej występował w odniesieniu do tzw. Komisji Majątkowej art. 61–64 ust. 2 ustawy z 17.5.1989 r.
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U.
z 2013 r. poz. 1169 ze zm.; zob. J. Gudowski, [w:] Kodeks, t. I, pod red. T. Erecińskiego, 2012,
s. 39–40; por. uchw. SN z 27.9.1996 r., III CZP 96/96, OSNC 1997, Nr 1, poz. 7; wyr. SN
z 13.5.1998 r., III CKN 483/97, Prok. i Pr. – wkł. 1998, Nr 11–12, poz. 34). Autor podkreśla,
że analogiczne uregulowania – wątpliwe pod względem konstytucyjności – zawierają przepisy:
ustawy z 13.5.1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypo-
spolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 43), ustawy z 30.6.1995 r. o stosunku Państwa do
Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r.
poz. 1712) oraz ustawy z 30.6.1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów
w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 169) – J. Gudowski, [w:] Kodeks,
t. I, pod red. T. Erecińskiego, 2012, s. 40).

XI. Badanie i konsekwencje niedopuszczalności drogi sądowej
1. Badanie dopuszczalności drogi sądowej. Dopuszczalność drogi sądowej stanowi bez- 55

względną przesłankę procesową, którą sąd bada i uwzględnia z urzędu na każdym etapie
postępowania (art. 202 zd. 3 in fine KPC). Badanie dopuszczalności drogi sądowej, jako
bezwzględnej przesłanki procesowej, powinno każdorazowo poprzedzać badanie przesłanek me-
rytorycznych (zob. Z. Resich, Przesłanki procesowe, s. 116 i n.; W. Siedlecki, Przesłanki procesu,
s. 5 i n.; por. jednak uchw. SN(7, zasada prawna) z 20.4.1970 r., III CZP 4/70, OSNCP 1970,
Nr 9, poz. 146). Sąd ma obowiązek badać dopuszczalność drogi sądowej na każdym etapie po-
stępowania, w szczególności najpierw powinien to uczynić w ramach wstępnego badania pozwu,
potem przygotowując rozprawę po zapoznaniu się z merytorycznym stanowiskiem stron w ra-
mach nowego systemu koncentracji, czy też rozważając możliwość merytorycznego rozpoznania
sprawy. Podkreślić należy, iż na każdym ze wskazanych etapów sąd może dojść do konkluzji, że
z uwagi na przedstawione pod osąd roszczenie droga sądowa jest niedopuszczalna. Przy uwzględ-
nieniu zasady z art. 332 § 1 KPC, zgodnie z którą sąd jest związany swoim wyrokiem od chwili
jego ogłoszenia, ogłoszenie wyroku jest granicą dla sądu I instancji do oceny dopuszczalności
drogi sądowej (por. także wyr. SN z 30.1.2013 r., V CSK 101/12, Legalis).

