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ROZDZIAŁ I

POSTĘPOWANIE CYWILNE – ZAGADNIENIA 
WSTĘPNE

§ 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego

Pytanie 1. Jak definiowana jest sprawa cywilna? (A. Sikorski) 

Definicja sprawy cywilnej została zawarta w przepisie art. 1 KPC. Przez sprawę 
cywilną rozumie się sprawy ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego 
i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również sprawy z zakresu ubezpieczeń spo-
łecznych oraz inne sprawy, do których przepisy Kodeksu postępowania cywilnego 
stosuje się z mocy ustaw szczególnych.

 Na jej podstawie można wyodrębnić sprawy cywilne ze swej istoty (na podsta-
wie kryterium materialnoprawnego) oraz sprawy przekazane do rozpoznawania są-
dom powszechnym według przepisów KPC na mocy przepisów ustawy (tj. na pod-
stawie kryterium formalnoprawnego). Jak wynika z powyższej definicji rodzaj 
spraw cywilnych nie ma charakteru jednolitego1. Zasadniczo za sprawy cywilne 
uważa się sprawy ze swej istoty cechujące się autonomią (w zakresie wyboru stron 
stosunku cywilnoprawnego, jego treści, powstania, zmiany i zakończenia), równo-
ścią, ekwiwalentnością świadczeń oraz brakiem możliwości zastosowania przymu-
su państwowego, w celu wyegzekwowania spełnienia świadczenia lub wykonania 
innych obowiązków. Zaliczyć należy do nich sprawy z zakresu prawa cywilnego, 
prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, czyli sprawy cywilne w uję-
ciu materialnoprawnym2. Do spraw cywilnych w ujęciu formalnym3 (stosownie do 
art. 1 KPC) należy zaliczyć sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, a także inne 

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

2  P. Cioch, [w:] P. Cioch, J. Studzińska, Postępowanie cywilne, Warszawa 2012, s. 5. 
3  Ibidem.
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sprawy, do których przepisy Kodeksu stosuje się na mocy ustaw szczególnych4. 
Przy czym TK5 zwrócił uwagę, że art. 1 KPC należy uznać za niekonstytucyjny, je-
żeli będzie rozumiany w ten sposób, że „w zakresie pojęcia sprawy cywilnej nie 
mogą się mieścić roszczenia dotyczące zobowiązań pieniężnych, których źródło 
stanowi decyzja administracyjna”6. 

Ponadto na mocy ustaw szczególnych, do spraw cywilnych zalicza się m.in.: 
sprawy z zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej (art. 83 ustawy 
z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1796 ze zm.), 
sprawy o sprostowanie, unieważnienie i ustalenie treści aktu stanu cywilnego (art. 33 
ustawy z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 2064), sprawy o umorzenie weksli (art. 96 ustawy z 28.4.1936 r. – Prawo we-
kslowe, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 160) czy też sprawy dotyczące zaskarżenia 
uchwał walnego zgromadzenia spółdzielni (art. 42 § 2 ustawy z 16.9.1982 r. – Pra-
wo spółdzielcze, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 21 ze zm.). 

Orzecznictwo:

Wyr. SA w Szczecinie z 1.12.2016 r. (I ACa 741/16, Legalis):
Kwalifikacja danej sprawy, jako sprawy cywilnej (art. 1 KPC), uzależniona jest pierwszorzędnie 

od materialnego charakteru stosunku prawnego istniejącego pomiędzy stronami, definiowanego 
przede wszystkim na płaszczyźnie pozycji stron tego stosunku, źródła zobowiązania, jak i cha-
rakteru świadczenia.

Wyr. SA w Łodzi z 8.5.2015 r. (I ACa 1671/14, Legalis):
Na gruncie prawa polskiego sprawą cywilną jest sprawa, w której ochrona prawna ma polegać 

na wywołaniu skutku prawnego w zakresie stosunku prawno-cywilnego w szerszym tego słowa 
znaczeniu, np. sprawy rodzinne, osobiste, majątkowe, powództwa z prawa pracy, prawa ubezpie-
czeniowego pod warunkiem, że wystąpią elementy istotne dla sprawy cywilnej - strony występują 
w charakterze równouprawnionych podmiotów. Sprawa ma charakter sprawy cywilnej, jeżeli treść 
łączących strony stosunków prawnych, obejmująca ich wzajemne prawa i obowiązki albo tworząca 
dany stan prawny, zakłada potrzebę ochrony interesów uczestniczących w nich podmiotów. Spra-
wa 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 swojej władzy zwierzchniej, to stosunek taki nie jest stosunkiem 
cywilnoprawnym.

Wyr. SN z 24.9.2012 r. (I PK 94/12, Legalis):
Odrzucając pozew z powodu niedopuszczalności drogi sądowej, sąd nie może poprzestać 

na stwierdzeniu, że przedstawiona mu do rozpoznania sprawa, nie jest sprawą cywilną, lecz po-
winien w uzasadnieniu swego orzeczenia wskazać sąd, do którego właściwości rozpoznanie tej 
sprawy zostało ustawowo zastrzeżone. 

