
Rozdział I. Wiadomości wstępne 
i wprowadzenie do nauki…  
postępowania cywilnego

Literatura: W. Berutowicz, Funkcja postępowania cywilnego w Polsce Ludo-
wej, [w:] Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego, red. J. Jodłowski, 
Ossolineum 1974; tenże, O pojęciu cywilnoprocesowego stosunku prawnego, 
[w:] Księga pamiątkowa ku czci prof. dra Witolda Świdy, red. J. Fiema, W. Gu-
tekunst, S. Hubert, Warszawa 1969; tenże, Postępowanie cywilne w zarysie, War-
szawa 1984; Ł. Błaszczak, O tzw. ograniczonej samodzielności jurysdykcyjnej 
sądu cywilnego w procesie cywilnym, [w:] Materiały ze Zjazdu Katedr postępo-
wania cywilnego, Szczecin–Niechorze–Warszawa 2008; tenże, Pozycja handlowej 
spółki osobowej w procesie cywilnym, Toruń 2006; J. Jaśkiewicz, Poznanie fak-
tów w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2013; J. Jodłowski, W kwestii zakre-
su i przedmiotu nauki postępowania cywilnego, PiP 1969, z. 4–5; tenże, Z zagad-
nień polskiego procesu cywilnego, Warszawa 1961; K. Knoppek, Wstęp do badań 
nad fi kcyjnym procesem cywilnym, [w:] Proces cywilny. Nauka – Kodyfi kacja 
– Praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, 
red. P. Grzegorczyk, K. Knoppek, M. Walasik, Warszawa 2012; K. Lubiński, Po-
jęcie wymiaru sprawiedliwości w świetle Konstytucji RP i standardów między-
narodowych, [w:] Aurea praxis aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Pro-
fesora Tadeusza Erecińskiego, red. J. Gudowski, K. Weitz, t. 1, Warszawa 2011; 
A. Łazarska, Proces cywilny w toku przemian, [w:] Aurea praxis aurea theoria. 
Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, red. J. Gudowski, 
K. Weitz, t. 1, Warszawa 2011; H. Mądrzak, E. Marszałkowska-Krześ, Postępowa-
nie cywilne, Warszawa 2003; E. Marszałkowska-Krześ, Postępowanie nieproce-
sowe w sprawach osobowych oraz rodzinnych, Wrocław 2012; taż, Zawieszenie 
postępowania rejestrowego jako zabezpieczenie roszczenia przez sąd orzekają-
cy w sprawie zaskarżenia uchwały będącej podstawą wpisu do rejestru, [w:] Au-
rea praxis aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Ereciń-
skiego, red. J. Gudowski, K. Weitz, t. 1, Warszawa 2011; P. Osowy, Powództwo 
o świadczenie, Przemyśl 2005; K. Piasecki, Antropologiczne i aksjologiczne pod-
stawy prawa cywilnego i procesowego, [w:] Filozofi a prawa a tworzenie i sto-
sowanie prawa, red. B. Czech, Katowice 1992; tenże, Postępowanie sporne roz-
poznawcze, Warszawa 2004; tenże, Wpływ postępowania i wyroku karnego na 



