
1. POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE

Wartość przedmiotu sporu 
a wartość zaskarżenia
apl. radc. Agnieszka Banak

Po wdaniu się w spór sąd nie ma możliwości modyfi kowania wartości 
przedmiotu sporu. Pozostaje ona w takiej wysokości, w jakiej została 
określona w pozwie, poza przypadkiem, kiedy powód cofa pozew w jakiejś 
części lub rozszerza żądanie pozwu. Możliwość sprawdzenia wartości 
przedmiotu zaskarżenia w apelacji wynikająca z przepisu art. 368 § 2 KPC, 
zgodnie z którym stosuje się art. 19–24 i art. 25 § 1 KPC, nie otwiera 
możliwości ponownego sprawdzenia wartości przedmiotu sporu. Pozo-
staje ona w takiej kwocie, jaka została ustalona przed sądem I instancji. 
W konsekwencji wartość przedmiotu zaskarżenia nigdy nie może być 
wyższa od wartości przedmiotu sporu, a jedynie – ze względu na zakres 
zaskarżenia wyroku – może być od niej niższa. Podobnie rzecz się ma 
w przypadku sprawdzenia wartości przedmiotu zaskarżenia w skardze 
kasacyjnej na podstawie art. 3984 § 2 w zw. z art. 39821 KPC w zw. z przy-
wołanymi wyżej przepisami.
Postanowienie SN z 20.10.2008 r., I PZ 26/08, OSNAPiUS 2010, Nr 5–6, poz. 67

Stan faktyczny

W omawianej sprawie Sąd Okręgowy odrzucił zażalenie powoda na po-
stanowienie odrzucające skargę kasacyjną. W uzasadnieniu postanowienia 
sąd uznał, że powód dochodził dwóch roszczeń: odszkodowania z tytułu 
niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia 
z przyczyn niezawinionych przez pracownika oraz ustalenia bezskuteczności 
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oświadczenia pozwanej o rozwiązaniu umowy o pracę w powyższym trybie. 
Wartość przedmiotu zaskarżenia w skardze kasacyjnej została określona na 
kwotę 33 000 zł i w związku z tym skarga została opłacona opłatą podsta-
wową. Sąd Najwyższy zwrócił skargę Sądowi Okręgowemu celem sprawdze-
nia wartości przedmiotu zaskarżenia, wskutek czego Sąd Okręgowy wezwał 
pełnomocnika powoda do podania wartości przedmiotu zaskarżenia, a peł-
nomocnik określił ją na kwotę 33 000 zł. 

W tym stanie rzeczy Sąd Okręgowy uznał, że prawidłowo obliczona war-
tość przedmiotu zaskarżenia wynosi 165 000 zł, w tym 33 000 zł z tytułu 
odszkodowania i 132 000 zł z tytułu roszczenia niepieniężnego, a dla obli-
czenia tej ostatniej wartości ma zastosowanie art. 231 KPC i w związku z tym 
skarga kasacyjna została nienależycie opłacona i podlegała odrzuceniu. 
W uzasadnieniu postanowienia Sąd Okręgowy wskazał, że zgodnie z art. 35 
ust. 1 KSCU w sprawach, których wartość przedmiotu sporu przewyższa 
kwotę 50 000 zł, od wszystkich pism podlegających opłacie pobiera się 
opłatę stosunkową.

W zażaleniu na powyższe postanowienie powód zarzucił naruszenie 
art. 231 w zw. z art. 1302 § 3 KPC. Zażalenie opłacił opłatą podstawową 
w wysokości 30 zł. Sąd Okręgowy odrzucił również zażalenie powoda jako 
nienależycie opłacone, bowiem w jego ocenie zażalenie winno zostać opła-
cone opłatą stosunkową.