4  E. Marszałkowska-Krześ, [w:] U. Kalina-Prasznic (red.), Encyklopedia prawa, Warszawa 2007, s. 585.
5  Wyr. TK z 10.7.2000 r., SK 12/99, OTK 2000, Nr 5, poz. 143.
6  Por. Pytanie 1, [w:] I. Gil (red.), Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Tablice, Warszawa 

2015, s. 3–4.
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Pytanie 2. Jak należy rozumieć postępowanie cywilne? (A. Sikorski)

Postępowanie cywilne nie zostało zdefiniowane ustawowo, a zatem nie posiada 
legalnej definicji. Definicja postępowania cywilnego jest zatem przede wszystkim 
tworem doktryny prawa procesowego cywilnego. 

Przyjmuje się, że postępowanie cywilne można określić jako prawnie zorgani-
zowane działanie sądów i kompetentnych organów z udziałem zainteresowanych 
podmiotów, podejmowane w celu udzielenia ochrony prawnej oraz urzeczywistnie-
nia konkretnej normy prawnej poprzez rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy cywil-
nej w rozumieniu przepisu art. 1 KPC, a zatem spraw ze stosunków z zakresu prawa 
cywilnego, rodzinnego i prawa pracy jak również spraw, do rozpoznania których, 
z mocy przepisów szczególnych stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywil-
nego oraz ochrony wynikających z tych stosunków praw podmiotowych7.

Pytanie 3. Jakiego rodzaju postępowania sądowe wyróżnia się w ramach 
postępowania cywilnego? (A. Sikorski)

Sądowe postępowanie cywilne, przy przyjęciu systematyki Kodeksu postępo-
wania cywilnego obejmuje:
1) postępowanie rozpoznawcze: 

– tryb procesowy, 
– tryb postępowania nieprocesowego;

2) postępowania pomocnicze:
– samoistne (postępowanie pojednawcze, postępowanie zabezpieczające, po-

stępowanie klauzulowe, postępowanie o uznanie lub stwierdzenie wykonal-
ności wyroku sądu polubownego czy też ugody zawartej przed tym sądem 
albo o uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia oraz rozstrzygnięć 
sądu lub organu państwa obcego jak też ugody zawartej przed takim sądem 
bądź organem, postępowanie o nadanie zaświadczenia europejskiego tytułu 
egzekucyjnego, postępowanie o wyjawienie majątku),

– niesamoistne tj. immanentnie związane z postępowaniem głównym (postę-
powanie o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej, postę-
powanie rekwizycyjne przed sądem wezwanym, postępowanie w przedmio-
cie uznania zarzutu uzasadniającego odrzucenie powództwa, dochodzenie 
w celu ustalenia wartości przedmiotu sporu);

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

7  E. Marszałkowska-Krześ, [w:] U. Kalina-Prasznic (red.), Encyklopedia prawa, 2007, s. 585; por. Pyta-
nie 2, [w:] I. Gil (red.), Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Tablice, Warszawa 2015, s. 4.

§ 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego
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Wśród regulacji pozakodeksowych należy wskazać, iż do spraw cywilnych 
w znaczeniu formalnym zalicza się8: 
a) sprawy o umorzenie weksli zaginionych (art. 96–100 PrWeksl),
b) sprawy o umorzenie czeków zaginionych (art. 78–81 PrCzek),
c) sprawy o sprostowanie, unieważnienie i ustalenie treści aktu stanu cywilnego 

(art. 35–43 ustawy z 28.11.2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego9),
d) sprawy o umorzenie utraconych dokumentów (dekret z 10.12.1946 r. o umarza-

niu utraconych dokumentów10)11,
e) sprawy z zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej (art. 83 ustawy 

z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie). 

Pytanie 4. Jakie cele spełnia postępowanie cywilne? (A. Sikorski)

Wśród zasadniczych celów postępowania cywilnego należy wymienić: 
1)  umożliwienie właściwej ochrony stosunków cywilnoprawnych i praw podmio-

towych poprzez rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy cywilnej; 
2)  zapewnienie przymusowej realizacji tych praw i stosunków prawnych poprzez 

ich egzekucję (w ramach egzekucji świadczeń pieniężnych i niepieniężnych)12. 
A zatem głównym celem postępowania cywilnego jest realizacja i urzeczywist-

nianie norm prawa materialnego, w zakresie przedmiotowo objętym pojęciem spra-
wy cywilnej, na drodze ich przymusowej realizacji w drodze postępowania egzeku-
cyjnego, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

Pytanie 5. Co należy rozumieć przez postępowanie rozpoznawcze? 
(A. Sikorski)

Postępowanie rozpoznawcze stanowi etap postępowania cywilnego, w którym 
sąd po zbadaniu dopuszczalności prowadzenia postępowania cywilnego rozpozna-
je żądania stron albo uczestników postępowania zgłaszane w pozwach i wnioskach 
oraz środkach zaskarżenia, wydając rozstrzygnięcie w formie orzeczenia (o charak-
terze merytorycznym lub formalnym). Celem postępowania rozpoznawczego jest 
rozstrzygnięcie sporu o prawo lub inne załatwienie sprawy13.

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

8  K. Flaga-Gieruszyńska, [w:] K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Postępowanie cywilne. Komentarz prak-
tyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych, s. 3.