2 Rozdział I. Wiadomości wstępne i wprowadzenie do nauki…

Nb. 1

postępowanie i wyrok cywilny, Warszawa 1970; tenże, Z zagadnień stosunku po-
stępowania cywilnego do postępowania administracyjnego, [w:] Proces i prawo. 
Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jerzego Jodłowskie-
go, red. E. Łętowska, Ossolineum 1989; M. Piekarski, Czynności materialno-
prawne a czynności procesowe w sprawach cywilnych (wybrane zagadnienia), 
SP 1973, Nr 37; M.G. Plebanek, Nadużycie praw w procesowych w postępowa-
niu cywilnym, Warszawa 2012; P. Pogonowski, Realizacja prawa do sądu w po-
stępowaniu cywilnym, Warszawa 2005; tenże, Wpływ wejścia w życie Konstytu-
cji RP z 1997 r. na sądowe postępowanie cywilne, [w:] Czterdziestolecie Kodeksu 
postępowania cywilnego. Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanem, 
Kraków 2006; M. Sawczuk, Ogólne i ścisłe związki prawa cywilnego procesowe-
go z materialnym, [w:] Z zagadnień prawa cywilnego, Białystok 1991; W. Sied-
lecki, Istota procesu cywilnego z punktu widzenia interesów państwa i jednostki, 
PiP 1947, z. 7–8; tenże, Nieważność procesu cywilnego, Warszawa 1965; tenże, 
Prawo procesowe cywilne a prawo cywilne materialne, KSP 1969, z. 3–4; tenże, 
Zarys postępowania cywilnego, Warszawa 1966; H. Trammer, O właściwe miej-
sce dla „czystych” norm materialnego prawa cywilno-jurysdykcyjnego, Przegląd 
Notarialny 1949, t. 1, Nr I–II; M. Waligórski, Polskie prawo procesowe cywil-
ne. Dynamika procesu, Warszawa 1948; tenże, Polskie prawo procesowe cywil-
ne. Funkcje i struktura procesu, Warszawa 1947; tenże, Zarys polskiego procesu 
cywilnego, Kraków 1952; E. Waśkowski, Podręcznik procesu cywilnego, Wilno 
1932; S. Włodyka, Pojęcie postępowania cywilnego i jego rodzaje, [w:] Wstęp 
do systemu prawa procesowego cywilnego, red. J. Jodłowski, Ossolineum 1974; 
F. Zedler, Co dalej z kodeksem postępowania cywilnego?, [w:] Czterdziestolecie 
Kodeksu postępowania cywilnego. Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Za-
kopanem, Kraków 2006; tenże, Zagadnienia instancyjności postępowania cywil-
nego, [w:] Prace z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Sędziego Janu-
sza Pietrzykowskiego, red. Z. Banaszczyk, Warszawa 2000; A. Zieliński, Budzące 
wątpliwości przepisy Konstytucji o ochronie sądowej i ich wykładnia, [w:] Pro-
ces cywilny. Nauka – Kodyfi kacja – Praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana 
Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, red. P. Grzegorczyk, K. Knoppek, M. Walasik, 
Warszawa 2012; A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska, [w:] Kodeks postępowania 
cywilnego. Komentarz, red. A. Zieliński, Warszawa 2011.

§ 1. Wprowadzenie historyczne. Pojęcie i funkcja 
postępowania cywilnego

I. Rys historyczny
Uwzględniając historyczny aspekt nauki postępowania cywilnego, na-

leży zauważyć, że pierwszym przejawem ochrony naruszonych praw pod-
miotowych była instytucja samopomocy. Każda osoba, której prawa zo-
stały naruszone przez uchylenie się innego podmiotu od ciążącego na nim 

1 



3§ 1. Wprowadzenie historyczne. Pojęcie i funkcja postępowania cywilnego

Nb. 1

obowiązku, była w pewnym sensie zmuszona do użycia siły wobec prze-
ciwnika1. Przymus osobisty jako narzędzie do realizacji praw był wyko-
rzystywany już w okresie powstawania pierwotnych wspólnot rodowych. 
Rozwój historyczny przyczynił się do powstania i rozwoju prawnych form 
ochrony praw podmiotowych. Prawo rzymskie w tym zakresie wykształci-
ło trzy rodzaje procesu cywilnego: legislacyjny, formularny i kognicyjny. 
Pierwszy z nich oparty był na legis actiones (skargach ustawowych) i po-
wstał w czasach dawnej gospodarki chłopskiej. Proces legislacyjny nie był 
jednolity, ale toczył się według pięciu schematów właściwych dla poszcze-
gólnych legis actiones. Postępowanie formularne pojawiło się w praktyce 
pretorskiej w III w. p.n.e. Typowa dla procesu formularnego była formuła 
procesowa zawierająca oznaczenie sędziego i program procesowy. Tym 
samym dała ona nazwę dla tego typu procesu, czyli tzw. procesu formuł-
kowego. Ostatnim w rozwoju historycznym był proces kognicyjny, które-
go nazwa pochodziła od słowa cognito oznaczającego postępowanie roz-
poznawcze2. 