Powód w zażaleniu na to postanowienie zarzucił naruszenie art. 25 § 1 
i 2 w zw. z art. 1302 § 3 KPC. W uzasadnieniu zażalenia powód stwierdził, 
że w myśl art. 25 KPC sąd może sprawdzić wartość przedmiotu sporu i za-
rządzić w tym celu dochodzenie na posiedzeniu niejawnym, a po doręczeniu 
pozwu sprawdzenie wartości przedmiotu sporu może nastąpić jedynie na 
zarzut pozwanego, zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. 
Powód, powołując się na liczne stanowiska SN, podkreślił w zażaleniu, że 
po ustaleniu wartości przedmiotu sprawy nie podlega ona badaniu w dal-
szym stadium postępowania. 

Najistotniejsze elementy uzasadnienia

Sąd Najwyższy, uznając zażalenie za uzasadnione, wyjaśnił, że art. 25 KPC 
stanowi podstawę do sprawdzenia wartości przedmiotu sporu i zakreśla 
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jednocześnie granice czasowe tej kontroli. Zgodnie z przywołanym przepi-
sem sąd może sprawdzić wartość przedmiotu sporu na posiedzeniu niejaw-
nym, a po doręczeniu odpisu pozwu sprawdzenie wartości przedmiotu 
sporu może nastąpić jedynie na zarzut pozwanego, zgłoszony przed wdaniem 
się w spór co do istoty sprawy. W myśl art. 26 KPC, po ustaleniu wartości 
przedmiotu sporu nie podlega ona dalszym badaniom. W konsekwencji po 
wdaniu się w spór sąd nie ma możliwości modyfi kowania wartości przedmiotu 
sporu, poza przypadkami rozszerzenia żądania pozwu lub jego ograniczenia.

W ocenie SN możliwość sprawdzenia wartości przedmiotu zaskarżenia 
w apelacji, wynikająca z art. 368 § 2 KPC, nie daje możliwości ponownego 
sprawdzenia wartości przedmiotu sporu, nawet jeśli została ona wadliwie 
ustalona przed sądem I instancji. W konsekwencji wartość przedmiotu 
zaskarżenia nigdy nie może być wyższa od wartości przedmiotu sporu, 
a jedynie może być od niej niższa. W analizowanym postanowieniu SN 
uznał, że wartość przedmiotu sporu, pomimo że pomijała jedno ze zgłoszo-
nych roszczeń, pozostawała aktualna w postępowaniu kasacyjnym. W kon-
sekwencji SN uwzględnił zażalenie powoda. 

Praktyczny komentarz

Kodeks postępowania cywilnego w art. 368 § 2 wyraża zasadę stałości 
wartości przedmiotu sporu ustalonego przed sądem I instancji oraz zaka-
zuje jej przekraczania w toku postępowania międzyinstancyjnego. W kon-
sekwencji wartość przedmiotu zaskarżenia może być wyższa od wartości 
przedmiotu sporu jedynie w sytuacji, gdy powód rozszerzył powództwo lub 
sąd orzekł ponad żądanie.

W myśl art. 368 § 2 KPC sąd, rozpoznając kasację, powinien zbadać jej 
dopuszczalność jedynie pod kątem wartości zaskarżenia. Należy zgodzić się 
ze stanowiskiem SN, że zbadanie wartości przedmiotu zaskarżenia nie można 
utożsamiać ze sprawdzaniem wartości przedmiotu sporu na podstawie zasad 
określonych art. 25 § 1 i 2 KPC. Zbadanie wartości przedmiotu zaskarżenia 
służyć ma jedynie ocenie dopuszczalności skargi kasacyjnej ze względu na 
tę wartość.

W konsekwencji, stosownie do treści art. 26 KPC, w postępowaniu za-
inicjowanym wniesieniem skargi kasacyjnej niedopuszczalne jest ponowne 
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zbadanie wartości przedmiotu sporu ustalonego przed sądem I instancji. 
Ponowne zbadanie wartości przedmiotu sporu jest niedopuszczalne nawet 
w sytuacji, gdy ustalona wartość przedmiotu sporu została przed sądem 
I instancji ustalona w sposób wadliwy. 