9  Dz.U. z 2014 r. poz. 1741.
10  Dz.U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20.
11  Por. Pytanie 3, [w:] I. Gil (red.), Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Tablice, Warszawa 

2015, s. 5.
12  E. Marszałkowska-Krześ, [w:] U. Kalina-Prasznic (red.), Encyklopedia prawa, 2007, s. 583; por. Py-

tanie 4, [w:] I. Gil (red.), Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Tablice, Warszawa 2015, s. 5.
13  H. Mądrzak (red.), E. Marszałkowska-Krześ, Postępowanie cywilne, Warszawa 2003, s. 151.
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W procesie sąd rozpoznaje istniejący pomiędzy stronami spór prawny w drodze 
rozstrzygnięcia o będącym przedmiotem tego sporu stosunku prawnym oraz wy-
nikających z niego prawach i obowiązkach14. Sąd czyni to w formie wyroku lub 
innego merytorycznego rozstrzygnięcia np. nakazu zapłaty wydanego w postępo-
waniu nakazowym, upominawczym czy też elektronicznym postępowaniu upomi-
nawczym.

Natomiast w postępowaniu nieprocesowym sprawa podlega rozpoznaniu, je-
śli tak stanowi przepis (KPC lub innej ustawy szczególnej). Stosownie bowiem do 
przepisu art. 13 § 1 KPC sąd rozpoznaje sprawy w procesie, chyba że ustawa stano-
wi inaczej. W związku z powyższym tryb, w jakim rozpoznawana jest sprawa cy-
wilna zależy od jej rodzaju15. 

„Rozgraniczenie spraw rozpoznawanych i rozstrzyganych w tych dwóch try-
bach postępowania rozpoznawczego oparte jest na kryterium spraw, tj. na ich pro-
cesowym lub nieprocesowym charakterze. W procesie rozpoznawane są sprawy, 
w których można wyodrębnić dwa podmioty o przeciwstawnych interesach i sta-
nowiskach prawnych. Natomiast w postępowaniu nieprocesowym chodzi raczej 
o współdziałanie sądu przy nawiązywaniu, zmianie lub zniesieniu stosunków praw-
nych oraz sprawy, w których brak jest strony przeciwnej”16. 

Zanim jednak sąd będzie mógł rozstrzygać spór lub w inny sposób załatwić 
sprawę cywilną musi dokonać ustaleń faktycznych, które pozwolą mu ocenić – 
w świetle właściwych norm prawa materialnego – zgłoszone przez jedną ze stron 
żądanie lub podniesione przez drugą stronę postępowania zarzuty co do zasadności 
żądania strony wszczynającej postępowanie17.

§ 2. Relacje postępowania cywilnego do innych postępowań

Pytanie 6. Jaka jest relacja pomiędzy postępowaniem cywilnym 
a postępowaniem karnym?  (A. Sikorski)

Celem ustalenia relacji pomiędzy postępowaniem cywilnym a karnym należy 
wziąć pod uwagę etap tych postępowań. Stosownie bowiem do przepisu art. 11 KPC 
ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego 
co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Jak z powyż-
szego wynika dla postępowania cywilnego istotne znaczenie ma prawomocne za-
kończenie postępowania karnego i to orzeczeniem w postaci wyroku skazującego 

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

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

16  E. Marszałkowska-Krześ, [w:] U. Kalina-Prasznic (red.), Encyklopedia prawa, 2007, s. 586; por. Py-
tanie 5, [w:] I. Gil (red.), Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Tablice, Warszawa 2015, s. 5–6.

17  Por. H. Mądrzak (red.), E. Marszałkowska-Krześ, Postępowanie cywilne, Warszawa 2003, s. 151–152.

§ 2. Relacje postępowania cywilnego do innych postępowań
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co do popełnienia przestępstwa. Z tym, że osoba, która nie była oskarżona może po-
woływać się w postępowaniu cywilnym na wszelkie okoliczności wyłączające lub 
ograniczające jej odpowiedzialność cywilną. Wynika to z tego, że nie w każdym 
przypadku odpowiedzialność karna wiąże się z odpowiedzialnością cywilną18.

Ponadto, jeśli wyrok sądu cywilnego został oparty na skazującym wyroku kar-
nym, który następnie został uchylony, to istnieje podstawa do wniesienia skargi 
o wznowienie postępowania (art. 403 § 1 pkt 1 KPC), podobnie jak w przypad-
ku kiedy wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa (art. 403 § 1 pkt 2 KPC). 
Należy jednak pamiętać, że z powodu przestępstwa można żądać wznowienia po-
stępowania jedynie wówczas, gdy czyn został ustalony prawomocnym wyrokiem 
skazującym, chyba że postępowanie karne nie może być wszczęte lub że zostało 
umorzone z innych przyczyn niż brak dowodów (art. 404 KPC). W przypadku gdy 
postępowanie cywilne i karne toczą się równolegle, to sąd z urzędu może zawiesić 
postępowanie, jeżeli ujawni się czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscy-
plinarnej mogłoby wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy cywilnej19.

Orzecznictwo:

Wyr. SA w Łodzi z 21.10.2016 r. (I ACa 479/16, Legalis):
Określona w art. 11 KPC moc wiążąca wyroku karnego oznacza, że w sprawie cywilnej nie-

dopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek własnych ustaleń co do tych okoliczności, którymi 
sąd jest związany w postępowaniu cywilnym. W konsekwencji wyłączona jest też możliwość do-
chodzenia roszczeń w sposób sprzeczny z ustaleniami wyroku karnego. Przy czym istota związania 
sądu cywilnego skazującym wyrokiem karnym wyraża się w tym, że w skład podstawy faktycznej 
rozstrzygnięcia sądu cywilnego wchodzi czyn opisany w sentencji karnego wyroku skazującego, 
a sąd ten pozbawiony jest możliwości dokonywania ustaleń w tym zakresie, w tym w szczególności 
ustaleń odmiennych niż przeniesione na podstawie tego wyroku z procesu karnego.