Od procesu rzymskiego w dużym stopniu różnił się proces germański, 
który ukształtowany został przez szczepy germańskie w okresie osiedla-
nia się i tworzenia państw terytorialnych. Proces germański odbywał się na 
zebraniach publicznych i miał charakter pojedynku prowadzonego przez 
strony przed sądem. W tym okresie sprawowanie władzy sądowej należało 
do króla i ławników, których określano scabiniami3. 

W Polsce początki postępowania sądowego wywodzą się z instytucji sa-
mopomocy. Zebranie norm i spisanie ich w obowiązującym akcie prawnym 
nastąpiło dopiero w Statutach Kazimierza Wielkiego. W 1506 r. na polece-
nie króla Aleksandra, Jan Łaski sporządza zbiór praw, zatytułowany „Pro-
cessus iuris”. Wielkie zmiany w procesie zachodzą około 1523 r., kiedy to 
zaszły istotne zmiany dotyczące np. zniknięcia asesorów z sądów ziem-
skich, którzy od 1496 r. stają się tylko fakultatywni; zmiany w warunkach 
formalnych pozwu; skrócenie postępowania sądowego poprzez ogranicze-
nie konstytucjami z 1519 i 1523 r. ilości terminów zwyczajnych do jedne-
go; wytworzenie się wyrokowania większością głosów; zmiany w środkach 
prawnych, gdyż zniesiono naganę sędziego i wprowadzono w jej miejsce 
apelację4. Data ta dzieli też proces średniowieczny i nowożytny.

1 Por. H. Mądrzak, [w:] Mądrzak, Postępowanie cywilne, s. 1. 
2 Zob. więcej W. Litewski, Rzymski proces cywilny, Kraków 1988, s. 7 i nast.
3 Zob. więcej Berutowicz, Postępowanie cywilne, 1984, s. 8 i nast.
4 Zob. więcej J. Rafacz, Dawny proces polski, Warszawa 1925, s. 6 i nast.
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Utrata niepodległości przez Polskę przerwała rozwój „postępu sądo-
wego”, gdyż państwa zaborcze wprowadziły na swoich obszarach własne 
porządki prawne. Dopiero po odzyskaniu niepodległości rozpoczęły się 
prace nad ujednoliceniem prawa procesowego cywilnego. W prace zaan-
gażowani byli: X. Fierich, S. Gołąb i J.J. Litauer. Nowy Kodeks postę-
powania cywilnego wprowadzony został rozporządzeniem Prezydenta RP 
z 29.11.1930 r.1. Do ujednolicenia procedury cywilnej przyczynił się dekret 
z 18.7.1945 r. zawierający Kodeks postępowania niespornego. Komplekso-
we przebudowanie systemu prawa procesowego nastąpiło w 1964 r., kiedy 
uchwalono ustawę z 17.11.1964 r. – nowy Kodeks postępowania cywilne-
go, zastępujący dotychczasowe uregulowania procedury cywilnej.

II. Pojęcie postępowania cywilnego
Postępowanie cywilne nie zostało zdefiniowane w ustawie, a więc nie 

ma jego legalnej definicji. Definicja postępowania cywilnego jest prze-
de wszystkim tworem doktryny prawa procesowego cywilnego. Definicji 
postępowania cywilnego niekiedy poszukiwano w przepisie art. 1 KPC. 
W zasadzie jednakże przepis ten odnosi się wyłącznie do postępowania 
sądowego, nie uwzględnia zatem postępowania pozasądowego. W ramach 
zaś postępowania pozasądowego należałoby wspomnieć o mediacji, jak 
i również postępowaniu przed sądem polubownym. Pojęciem postępowa-
nia cywilnego należy zatem objąć nie tylko postępowania sądowe, ale także 
pozasądowe, których głównym zadaniem jest rozpoznawanie spraw cywil-
nych w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego. Definicje postę-
powania cywilnego tworzone są przede wszystkim przez przedstawicieli 
doktryny, z zaakcentowaniem różnych elementów, bądź to normatywnych, 
strukturalnych lub funkcjonalnych. Istotnym elementem składającym się 
na istotę postępowania cywilnego jest element ujmowany w kategoriach 
ochrony prawnej, która ma służyć podmiotom postępowania cywilnego.