Wziąwszy pod uwagę treść ww. przepisów, nie ulega wątpliwości, że orze-
czenie SN zasługuje na aprobatę. 

Przy omawianym orzeczeniu SN należałoby zastanowić się nad dopusz-
czalnością sprawdzenia wartości przedmiotu zaskarżenia w sytuacji, gdy 
wartość przedmiotu sporu nie została w ogóle określona na wcześniej-
szym etapie postępowania przed sądem I instancji. Analiza przywołanych 
przepisów prowadzi do wniosku, że skoro wartość przedmiotu sporu nie 
została w ogóle wskazana, to nie mogła ona uzyskać stabilności. W konse-
kwencji przy zbadaniu wartości przedmiotu zaskarżenia nie ma zastosowania 
zasada stabilności wartości przedmiotu sporu ani zasada, że wartość przed-
miotu zaskarżenia nie może być wyższa od wartości przedmiotu sporu. 



Skład sądu w sprawie o uznanie 
wyroku sądu polubownego
r. pr. Agnieszka Winnicka-Mackenthun, LL.M.

W sprawie o uznanie wyroku sądu polubownego wydanego za granicą 
sąd I instancji, odrzucając zażalenie na posiedzeniu niejawnym, orzeka 
w składzie jednego sędziego (art. 370 w zw. z art. 397 § 2, art. 47 § 1 i 3 
oraz art. 13 § 2 KPC).
Uchwała SN z 17.1.2008 r., III CZP 112/07, OSNC 2009, Nr 1, poz. 5

Stan faktyczny

W omawianej sprawie wnioskodawca – spółka z o.o. prawa niemieckiego 
z siedzibą w Bonn wniósł do Sądu Okręgowego o uznanie wyroku sądu 
polubownego wydanego za granicą. Jako uczestnik postępowania wskazana 
została spółka „E” S.A. z siedzibą w W. 

Spółka „V” S.A. z siedzibą w Paryżu złożyła wniosek o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu. Wniosek ten został przez Sąd Okręgowy, rozpo-
znający wniosek o uznanie wyroku sądu polubownego wydanego za granicą, 
odrzucony na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów. Spółka „V” 
S.A. wniosła zażalenie na postanowienie o odrzuceniu jej wniosku o dopusz-
czenie do udziału w postępowaniu, które to Sąd Okręgowy na posiedzeniu 
niejawnym w składzie jednego sędziego również odrzucił.

Spółka „V” S.A. wniosła z kolei zażalenie na to postanowienie do Sądu 
Apelacyjnego. Sąd Apelacyjny, rozpoznając zażalenie, powziął wątpliwości, 
w jakim składzie powinien orzekać sąd okręgowy przy uznawaniu wyroku 
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sądu polubownego wydanego za granicą. Wątpliwości te zostały przedsta-
wione Sądowi Najwyższemu w uzasadnieniu zagadnienia prawnego.

Najistotniejsze elementy uzasadnienia

Sąd Najwyższy stwierdził, że przy analizie przedstawionego zagadnienia 
należy rozpatrzyć dwie kwestie: 

1) w jakim składzie sąd I instancji orzeka w sprawie o uznanie wyroku 
sądu polubownego wydanego za granicą oraz 

2) w jakim składzie sąd I instancji na posiedzeniu niejawnym odrzuca 
zażalenia na wydane przez siebie postanowienia.

W pierwszej kwestii należy zwrócić uwagę na fakt, że przepisy Kodeksu 
postępowania cywilnego nie zawierają wyraźnej regulacji w przepisach do-
tyczących uznania i stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego 
(art. 1212 i n. KPC), jak również w przepisach ogólnych dotyczących sądu 
polubownego (art. 1154 i n. KPC).