2. Elementy decydujące o dopuszczalności drogi sądowej. Ustalenie istnienia w konkret- 56
nej sprawie dopuszczalności drogi sądowej wymaga zbadania, czy konkretna sprawa jest to
sprawa cywilna (w znaczeniu materialnym albo w znaczeniu formalnym – art. 1 KPC) oraz że
nie istnieje przepis szczególny, który by w tej sprawie cywilnej wyłączał kompetencję sądów
powszechnych (dotyczy to wyłącznie wypadku, gdy dana sprawa cywilna jest sprawą cywilną
w znaczeniu materialnym – art. 2 § 3 KPC). Niedopuszczalność drogi sądowej zachodzi, gdy
w konkretnej sprawie brak jest jednego z powyższych dwóch elementów, tj. gdy dana sprawa
nie jest w ogóle sprawą cywilną lub gdy – będąc sprawą cywilną – została wyłączona spod
kompetencji sądów powszechnych. W praktyce sąd bada przedstawione przez powoda pod osąd
roszczenie procesowe. Z orzecznictwa należy wskazać, iż w wyr. z 10.3.2004 r. (IV CK 113/03,
Legalis) Sąd Najwyższy, powołując się na post. z 22.4.1998 r. (I CKN 1000/97, OSNC 1999,
Nr 1, poz. 6), wskazał, że droga sądowa jest dopuszczalna, jeżeli powód opiera swoje roszczenia
procesowe na zdarzeniach prawnych, które mogą stanowić źródło stosunków cywilnoprawnych.
Wyjaśniając koncepcję roszczenia procesowego, podkreślił, że na etapie podejmowania decyzji
w sprawie dopuszczalności drogi sądowej sąd nie jest uprawniony do rozstrzygania o zasadności
roszczenia powoda, nawet bowiem wtedy, gdy jest przekonany o braku podstaw materialnopraw-
nych do zasądzenia powództwa, ma obowiązek merytorycznego rozpoznania sprawy, jeżeli tylko
w pozwie są sformułowane żądania znajdujące podstawę w normach prawa cywilnego. W post.
z 10.3.1999 r. (II CKN 340/98, OSNC 1999, Nr 9, poz. 161), Sąd Najwyższy wyraźnie podkreślił,
że dopuszczalność drogi sądowej zależy od okoliczności faktycznych przytoczonych przez powoda
jako podstawa roszczenia, nie jest natomiast warunkowana wykazaniem istnienia tego roszczenia
(zob. post. z 8.8.2000 r., III CKN 927/00, Legalis; uchw. SN(7) z 12.3.2003 r., III CZP 85/02,
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OSNC 2003, Nr 10, poz. 129; uchw. SN(7) z 5.4.2006 r., III CZP 121/05, OSNC 2006, Nr 11,
poz. 178; zob. także J. Gudowski, [w:] Kodeks, t. I, pod red. T. Erecińskiego, 2012, s. 44–45).
Dodatkowo w post. z 20.6.2012 r. (I CSK 558/11, Legalis) podkreślono, że o dopuszczalności czy
niedopuszczalności drogi sądowej nie decyduje obiektywne istnienie albo nieistnienie roszczenia
podlegającego ochronie na drodze sądowej, lecz przesądzają twierdzenia powoda o istnieniu sto-
sunku prawnego z zakresu objętego pojęciem sprawy cywilnej w rozumieniu art. 1 i art. 2 § 1
i 3 KPC. We wstępnej fazie procesu badania dopuszczalności drogi sądowej sąd nie bada prawa
podmiotowego, o którego istnieniu zapewnia powód, ani tego, czy ono rzeczywiście istnieje i czy
przysługuje powodowi, bowiem przedmiotem procesu jest roszczenie procesowe, a więc hipote-
tyczne roszczenie materialnoprawne, określone przez powoda. W konsekwencji „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.

3. Sanowanie braku dopuszczalności drogi sądowej. Dopuszczalność drogi sądowej jest57
przesłanką, której brak co do zasady nie może być sanowany przez strony postępowania
(z wyjątkiem niektórych przypadków czasowej niedopuszczalności drogi sądowej). W przypadku
bezwzględnej niedopuszczalności drogi sądowej oznacza to, że nieważne będą klauzule zawarte
w umowach, które będą ustanawiać kompetencję sądu powszechnego w stosunku do spraw, do
których rozstrzygania wyłącznie właściwy jest organ administracji publicznej lub też sąd ad-
ministracyjny. Wyjątkowo konwalidacja może nastąpić poprzez interwencję ustawodawcy przez
zmianę stanu prawnego i uznanie danej sprawy za sprawę cywilną (R. Więckowski, Dopuszczal-
ność drogi sądowej, s. 139). W szczególności będzie to mieć miejsce, jeżeli na skutek zmiany
ustawy droga sądowa otworzy się i stanie się dopuszczalna (zob. orz. SN z 21.5.1952 r., C 732/52,
NP 1952, Nr 10, s. 60).

4. Niedopuszczalność rozstrzygania zagadnienia prawnego w razie niedopuszczalności58
drogi sądowej. Sąd Najwyższy nie może rozstrzygać przedstawionego mu zagadnienia prawnego,
jeżeli w sprawie, w której zagadnienie powstało, droga sądowa jest niedopuszczalna (uchw. SN(7)
z 13.10.1951 r., C. 427/51, OSNCK 1953, Nr 1, poz. 1; post. SN z 11.2.1994 r., I PZP 61/93,
niepubl.).

5. Orzeczenie w przedmiocie dopuszczalności drogi sądowej. Pozytywne stwierdzenie59
dopuszczalności drogi sądowej w zasadzie nie wymaga żadnego osobnego rozstrzygnięcia.
Niemniej jednak, jeżeli strona podniosła zarzut formalny z art. 222 KPC, sąd powinien wydać
postanowienie oddalające powyższy zarzut i ewentualnie wstrzymać dalsze rozpoznanie sprawy
aż do uprawomocnienia się orzeczenia.