Zdefiniowanie postępowania cywilnego pozwala na odgraniczenie na-
uki postępowania cywilnego od nauki m.in. postępowania administracyj-
nego czy też postępowania karnego2. Termin „postępowanie cywilne” nie 
był początkowo powszechnie używany, lecz posługiwano się terminem 
„proces cywilny”. Wynikało to z tego, że nie znano pojęcia postępowa-
nia, lecz tylko pojęcie procesu (processus, iudicarius). Z pojęciem proce-

1 Por. Berutowicz, Postępowanie cywilne, 1984, s. 78.
2 Por. S. Włodyka, Pojęcie postępowania cywilnego i jego rodzaje, [w:] Wstęp do 

systemu, s. 236. 
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su cywilnego można było się spotkać w nauce polskiej w I połowie XX w., 
w opracowaniach m.in. M. Waligórskiego1 czy też S. Gołąba2. Proces cy-
wilny, jako quasi-kontrakt sądowy, zaprezentował w swych dziełach Bar-
tolus de Saxoferrato3. Koncepcja ta nie została jednak zaaprobowana. Prze-
łomowe znaczenie dla nauki miał natomiast pogląd O. Bülowa, który istoty 
procesu cywilnego upatrywał w stosunkach prawnoprocesowych4. Prze-
ciwnicy stanowiska O. Bülowa istoty procesu cywilnego upatrywali z ko-
lei w szeregu czynności stron, sądu i uczestniczących w nim osób, co sta-
nowiło akt wykonawczy dwóch mocy prawnych: mocy sądowej i mocy 
skargi5. Obecnie proces cywilny traktuje się wyłącznie jako tryb postępo-
wania rozpoznawczego6.

W definicji postępowania cywilnego należy uwzględnić zarówno ele-
menty podmiotowe, jak i przedmiotowe. Uwzględniając stronę podmio-
tu prowadzącego postępowanie, nie można ograniczać się wyłącznie do 
organu procesowego, jakim jest sąd, ponieważ poza sądem powszechnym 
postępowanie może być prowadzone przez sąd polubowny oraz przez inne 
organy. Poza sądem i innymi organami, prawnie dopuszczonymi do działa-
nia, do elementu podmiotowego należy zaliczyć także strony oraz wszelkie 
podmioty zainteresowane. Kryterium przedmiotowe w definiowaniu po-
stępowania cywilnego wiąże się z rodzajem spraw, które mogą być zała-
twiane w świetle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Sprawami 
tymi są sprawy cywilne, określone w przepisie art. 1 KPC7, zawierającym 
definicję spraw cywilnych. W świetle powyższego postępowanie cywil-
ne można zdefiniować (określić) jako prawnie zorganizowane dzia-
łanie sądów i kompetentnych organów z udziałem zainteresowanych 
podmiotów, podejmowane w celu udzielania ochrony prawnej, urze-
czywistnienia konkretnej normy prawnej poprzez rozpoznanie i roz-
strzygnięcie sprawy cywilnej w rozumieniu przepisu art. 1 KPC.

1 M. Waligórski, Zarys polskiego procesu cywilnego, s. 13; tenże, Polskie prawo 
procesowe cywilne, s. 14. 

2 S. Gołąb, Zarys polskiego procesu cywilnego. Zeszyt pierwszy – Jurysdykcja sądów 
powszechnych, Kraków 1932, s. 11. 

3 Powoływane za W. Siedleckim, Nieważność procesu cywilnego, s. 10; tenże, Nauka 
prawa handlowego i procesu cywilnego w Polsce, Kraków 1948, s. 15.