Sąd Najwyższy uznał, że dopuszczalne są dwie możliwe interpretacje i wy-
kładnie przepisów, zmierzające do udzielenia odpowiedzi na pytanie, które 
zostało sformułowane w punkcie 1 powyżej. Zgodnie z pierwszą z nich 
można uznać, że w myśl zasady obowiązującej w sprawach o uznanie orze-
czenia sądu zagranicznego sąd orzeka w składzie trzech sędziów (art. 1148 
§ 1 KPC). Druga możliwa interpretacja zmierza w kierunku uznania, że 
należy oprzeć się na przepisach ogólnych zgodnie z art. 13 § 2 KPC i na 
podstawie art. 47 KPC ustalać skład sądu I instancji. Za zastosowaniem 
pierwszej reguły przemawiałaby okoliczność, że można porównywać postę-
powanie o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego państwowego i postępo-
wanie o uznanie wyroku sądu polubownego wydanego za granicą. Przed 
wejściem w życie art. 1154 i n. KPC prezentowane było bowiem w doktrynie 
stanowisko, zgodnie z którym postanowienia zawarte w przepisach doty-
czących uznawania orzeczeń zagranicznych sądów państwowych należało 
stosować analogicznie lub odpowiednio w sytuacji, gdy umowa międzyna-
rodowa, której stroną była Polska, przewidywała uznawanie wyroków sądów 
polubownych wydanych za granicą, a sama pewnych kwestii nie rozstrzygała.

Sąd Najwyższy stanął jednak na stanowisku, że w sprawie o uznanie 
wyroku sądu polubownego wydanego za granicą należy stosować – na 
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podstawie art. 13 § 2 KPC – przepisy ogólne o procesie. Ustawodawca, 
nowelizując KPC, uregulował bowiem w sposób odrębny kwestie uznawania 
i stwierdzania wykonalności wyroków sądów polubownych i ugód zawartych 
przed takimi sądami oraz kwestie uznawania i stwierdzania wykonalności 
orzeczeń zagranicznych sądów państwowych. Kwestia uznania i stwierdze-
nia wykonalności wyroków sądów polubownych wydanych za granicą 
została uregulowana w Części piątej KPC i nie ma żadnych podstaw do 
stosowania w tym zakresie przepisów Części czwartej Kodeksu, dotyczącej 
uznawania i stwierdzania wykonalności zagranicznych orzeczeń sądów 
państwowych.

Ustawodawca uchylił art. 1150 § 2 KPC, zgodnie z którym przed nowe-
lizacją z 28.7.2005 r. do wyroków sądów polubownych wydanych za granicą 
należało stosować art. 1150 § 1 KPC dotyczący wykonalności orzeczeń za-
granicznych sądów państwowych. Celem ustawodawcy było zatem wyłącze-
nie możliwości odwoływania się do przepisów o uznawaniu i stwierdzaniu 
wykonalności orzeczeń zagranicznych sądów państwowych w sprawach 
o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego wy-
danego za granicą.

Sąd Najwyższy uznał, że w sprawie o uznanie wyroku sądu polubow-
nego wydanego za granicą, w kwestiach nieuregulowanych w Części 
piątej KPC, nie należy stosować subsydiarnie poszczególnych przepisów 
Części czwartej Kodeksu, lecz trzeba stosować przepisy ogólne o procesie 
– zgodnie z art. 13 § 2 KPC.

Mając powyższe na uwadze, SN stwierdził, że w sprawie o uznanie wy-
roku sądu polubownego wydanego za granicą sąd orzeka w składzie jed-
nego sędziego, a postanowienia poza rozprawą wydaje przewodniczący 
(art. 47 § 1 w zw. z art. 13 § 2 KPC). W sprawie o uznanie wyroku sądu polu-
bownego wydanego za granicą sąd I instancji, którym jest Sąd Okręgowy, 
przy rozpoznawaniu i odrzucaniu zażalenia na posiedzeniu niejawnym orze-
kać zatem powinien w składzie jednego sędziego (art. 370 w zw. z art. 397 
§ 2, art. 47 § 1 i 3 i art. 13 § 2 KPC). Gdy sąd I instancji wydaje postanowie-
nie o odrzuceniu zażalenia, nie ma zastosowania art. 367 § 3 zd. 1 KPC 
w zw. z art. 397 § 2 zd. 1 i art. 13 § 2 KPC, gdyż przepis ten dotyczy sądu 
I instancji.
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Praktyczny komentarz