6. Skutki stwierdzenia niedopuszczalności drogi sądowej. Stwierdzenie przez sąd niedo-60
puszczalności drogi sądowej może prowadzić do odrzucenia pozwu (art. 199 § 1 pkt 1 KPC)
albo do umorzenia postępowania (art. 355 § 1 KPC), w zależności od tego, czy mamy do czynie-
nia z pierwotną (uprzednią) niedopuszczalnością, czy też wtórną (następczą) niedopuszczalnością
drogi sądowej.

7. Odrzucenie pozwu w razie bezwzględnej pierwotnej niedopuszczalności drogi sądo-61
wej. Co do zasady, pierwotna bezwzględna niedopuszczalność drogi sądowej, która istnieje
od początku, rodzi konieczność odrzucenia pozwu. Niedopuszczalność ta nie ma charakteru
usuwalnego i nie może być uzupełniona w toku postępowania. Najczęściej bezwzględną niedo-
puszczalność drogi sądowej można stwierdzić już na podstawie treści samego pozwu i nie ma
potrzeby prowadzenia dalszego postępowania w sprawie (np. gdy z treści samego pozwu wynika,
że roszczenie procesowe dotyczy certyfikacji wyrobów, w którym to przedmiocie decyzję wydaje
organ administracyjny, to sąd powinien bez wyznaczania rozprawy, po sprawdzeniu wymogów
formalnych, na posiedzeniu niejawnym postanowieniem odrzucić pozew).

8. Skutki odrzucenia pozwu; wyłączenie dopuszczalności umorzenia postępowania. Sąd,62
odrzucając pozew z uwagi na niedopuszczalność drogi sądowej, nie może poprzestać na stwier-
dzeniu, że sprawa przedstawiona do rozstrzygnięcia nie jest sprawą cywilną w rozumieniu art. 1
KPC, lecz ma obowiązek w uzasadnieniu postanowienia wskazać sąd lub organ administracyjny,
dla którego właściwości rozpoznanie tej sprawy zostało zastrzeżone (art. 45 ust. 1 i art. 177
Konstytucji RP; zob. m.in. post. SN: z 21.5.2002 r., III CK 53/02, OSNC 2003, Nr 2, poz. 31;
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z 19.12.2003 r., III CK 319/03, OSNC 2005, Nr 2, poz. 31; uchw. SN(7) z 12.3.2003 r., III CZP
85/02, OSNC 2003, Nr 10, poz. 129; uchw. SN z 28.6.2006 r., III CZP 40/06, OSNC 2007, Nr 4,
poz. 53). Mając jednak na względzie to, że Konstytucja RP gwarantuje obywatelowi prawo do
sądu, przy domniemaniu kompetencji sądów powszechnych (art. 45 ust. 1 i art. 177 Konstytu-
cji RP), wydaje się, że omawiany przepis wymaga wykładni, według której odrzucenie pozwu
na zasadzie art. 199 § 1 pkt 1 KPC jest wykluczone już wtedy, gdy sąd posiada już wiedzę, iż
organ administracji publicznej lub sąd administracyjny uznały się w tej sprawie za niewłaściwe.
Jednakże uznanie przez sąd, że sprawa nie jest sprawą cywilną, a droga sądowa jest niedopusz-
czalna, nie stanowi przeszkody do merytorycznego rozpoznania sprawy, jeżeli przed wytoczeniem
powództwa zapadło już prawomocne postanowienie organu administracyjnego o zwrocie poda-
nia (zob. art. 66 § 3 KPA) lub prawomocne postanowienie sądu administracyjnego odrzucające
skargę (zob. art. 58 § 1 pkt 1 PrPostSAdm). Wyłączyć należy możliwość umorzenia postępo-
wania cywilnego na podstawie art. 355 § 1 KPC, gdy dopiero w toku postępowania sądowego
organ administracyjny lub sąd administracyjny uznały się za niewłaściwe. Również w sytuacji,
w której sąd stwierdzi, że droga sądowa jest niedopuszczalna, sąd stwierdzi niedopuszczalność
pierwotną, w toku postępowania ma obowiązek odrzucić pozew, a nie umorzyć postępowanie.
Podstawę prawną odrzucenia pozwu stanowić będą kolejno art. 199 § 1 pkt 1, art. 347, art. 386
§ 3, art. 39819, art. 412 § 2, art. 42411 § 3 KPC. Postanowienie to jest zaskarżalne zażaleniem.
W konsekwencji odrzucenia pozwu z uwagi na bezwzględną pierwotną niedopuszczalność drogi
sądowej, zgodnie z zasadą zawinienia i odpowiedzialności za wynik procesu z art. 98 § 1 KPC,
powód powinien zostać obciążony kosztami postępowania.