Wyr. SA w Łodzi z 14.9.2016 r. (I ACa 87/16, Legalis):
Prawomocny skazujący wyrok karny ma w postępowaniu cywilnym moc wiążącą tylko 

w zakresie ustaleń, co do popełnienia przestępstwa. Oznacza to, że sąd rozpoznający sprawę cy-
wilną musi przyjąć, że osoby skazane popełniły przestępstwo przypisane im wyrokami karnymi. 
Związanie dotyczy ustalonych w sentencji wyroku znamion przestępstwa, a także okoliczności 
jego popełnienia, dotyczących czasu, miejsca itp.

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

dopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek własnych ustaleń co do tych okoliczności, którymi 
zgodnie z omawianym przepisem, sąd jest związany w postępowaniu cywilnym. Okoliczności te 
nie mogą być przedmiotem postępowania dowodowego ani oceny sądu, a więc nie ma do nich 
zastosowania zasada swobodnej oceny dowodów (art. 233 KPC), a sąd w sprawie cywilnej doko-
nuje tylko subsumcji pod odpowiedni przepis prawa materialnego cywilnego wiążących ustaleń 

18  K. Flaga-Gieruszyńska, [w:] K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Postępowanie cywilne. Komentarz prak-
tyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych, s. 14.

19  Por. Pytanie 12, [w:] I. Gil (red.), Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Tablice, Warszawa 
2015, s. 10–11.
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wynikających z wyroku karnego oraz ewentualnych własnych ustaleń dotyczących pozostałych 
okoliczności istotnych w rozpoznawanej sprawie. W konsekwencji wyłączona jest możliwość do-
chodzenia roszczeń w sposób sprzeczny z ustaleniami wyroku karnego. Skarżący nie może więc 
w postępowaniu cywilnym dowodzić, iż na skutek nieprawidłowego dokonania czynności proce-
sowych na etapie postępowania sądowego w sprawie karnej lub postępowania przygotowawczego, 
został bezpodstawnie skazany za popełnienie przestępstw. Zasada prejudykatu wynikającego ze 
zd. 1 art. 11 KPC ma charakter bezwzględnie obowiązujący w stosunku do sprawcy przestępstwa 
skazanego w procesie karnym. Osoba taka jako pozwana w sprawie cywilnej nie może podważać 
ustaleń wyroku skazującego jej za popełnienie przestępstwa. Przepis art. 11 KPC, jako przepis 
procesowy nie reguluje i nie przesądza kwestii odpowiedzialności cywilnej. O skutkach cywilno-
prawnych wynikających z czynu objętego prawomocnym wyrokiem skazującym decyduje cywilne 
prawo materialne. Istota związania sądu cywilnego skazującym wyrokiem karnym wyraża się 
w tym, że w skład podstawy faktycznej rozstrzygnięcia sądu cywilnego wchodzi czyn opisany 
w sentencji karnego wyroku skazującego, a sąd ten pozbawiony jest możliwości dokonywania 
ustaleń w tym zakresie, w tym w szczególności ustaleń odmiennych niż przeniesione na podstawie 
tego wyroku z procesu karnego.

Wyr. SN z 20.11.2013 r. (II PK 54/13, OSNAPiUS 2014, Nr 10, poz. 144):
Artykuł 11 KPC nie ogranicza sądu cywilnego (sądu pracy) w ustaleniu dalej idących podstaw 

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

Pytanie 7. Jaki wpływ na postępowanie cywilne ma wydanie decyzji 
administracyjnej? (A. Sikorski)

Sąd cywilny nie jest związany przy rozpoznawaniu sprawy oceną okoliczności 
faktycznych dokonaną przez organ w postępowaniu administracyjnym20, choć nie 
jest to tego rodzaju „związanie” jak w przypadku regulacji przewidzianej w prze-
pisie art. 11 KPC odnoszącym się do postępowania karnego. Wiąże się to z tym, 
że sąd cywilny nie może rozstrzygać spraw administracyjnych. Jeżeli na postępo-
wanie cywilne może mieć wpływ wydanie decyzji przez organ administracji pu-
blicznej, to sąd z urzędu może zawiesić postępowanie na podstawie art. 177 § 1 
pkt 3 KPC. W przepisach regulujących postępowanie administracyjne (por. art. 97 
§ 1 pkt 4 KPA) przyjmuje się z kolei, że  jeśli rozstrzygnięcie sądu cywilnego ma 
charakter prejudycjalny – organ zawiesza postępowanie21. Należy także pamiętać, 
że jeśli na postępowanie cywilne wpływ ma bieg postępowania administracyjnego, 
to zgodnie z art. 177 § 2 KPC jeżeli postępowanie administracyjne nie jest jeszcze 

20  P. Cioch, [w:] P. Cioch, J. Studzińska, Postępowanie cywilne, Warszawa 2012, s. 23.
21  Por. Pytanie 13, [w:] I. Gil (red.), Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Tablice, Warszawa 

2015, s. 12.
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rozpoczęte, a jego rozpoczęcie zależy od wniosku strony, sąd, przed którym toczy 
się sprawa cywilna, wyznaczy termin do wszczęcia tego postępowania, a w innych 
wypadkach może zwrócić się do właściwego organu.