Uchwała ta ma znaczenie nie tylko dla środowiska sędziów, lecz również 
dla adwokatów i radców prawnych, występujących w imieniu swoich klien-
tów do Sądu Okręgowego z wnioskiem o uznanie wyroku sądu polubownego 
wydanego za granicą. W przypadku gdyby sąd I instancji, rozpatrujący 
wniosek orzekał w innym składzie, niż to wynika z art. 47 § 1 KPC, lub 
na posiedzeniu niejawnym odrzucał zażalenia na swoje postanowienia 
w składzie trzech sędziów, wbrew dyspozycji art. 47 § 3 KPC, stanowiłoby 
to podstawę do stwierdzenia nieważności postępowania. Zgodnie bowiem 
z orzeczeniem SN z 18.12.1969 r. (III CZP 119/68, OSNPG 1969, Nr 4, 
poz. 23) nieważność postępowania zachodzi w każdym przypadku, gdy skład 
sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa. Strona przegrywająca 
sprawę, w sytuacji gdyby wniosek o uznanie wyroku sądu polubownego 
wydanego za granicą rozpatrywał sąd w składzie trzyosobowym zamiast 
w składzie jednego sędziego, może podnieść w apelacji zarzut nieważności 
postępowania.

Na uwagę zasługuje także bardziej ogólne stwierdzenie SN, że w przy-
padku postępowania o uznawanie i stwierdzanie wykonalności wyroków 
sądów polubownych wydanych za granicą należy – jeżeli dana kwestia nie 
została uregulowana w Części piątej KPC, dotyczącej sądów polubownych 
– odwoływać się na podstawie art. 13 § 2 KPC do przepisów ogólnych o pro-
cesie, a nie sięgać per analogiam do postanowień dot. uznawania orzeczeń 
wydanych przez zagraniczne sądy państwowe. 

Przy okazji analizy powyższej uchwały SN warto przypomnieć, że 
obok przepisów dotyczących sądu polubownego uregulowanych w Części 
piątej KPC, w tym w szczególności przepisów dotyczących uznania i stwier-
dzenia wykonalności wyroku sądu polubownego, zamieszczonych w Tytule 
VIII tej części, zastosowanie niejednokrotnie znajdą postanowienia Kon-
wencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażo-
wych, sporządzonej w Nowym Jorku 10.6.1958 r., której Polska jest stroną.

W przypadku zapisu na sąd polubowny pomiędzy stronami mają-
cymi siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwach będących stronami 
Konwencji nowojorskiej sąd rozpatrujący wniosek o uznanie lub 
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stwierdzenie wykonalności ugody zawartej przed zagranicznym są-
dem polubownym będzie opierał się w pierwszej kolejności na prze-
pisach tej właśnie Konwencji, a nie na przepisach Części piątej Tytułu 
VIII KPC. 



Rozpoznanie wniosku 
o zabezpieczenie w sprawie 
o rozwód – skład sądu
r. pr. Anna Gołębiowska

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia w sprawie o rozwód sąd I instancji 
rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednego sędziego jako 
przewodniczącego i dwóch ławników. 
Uchwała SN z 27.2.2008 r., III CZP 139/07, Biul. SN 2008, Nr 2

Stan faktyczny

W sprawie o rozwód Sąd Okręgowy rozpoznał na posiedzeniu niejawnym 
w składzie jednego sędziego wniosek o zabezpieczenie roszczenia alimen-
tacyjnego. Sąd uwzględnił wniosek powódki. Pozwany wniósł zażalenie na 
to postanowienie. Rozpoznając sprawę, Sąd Apelacyjny powziął poważne 
wątpliwości co do prawidłowości składu orzekającego w sprawie z wniosku 
o zabezpieczenie i przedstawił Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia 
następujące zagadnienie prawne: „Czy w sprawie o rozwód, w której właś-
ciwy do rozpoznania jest sąd w składzie jednego sędziego i dwóch ławników, 
postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia wydane na posie-
dzeniu niejawnym może wydać przewodniczący?”. 