9. Umorzenie postępowania w razie bezwzględnej następczej niedopuszczalności drogi są- 63
dowej. Przy bezwzględnej niedopuszczalności drogi sądowej następcza niedopuszczalność drogi
sądowej wyjątkowo może mieć miejsce w razie zmiany stanu prawnego. W takiej sytuacji po-
stępowanie powinno zostać umorzone postanowieniem (art. 355 KPC). Wówczas wydaje się,
że można stwierdzić w uzasadnionych wypadkach, że brak jest podstaw do obciążania powoda
kosztami postępowania, jeżeli dopiero w trakcie postępowania orzekanie stało się niedopusz-
czalne z powodu następczej niedopuszczalności drogi sądowej (por. post. SN z 9.10.1957 r.,
IV CZ 193/57, OSNCK 1959, Nr 1, poz. 21 oraz post. SN z 15.8.1975 r., I CR 469/75, OSNCP
1976, Nr 7–8, poz. 168).

10. Skutki niedopuszczalności drogi sądowej w sprawach z zakresu prawa pracy i ubez- 64
pieczeń społecznych. Wyjątkowo w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
zgodnie z art. 464 § 1 KPC, odrzucenie pozwu nie może nastąpić z powodu niedopuszczal-
ności drogi sądowej, gdy do rozpoznania sprawy właściwy jest inny organ. W tym wypadku
konsekwencją niedopuszczalności drogi sądowej jest wydanie przez sąd postanowienia
o przekazaniu sprawy właściwemu organowi (może ono zapaść na posiedzeniu niejawnym).
Jeżeli jednak organ ten uprzednio uznał się za niewłaściwy, sąd rozpozna sprawę. Przy czym
zgodnie z art. 464 § 2 KPC, wniesienie do sądu pozwu, przekazanego następnie stosownie do
§ 1 tego przepisu, wywołuje skutki, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Mówiąc
inaczej, oznacza to, że w tych sprawach odrzucenie pozwu jest możliwe wyłącznie tylko wtedy,
gdy żaden organ nie jest właściwy do jej rozpoznania (post. SN z 23.4.1975 r., I PZ 11/75,
OSPiKA 1975, Nr 11, poz. 243). Orzeczenie o przekazaniu sprawy innemu organowi jest roz-
strzygnięciem kończącym postępowanie formalnie, powinno więc przybrać formę postanowienia
i podlega zaskarżeniu zażaleniem na podstawie art. 394 § 1 KPC (wyr. SN z 20.3.1970 r., III PRN
1/70, OSNCP 1970, Nr 11, poz. 210; post. SN z 8.11.1972 r., II PZ 48/72, OSNCP 1973, Nr 5,
poz. 93; post. SN z 5.12.1996 r., I PKN 34/96, OSNAPiUS 1997, Nr 13, poz. 237; post. SN
z 28.9.2001 r., I PZ 58/01, OSNAPiUS 2003, Nr 19, poz. 466; uchw. SN(7) z 9.6.2005 r., II PZP
4/05, OSNP 2005, Nr 23, poz. 367). Reguła ta ma także zastosowanie w odniesieniu do odwołań
wnoszonych przez ubezpieczonych od decyzji organu rentowego, jako inicjujących postępowania
sądowe, i w tym znaczeniu jest równoważnych z pozwem (post. SN z 19.6.1998 r., II UKN
105/98, OSNAPiUS 1999, Nr 16, poz. 529; post. SN z 17.1.2001 r., II UZ 141/00, OSNAPiUS
2002, Nr 19, poz. 472; post. SN z 26.9.2005 r., II UZ 52/05, OSNP 2006, Nr 15–16, poz. 254;
por. też post. SN z 3.4.1998 r., II UKN 476/97, OSNAPiUS 1999, Nr 9, poz. 321). Powyższa
reguła nie obowiązuje w sprawach z powództwa pracodawcy (art. 4777 KPC) (por. także w spra-
wach z zakresu ubezpieczeń społecznych – art. 4779 § 31 zd. 2, art. 47710 § 2 oraz art. 47714

§ 4 KPC).
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