Orzecznictwo:

Wyr. SA w Łodzi z 22.7.2014 r. (I ACa 72/14, Legalis):
Prejudycjalne znaczenie decyzji administracyjnej w sprawie cywilnej zachodzi wówczas, gdy jej 

treść stanowi konieczny element rozstrzygnięcia formalnego lub merytorycznego tej sprawy, a sąd 
powszechny nie może samodzielnie rozstrzygać kwestii należących do drogi postępowania admi-
nistracyjnego, z uwagi na niedopuszczalność co do nich drogi sądowej w postępowaniu cywilnym.

Wyr. SN z 30.9.2010 r. (I CSK 680/09, Legalis):
Przewidziana art. 177 § 1 pkt 3 KPC podstawa zawieszenia postępowania sądowego, nawet 

bez wniosku stron, obliguje sąd do uprzedniego ustalenia czy zachodzi zależność rozstrzygnięcia 
sporu od uprzedniej decyzji organu administracji publicznej. Łączy się to ze stwierdzeniem niedo-
puszczalności drogi sądowej dla rozstrzygnięcia w postępowaniu cywilnym kwestii należących do 
drogi administracyjnej. Jeśli decyzja administracyjna dotycząca tej kwestii będzie miała konsty-
tutywny charakter i tym samym stanowić będzie konieczny element formalnego lub merytorycz-
nego rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowym, prejudycjalnie je poprzedzając, to zawieszenie 
postępowania sądowego jest obligatoryjne.

Pytanie 8. Jakiego rodzaju relacje zachodzą pomiędzy postępowaniem 
cywilnym a postępowaniem sądowoadmistracyjnym? (A. Sikorski)

Określając stosunek sądowego postępowania cywilnego do postępowania są-
dowoadministracyjnego, należy mieć na względzie, że sąd cywilny nie może roz-
poznawać spraw sądowoadministracyjnych i odwrotnie – sąd administracyjny nie 
może rozpatrywać spraw cywilnych. W przypadku skierowania sprawy podlegają-
cej rozpoznaniu przez sąd administracyjny sąd cywilny powinien pozew odrzucić 
(art. 199 § 1 pkt 1 KPC) ze względu na niedopuszczalność drogi sądowej, która sta-
nowi bezwzględną przesłankę procesową, braną przez sąd pod uwagę na każdym 
etapie postępowania. Należy jednak podkreślić, że sąd cywilny nie może odrzucić 
pozwu, jeżeli sąd administracyjny uznał się uprzednio w tej sprawie za niewłaściwy 
(art. 1991 KPC). Podobnie sąd administracyjny odrzuca skargę, jeżeli sprawa nie na-
leży do właściwości sądu administracyjnego (art. 58 § 1 pkt 1 PrPostSAdm), z tym 
że nie może jej odrzucić, jeżeli w tej sprawie sąd powszechny uznał się za niewła-
ściwy (art. 58 § 4 PrPostSAdm). 

W przypadku kiedy postępowanie cywilne i sądowoadministracyjne toczą się 
równocześnie, to sąd administracyjny może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli 
rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania sądowego (art. 125 
§ 1 pkt 1 PrPostSAdm). Regulacji takiej nie ma natomiast w KPC w odwrotnej 
sytuacji. Należałoby jednak opowiedzieć się za stanowiskiem22, że skoro postępo-

22  J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, Warszawa 
2005, s. 95.
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wanie sądowoadministracyjne zmierza do kontroli administracji publicznej (a więc 
decyzji administracyjnej), to uzasadnione byłoby zawieszenie postępowania cywil-
nego do czasu zakończenia postępowania przed sądem administracyjnym. 

Orzeczenie prawomocne sądu cywilnego także wiąże sąd administracyjny 
(art. 365 § 1 KPC). Podobnego rodzaju regulacja dotyczy rozstrzygnięć meryto-
rycznych sądu administracyjnego, gdyż wiążą one nie tylko strony i sąd, który je 
wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe, a w przypadkach w usta-
wie przewidzianych – także inne osoby (art. 170 PrPostSAdm). Wyrok prawomoc-
ny ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co w związku ze skargą stanowiło 
przedmiot rozstrzygnięcia (art. 171 PrPostSAdm)23.

Orzecznictwo:

Wyr. NSA z 24.4.2015 r. (II FSK 1510/14, Legalis):
Zawieszenie postępowania powinno być uzasadnione ze względów celowości, sprawiedliwości, 

jak i ekonomiki procesowej. Powyższe okoliczności sąd podejmujący rozstrzygnięcie na podstawie 
art. 125 § 1 pkt 1 PrPostSAdm powinien oceniać w kontekście konieczności rozpoznania sprawy 
bez nieuzasadnionej zwłoki, co ma niebagatelne znaczenie w świetle konstytucyjnego nakazu 
rozpoznawania spraw bez zbędnej zwłoki (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP) oraz zasady szybkości 
postępowania sądowoadministracyjnego.