Najistotniejsze elementy uzasadnienia

Sąd Najwyższy wskazał, że główną przyczyną wątpliwości co do składu 
rozpoznającego wniosek o zabezpieczenie jest uchylenie ustawą z 2.7.2004 r. 



 Rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie w sprawie o rozwód – skład sądu  13

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz.U. Nr 172, poz. 1804) art. 736 KPC (treść tego przepisu zo-
stała zmieniona), zgodnie z którym w sprawach rozpoznawanych przez sąd 
w składzie trzyosobowym przewodniczący może, w wypadku niecierpiącym 
zwłoki, sam wydać zarządzenie tymczasowe. Obecnie nie ma w KPC po-
dobnego przepisu. Przed wejściem w życie wyżej wymienionej ustawy zmie-
niającej KPC, tj. przed dniem 5.2.2005 r., kwestie ogólne składu sądu 
regulował art. 47 KPC. W szczególności, zgodnie z art. 47 § 2 KPC, posta-
nowienia poza rozprawą oraz zarządzenia wydawał przewodniczący. Przepis 
ten regulował skład sądu orzekającego poza rozprawą w kwestiach formal-
nych. Na podstawie art. 13 § 2 KPC mógł być on stosowany w postępowaniu 
zabezpieczającym w odniesieniu do kwestii formalnych (np. do odrzucenia 
wniosku). Nie było podstaw do stosowania go w sprawach rozstrzyganych 
co do meritum. O składzie sądu w sprawach rozstrzyganych co do istoty 
decydował art. 47 § 1 i 3 KPC.

W ocenie SN w wyżej opisanym stanie prawnym art. 736 KPC w po-
przednim brzmieniu stanowił przepis szczególny w stosunku do art. 47 
§ 1 KPC, ustanawiający wyjątek od zasady orzekania co do istoty sprawy 
przez skład kolegialny, dopuszczając wydanie przez przewodniczącego 
na posiedzeniu niejawnym zarządzenia tymczasowego w sprawie rozpa-
trywanej w składzie trzyosobowym.

W obecnym stanie prawnym, kiedy nie ma w Kodeksie postępowania 
cywilnego odpowiednika art. 736 KPC, zdaniem SN w postępowaniu za-
bezpieczającym sąd I instancji orzeka w sprawie wniosku (co do istoty) 
w takim samym składzie, w jakim rozpoznawana jest sprawa, w której 
dochodzi do zabezpieczenia powództwa.

Wobec powyższego, w opinii SN, obecne unormowanie jest niedoskonałe, 
gdyż w sprawach, w których przewidziany jest skład trzyosobowy, nie ma 
możliwości rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia przez prze-
wodniczącego, co powoduje, że sąd musi odbywać osobne posiedzenia nie-
jawne w składzie kolegialnym tylko celem rozpoznania wniosku.

Praktyczny komentarz

Mimo że omawiana uchwała odnosi się do składu sądu w sprawach o roz-
wód, ma ona niewątpliwie znaczenie dla wszystkich spraw, które są rozpa-
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trywane w I instancji przez skład kolegialny. Zgodnie z obecnym brzmieniem 
art. 47 KPC zasadą jest rozpoznawanie spraw w I instancji przez jedno-
osobowy skład sądu. Przepis szczególny może przewidywać wyjątki od tej 
zasady. I tak w składzie trzyosobowym (sędziego i dwóch ławników) roz-
strzygane są sprawy z zakresu prawa pracy (wymienione w art. 47 § 2 pkt 1 
KPC) oraz sprawy ze stosunków rodzinnych o rozwód, separację, unieważ-
nienie uznania dziecka i rozwiązanie przysposobienia. 