Pytanie 9. Jak została uregulowana kwestia związania sądu cywilnego 
orzeczeniami TK? (A. Sikorski)

W przypadku wszczęcia przez TK postępowania w przedmiocie konstytucyjno-
ści aktu prawnego albo jego szczególnej normy, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zale-
ży od wyniku postępowania toczącego się przed TK, to sąd cywilny, na podstawie 
art. 177 § 1 pkt 31 KPC maże fakultatywnie zawiesić postępowanie z urzędu. Nato-
miast jeżeli TK orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfiko-
waną umową międzynarodową lub ustawą, na podstawie którego wydano orzecze-
nie można żądać wznowienia postępowania (art. 4011 KPC)24. 

Orzecznictwo:

Wyr. SA w Krakowie z 5.4.2016 r. (I ACa 1453/15, Legalis):
Sytuacja opisana przez hipotezę przepisu art. 4011 KPC zachodzi wówczas, gdy Trybunał 

Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, na podstawie którego, 
zostało wydane (prawomocne) orzeczenie objęte skargą. Dla realizacji tej podstawy wznowienia 
niekonstytucyjny przepis musi być przy tym podstawą bezpośrednią, decydującą o wyniku roz-
strzygnięcia, którego ona dotyczy. Tylko wówczas sąd, w wyniku wznowienia postępowania, ma 
możliwość odmiennego niż uprzednio, rozstrzygnięcia sprawy.

23  Por. Pytanie 14, [w:] I. Gil (red.), Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Tablice, Warszawa 
2015, s. 12–13.

24  Por. Pytanie 15, [w:] I. Gil (red.), Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Tablice, Warszawa 
2015, s. 13.
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10 Rozdział I. Postępowanie cywilne – zagadnienia wstępne

www.testy-prawnicze.pl
	 

Pytanie 10. Jaki jest wpływ wydania orzeczenia przez TSUE na przebieg 
postępowania cywilnego? (A. Sikorski)

Z momentem akcesji RP do Unii Europejskiej (tj. od 1.5.2004 r.) przy wyda-
niu rozstrzygnięcia mogą pojawić się wątpliwości przy stosowaniu prawa unij-
nego, a ich usunięcie umożliwia art. 267 TFUE (tj. uzyskanie orzeczenia wstęp-
nego), który stanowi podstawę zapytań sądów krajowych państw członkowskich. 
W przypadku rozpoznawania sprawy przed sądem cywilnym w I instancji, jeśli jest 
to niezbędne do wydania orzeczenia sąd może zwrócić się do TSUE w Luksembur-
gu o wydanie orzeczenia wstępnego. Natomiast, gdy kwestia wstępna wyłania się 
przed sądem, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, to sąd ten zobligowany 
jest do wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym w zakresie spraw dotyczących I fi-
laru (art. 267 TFUE).

Podkreślić należy, iż orzeczenia TSUE wydane przy preliminary ruling mają 
charakter precedensowy dla wszystkich sądów krajowych państw członkowskich25. 

W przypadku toczącego się postępowania przed TSUE, jeżeli wynik sprawy 
może zależeć od wyniku tego postępowania i zapadłego w nim rozstrzygnięcia, sąd 
cywilny na podstawie art. 177 § 1 pkt. 31 KPC może fakultatywnie z urzędu zawie-
sić toczące się postępowanie cywilne.

§ 3. Zasady postępowania cywilnego 

Pytanie 11. Jak można zdefiniować pojęcie zasad procesowych? (A. Sikorski)

Zasady procesowe są to zasady postępowania cywilnego. Początkowo pojęcie 
zasad procesowych wypracowane zostało na gruncie procesu cywilnego, ponie-
waż na tym polu najłatwiej było uchwycić ich cel oraz najważniejsze założenia. 
W Kodeksie postępowania cywilnego pojęcie zasad procesowych nie zostało w ża-
den sposób zdefiniowane, natomiast jest ono wytworem doktryny. Definiując zasa-
dy procesowe, można posłużyć się dwoma odmiennymi sposobami26. Mianowicie 
pojmowanie zasad w sposób dyrektywalny oznacza, że rangę zasad procesowych 
przypiszemy tym normom, które mają charakter nadrzędny w stosunku do innych 
norm, tj. które mają nadrzędne znaczenie dla danej gałęzi prawa.

Natomiast pozadyrektywalny opisowy sposób definiowania oznacza, że zasa-
dy procesowe będą rozumiane jako pewne wzorce i modele służące rozwiązywaniu 
węzłowych problemów prawa procesowego cywilnego. Przy czym to właśnie spo-
sób pozadyrektywalny służy celom dydaktyki, a także formułowaniu opisu systemu 

25  Por. Pytanie 16, [w:] I. Gil (red.), Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Tablice, Warszawa 
2015, s. 13–14.

26  Por. S. Wronkowska, M. Zieliński, Z. Ziembiński, Zasady prawa, s. 29 i nast. 
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prawa procesowego. Dominująca jest więc rola opisowego ujęcia zasad proceso-
wych w polskim systemie prawnym27. 

Rangę zasad procesowych należy zastrzec tylko dla tych założeń, które określa-
ją sposoby oraz kierunki rozwiązywania podstawowych dla struktury danego postę-
powania problemów procesowych. Można je również definiować jako uogólnione 
w drodze abstrakcji naukowej wzorce (modele), wedle których ustawodawca ma 
ukształtować podstawowe dla danego postępowania instytucje procesowe28. Przyj-
muje się również, że zasady procesowe w powyższych uwarunkowaniach kształtują 
treść i formę postępowania cywilnego.

Pytanie 12. Jakie wyróżniamy zasady postępowania cywilnego? (A. Sikorski)

Do zasad procesowych postępowania cywilnego należy w szczególności zali-
czyć: 
1) zasadę prawdy – wyrażoną w art. 3 KPC;
2) zasadę równości (równouprawnienia) stron i uczestników postępowania – wy-

rażoną w art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 2 Konstytucji RP; 
3) zasadę dyspozycyjności (rozporządzalności);
4) zasadę kontradyktoryjności (sporności) – wyrażoną m.in. w art. 6 KPC;
5) zasadę swobodnej oceny dowodów – wyrażoną w art. 233 § 1 KPC;
6) zasadę (umiarkowanego) formalizmu procesowego – wyrażoną m.in. 

w art. 240 KPC;
7) zasadę koncentracji (skupienia) materiału procesowego – wyrażoną m.in. 

w art. 6 KPC;
8) zasadę kierownictwa sędziowskiego – wyrażoną m.in. w art. 208, 218, 219 

KPC;
9) zasadę bezpośredniości – wyrażoną m.in. w art. 323 KPC;
10) zasadę ustności29 – wyrażoną w m.in. art. 210 § 1 i 224 KPC;
11) zasadę jawności – wyrażoną w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP oraz w art. 9 KPC.

Pytanie 13. Czym się różnią zasady postępowania od postulatów? (A. Sikorski)

Należy dokonać rozróżnienia pomiędzy zasadami procesowymi (stanowiący-
mi ogólne wytyczne dla osiągnięcia określonego celu, w danych warunkach), a po-
stulatami procesowymi. W doktrynie do postulatów zaliczane są: „zasada prawdy 
obiektywnej”, „zasada koncentracji czynności procesowych, czy materiału proce-
sowego” oraz „zasada swobodnej oceny dowodów”30. Powyższe postulaty są za-
sadami w tym znaczeniu, że należy dążyć do ich osiągnięcia i pełnej realizacji. Po-

27  Por. Pytanie 9, [w:] I. Gil (red.), Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Tablice, Warszawa 
2015, s. 9. 

28  H. Mądrzak (red.), E. Marszałkowska-Krześ, Postępowanie cywilne, Warszawa 2003, s. 52.
29  Zob. Ł. Błaszczak, [w:] E. Marszałkowska-Krześ (red.), Postępowanie cywilne, 2013, s. 57 i nast.; 

por. Pytanie 10, [w:] I. Gil (red.), Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Tablice, Warszawa 2015, s. 9.
30  M. Sawczuk, Wznowienie postępowania cywilnego, Warszawa 1970, s. 8.
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stulatów nie można bowiem traktować jako poszczególnych zasad konstrukcyjnych 
procesu cywilnego, czy jako idei kształtujących system prawa procesowego. Postu-
latem zaś może być także dążenie do ugodowego załatwienia sporu lub ewentual-
nie postulat szybkości postępowania (art. 6 KPC)31, zgodnie z którym sąd powinien 
przeciwdziałać przewlekłości postępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygniecie na-
stąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia 
sprawy, z kolei strony i uczestnicy postępowania obowiązane są przytaczać wszyst-
kie okoliczności faktyczne i dowody bez zbędnej zwłoki, aby postępowanie mogło 
być przeprowadzone sprawnie i szybko. Postulat ten zatem adresowany jest nie tyl-
ko do sądu ale i wszystkich uczestników postępowania, w celu podejmowania tylko 
takich czynności, które bez szkody dla postępowania przyczynią się do przyśpiesze-
nia i sprawnego prowadzenia postępowania cywilnego.

§ 4. Droga sądowa

Pytanie 14. Jak należy rozumieć pojęcie drogi sądowej? (A. Budniak-Rogala) 

Zgodnie z treścią art. 2 KPC, do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są 
sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, 
oraz Sąd Najwyższy. Sprawy cywilne nie są natomiast rozpoznawane w postępo-
waniu sądowym, jeżeli przepisy szczególne przekazują je do właściwości innych 
organów. Pojęcie sprawy cywilnej formułuje art. 1 KPC, zgodnie z którym Kodeks 
postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków 
z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy (sprawy 
cywilne w znaczeniu materialnym, inaczej sprawy cywilne sensu stricto), jak rów-
nież w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do 
których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cy-
wilne w znaczeniu formalnym, inaczej sprawy cywilne sensu largo). 

Biorąc pod uwagę powyższe można przyjąć, że pojęcie drogi sądowej (dopusz-
czalności drogi sądowej) oznacza kompetencję sądów powszechnych do rozpozna-
wania spraw o charakterze cywilnym. W związku z tym należy uznać, że zakres 
przedmiotowy i podmiotowy dopuszczalności drogi sądowej determinowany jest 
przez pojęcie sprawy cywilnej32, przy czym działalność ta wiąże się nie tylko z roz-
poznawaniem i rozstrzyganiem spraw cywilnych (w rozumieniu art. 1 KPC), ale 
polega także na ich zabezpieczaniu i przymusowym wykonywaniu orzeczeń sądo-
wych i innych właściwych organów, potwierdzających prawa i obowiązki podmio-
tów postępowania cywilnego33. 