Z uwagi na brak szczególnego unormowania składu sądu w postępowa-
niu zabezpieczającym zastosowanie mają tu przepisy ogólne (art. 47 KPC). 
Zatem w sprawach rozpatrywanych w I instancji w składzie jednoosobowym 
także wniosek o zabezpieczenie jest rozstrzygany przez jednego sędziego, 
a w sprawach rozpatrywanych w I instancji w składzie trzyosobowym wnio-
sek o wydanie zarządzenia tymczasowego będzie odpowiednio rozpozna-
wany przez trzech sędziów (sędziego zawodowego i dwóch ławników). 
Zgodzić się należy z oceną SN, że takie unormowanie, nieprzewidujące 
wyjątku od tej zasady – jak to czynił przed 5.2.2005 r. art. 736 KPC – może 
wpływać negatywnie na sprawność działania sądu w postępowaniu za-
bezpieczającym. Specyfi ka tego postępowania, w szczególności konieczność 
zabezpieczenia interesów wnioskodawcy na czas postępowania i umoż-
liwienie mu wykonania przyszłego orzeczenia, wymaga niezwłocznego dzia-
łania sądu – rozpatrzenia wniosku i wydania stosownego postanowienia. 
W art. 737 KPC ustawodawca wprost przewidział, że wniosek o udzielenie 
zabezpieczenia powinien zostać rozpoznany bezzwłocznie, nie później niż 
w terminie tygodnia od wpływu do sądu, a w przypadku rozpoznawania 
sprawy na rozprawie – powinna być ona wyznaczona w terminie miesięcz-
nym od dnia wpływu wniosku. Dotrzymanie tygodniowego terminu może 
być szczególnie utrudnione w sprawach, w których skład sądu jest trzyoso-
bowy, co z kolei wymaga zwoływania specjalnych posiedzeń niejawnych 
w takim składzie. 

Komentowana uchwała ma przede wszystkim istotne znaczenie dla spraw 
z zakresu prawa pracy i spraw rodzinnych. Należy mieć również na uwadze 
art. 47 § 4 KPC, a mianowicie sytuację, gdy prezes sądu zarządzi rozpozna-
nie sprawy w składzie trzech sędziów zawodowych z uwagi na szczególną 
zawiłość lub precedensowy charakter sprawy. W takim przypadku wydaje 
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się, że również wniosek o zabezpieczenie złożony w toku postępowania 
musiałby być rozpoznany przez skład trzyosobowy. 

Mimo negatywnych konsekwencji omawianej uchwały trzeba podkreślić, 
że w obecnym stanie prawnym nie mogła być ona inna. Należy jednak 
rozważyć de lege ferenda przywrócenie do KPC przepisu o treści odpo-
wiadającej dawnemu art. 736 KPC. (W sprawach, które rozpoznaje sąd 
w składzie trzyosobowym, przewodniczący może w wypadku niecierpiącym 
zwłoki sam wydać zarządzenie tymczasowe).



Odrzucenie wniosku o wyłączenie 
sędziego; skład sądu
apl. radc. Agnieszka Banak

O odrzuceniu ponownego wniosku o wyłączenie sędziego, opartego 
na tych samych okolicznościach (art. 531 KPC), orzeka sąd w składzie 
trzech sędziów zawodowych, bez udziału sędziego, którego wniosek dotyczy.
Uchwała SN z 18.3.2011 r., III CZP 138/10, dostępne na: www.sn.pl

Stan faktyczny

W toku rozprawy powódka złożyła wniosek o wyłączenie sędziów tego 
sądu, formułując w odniesieniu do każdego z nich przesłanki uzasadniające 
wyłączenie. Wniosek powódki został oddalony postanowieniem wydanym 
przez sąd przełożony. Powódka złożyła kolejny wniosek o wyłączenie sę-
dziów, wśród których był – jak poprzednio – sędzia Piotr M. Na rozprawie 
sąd rozpoznając sprawę w składzie jednoosobowym – w osobie sędziego 
Piotra M. – wniosek oparty na tych samych co poprzednio przesłankach 
odrzucił, a następnie wyrokiem wydanym w tym samym dniu oddalił 
powództwo. 

Przy rozpoznawaniu apelacji powódki, gdzie znalazł się zarzut nieważ-
ności postępowania oparty na art. 379 pkt 4 KPC, Sąd Okręgowy powziął 
poważne wątpliwości, którym dał wyraz w zagadnieniu prawnym przedsta-
wionym do rozstrzygnięcia SN.

„W jakim składzie orzekającym podlega rozpoznaniu ponowny wniosek 
o wyłączenie sędziego oparty na tych samych okolicznościach, jakie wska-
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zano w uprzednio rozpoznanym merytorycznie wniosku, i czy w składzie 
tym może uczestniczyć sędzia, którego ponowny wniosek dotyczy?”.

Najistotniejsze elementy uzasadnienia

Zdaniem SN odesłanie w art. 531 KPC do odpowiedniego stosowania 
art. 51 KPC przesądza, że sędzia, którego wniosek dotyczy, a więc sędzia 
będący członkiem składu rozpoznającego daną sprawę, nie może orzekać 
o wniosku przewidzianym w art. 531 KPC. Dyrektywa odpowiedniego sto-
sowania art. 51 KPC nie pozwala zdaniem SN na inną interpretację, a orze-
kanie przez sędziego o dotyczącym go wniosku o wyłączenie w każdym 
przypadku stanowiłoby rażące naruszenie bezstronności zewnętrznej sądu 
i podważałoby jego autorytet, zwłaszcza że na postanowienie o odrzuceniu 
wniosku nie przysługuje zażalenie. Udział sędziego w rozpoznawaniu ta-
kiego wniosku prowadziłby również do naruszenia ponadczasowej zasady 
nemo iudex in causa sua. Ponowny wniosek o wyłączenie sędziego oparty 
na tych samych okolicznościach, oraz wniosek oczywiście bezzasadny są 
wnioskami o wyłączenie sędziego w rozumieniu art. 50 KPC. W chwili ich 
złożenia nie można jednak przesądzić, czy zostaną odrzucone, czy zostaną 
rozpoznane na zasadach ogólnych, a co za tym idzie – decyzję w tym przed-
miocie musi poprzedzać wszechstronna ocena ich treści, dokonana przez 
sąd pod kątem przesłanek zawartych zarówno w art. 49, jak i 531 KPC. Wspo-
mniane względy przemawiają za tym, aby o odrzuceniu wniosku, o którym 
mowa w art. 531 KPC, orzekał sąd ustanowiony w art. 52 § 2 KPC. Za takim 
przyjęciem przemawia również okoliczność, że o wniosku nie może orzekać 
sędzia, którego wniosek dotyczy, i w związku z tym zawsze zachodzi ko-
nieczność przerwania (odroczenia) posiedzenia celem wyznaczenia in-
nego składu. Ponadto w przypadku gdy skład rozpoznający sprawę jest 
składem jednego sędziego, a okazałoby się, że nie ma podstaw do odrzuce-
nia wniosku, to o jego zasadności musiałby orzekać sąd w składzie trzech 
sędziów. Wyżej wymienione okoliczności są dodatkowym argumentem prze-
mawiającym za orzekaniem o wyłączeniu sędziego w składzie określonym 
w art. 52 § 2 KPC. Przytoczonej wykładni nie narusza zastrzeżenie zawarte 
w art. 531 KPC, że postanowienie może zostać wydane na posiedzeniu nie-
jawnym. Zastrzeżenie to było konieczne ze względu na fakt, że art. 52 § 2 KPC 