31  Por. Pytanie 11, [w:] I. Gil (red.), Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Tablice, Warszawa 
2015, s. 9–10.

32  Ł. Błaszczak, [w:] E. Marszałkowka-Krześ (red.), Postępowanie cywilne, Warszawa 2013, s. 31.
33  J. Jodłowski, J. Lapierre, [w:] J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, 

Postępowanie cywilne, Warszawa 2016, s. 26.
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Pytanie 15. Jakie są rodzaje niedopuszczalności drogi sądowej? 
(A. Budniak-Rogala)

Można wyróżnić niedopuszczalność drogi sądowej o charakterze pierwotnym 
i następczym oraz o charakterze bezwzględnym i względnym. 

Niedopuszczalność drogi sądowej o charakterze pierwotnym zachodzi wów-
czas, gdy w chwili wszczęcia postępowania sprawa nie należy do kompetencji są-
dów powszechnych, skutkiem czego jest odrzucenie pozwu albo wniosku wszczy-
nającego postępowanie (art. 199 § 1 pkt 1 i art. 13 § 2 KPC). Niedopuszczalność 
drogi sądowej o charakterze następczym ma natomiast miejsce w sytuacji, gdy prze-
słanka drogi sądowej odpadnie w trakcie toczącego się postępowania, co skutkuje 
umorzeniem postępowania (art. 355 § 1 KPC).

Z kolei bezwzględna niedopuszczalność drogi sądowej zachodzi, gdy sprawa 
nie jest w ogóle sprawą cywilną albo sprawa jest sprawą cywilną w znaczeniu mate-
rialnym, ale z mocy przepisów szczególnych sądy powszechne nie są kompetentne 
do jej rozpoznania. Względną niedopuszczalność drogi sądowej należy natomiast 
rozpatrywać w kategoriach niedopuszczalności warunkowej (czasowej) oraz prze-
mienności drogi sądowej. Warunkowa (czasowa) niedopuszczalność drogi sądo-
wej ma miejsce wtedy, gdy sprawa cywilna może być rozpoznana przez sąd po-
wszechny dopiero po podjęciu i zastosowaniu innego sposobu jej załatwienia (np. 
w drodze postępowania reklamacyjnego). Przemienność drogi sądowej zachodzi 
natomiast w przypadku, gdy podmiotowi przysługuje możliwość dochodzenia swo-
ich praw przed różnymi organami i ma on prawo wyboru, z jakiego rodzaju postę-
powania skorzysta (np. pracownik chcący dochodzić roszczeń ze stosunku pracy 
może od razu skierować sprawę na drogę sądową lub jeszcze przed wszczęciem 
postępowania sądowego żądać, by jego sprawę rozpoznała komisja pojednawcza – 
art. 242 KP).

Pytanie 16. Jakie są skutki niedopuszczalności drogi sądowej? 
(A. Budniak-Rogala)

Przesłanka drogi sądowej należy do bezwzględnych przesłanek procesowych 
i jest uwzględniana przez sąd z urzędu w każdym stanie sprawy (art. 202 KPC). Nie-
dopuszczalność drogi sądowej w chwili wytoczenia powództwa powoduje odrzuce-
nie pozwu (art. 199 § 1 pkt 1 KPC). Wyjątek od tej zasady stanowi art. 1991 KPC, 
zgodnie z którym sąd nie może odrzucić pozwu z tego powodu, że do rozpoznania 
sprawy właściwy jest organ administracji publicznej, jeżeli organ administracji pu-
blicznej lub sąd administracyjny uznały się w tej sprawie za niewłaściwe. Poza tym 
w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych sąd nie może odrzu-
cić pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sądowej ze względu na fakt, iż do 
rozpoznania sprawy właściwy jest inny organ. W takim wypadku sąd ma obowiązek 
przekazania sprawy temu organowi w drodze postanowienia. Jeżeli jednak organ, 
któremu sprawa ma być przekazana, uprzednio uznał się za niewłaściwy, sąd roz-
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pozna sprawę (art. 464 § 1 KPC). W sytuacji, gdy droga sądowa odpadnie w toku 
postępowania, sąd umarza postępowanie (art. 355 § 1 KPC). W przypadku rozpo-
znania sprawy pomimo niedopuszczalności drogi sądowej zachodzi nieważność po-
stępowania (art. 379 pkt 1 KPC). Rozpoznanie sprawy pomimo niedopuszczalności 
drogi sądowej stanowi ponadto podstawę do wniesienia skargi kasacyjnej (art. 3983 

§ 1 pkt 2 KPC). 
Przesłanka drogi sądowej musi zachodzić na każdym etapie postępowania – od 

chwili wniesienia pozwu, aż do ostatecznego orzeczenia sądu. W związku z tym 
zgodnie z art. 64 ustawy z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym34 nawet po uprawo-
mocnieniu się orzeczenia, które zostało wydane w takiej sprawie, Sąd Najwyższy 
na wniosek Prokuratora Generalnego unieważnia prawomocne orzeczenie wydane 
w sprawie, która ze względu na osobę nie podlegała orzecznictwu sądów w chwili 
orzekania lub w której w chwili orzekania droga sądowa była niedopuszczalna, je-
żeli orzeczenie to nie może być wzruszone w innym trybie przewidzianym w usta-
wach o postępowaniach sądowych.

34  Tekst jedn. z 22.7.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1254 ze zm.).