4 O. Bülow, Die Lehre von den Prozesseinreden und die Prozessvoraussetzungen, 
Giessen 1968, s. 1 i nast.

5 Zob. m.in. Z. Resich, Poznanie prawdy w procesie cywilnym, Warszawa 1958, 
s. 10 i nast.

6 O czym szczegółowo będzie mowa w dalszej części podręcznika.
7 Na temat spraw cywilnych zob. w dalszej części podręcznika.
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Postępowanie cywilne, we wskazanym rozumieniu, realizuje dwie funk-
cje: ochronną i prawną. Funkcja ochronna polega na tym, że postępowa-
nie cywilne służy ochronie jednostki i ochronie ładu społecznego, a więc 
odnosi się do ochrony interesów indywidualnych lub interesu ogólnego1. 
W sferze prawnej jednostki ochrona ta następuje już od momentu wszczęcia 
postępowania, a trwa aż do jego zakończenia. Realizacja tej funkcji może 
polegać na: zasądzeniu od podmiotu zobowiązanego określonego świad-
czenia, ustaleniu istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, 
ukształtowaniu stosunku prawnego lub prawa. Poprzez ochronę interesu 
indywidualnego udzielana jest równocześnie ochrona interesu ogólnego, 
który powinien być chroniony przez organy działające w interesie całego 
społeczeństwa, w celu poszanowania prawnie określonych wartości. W tym 
zakresie funkcja postępowania cywilnego jest częścią wymiaru sprawiedli-
wości, który poprzez swoje organy zapewnia ochronę jednostki w zakresie 
stosunków cywilnych, rodzinnych i pracy2. Funkcja ochronna jednakże nie 
jest pozostawiona wyłącznie organom sądowym, ale również i pozasądo-
wym, które realizują tę funkcję przy pomocy określonych prawem środków. 

Funkcja prawna polega na wyjaśnieniu treści obowiązujących norm 
prawnych, rozwijaniu prawa, legitymizacji wydawanych przez sądy orze-
czeń3 oraz zapewnieniu ich wykonania. Funkcja prawna nie zastępuje funk-
cji ochronnej, ale w pewnym sensie obie te funkcje mogą się przenikać.

§ 2. Główne przeobrażenia prawa procesowego 
cywilnego w Polsce po 2000 r.

Obecnie obowiązujący system prawa procesowego ukształtowany został 
w wyniku wielu nowelizacji, w tym zwłaszcza dokonanej w 1996 r. oraz 
w 2000 r. Zasadniczą zmianą, wprowadzoną na mocy ustawy z 1.3.1996 r. 
(Dz.U. Nr 43, poz. 189 ze zm.), było zniesienie przepisów o rewizji i rewi-
zji nadzwyczajnej, które zastąpiono nowymi środkami zaskarżenia w po-
staci apelacji i kasacji, powracając do systemu trójinstancyjnego, który 
obowiązywał przed 1950 r.4.

1 Por. S. Włodyka, Pojęcie postępowania cywilnego i jego rodzaje, [w:] Wstęp do 
systemu, s. 285.

2 Por. W. Berutowicz, Funkcja postępowania cywilnego w Polsce, [w:] Wstęp do 
systemu, s. 12.

3 Por. H. Mądrzak, [w:] Mądrzak, Postępowanie cywilne, s. 6.
4 Por. tamże, s. 7.
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§ 2. Główne przeobrażenia prawa procesowego cywilnego w Polsce…

Kolejna istotna zmiana przepisów została dokonana ustawą z 24.5.2000 r. 
(Dz.U. Nr 48, poz. 554 ze zm.), której celem było m.in. uproszczenie po-
stępowania poprzez wprowadzenie nowego rodzaju postępowania odręb-
nego – postępowania uproszczonego. Ponadto zmiana ta objęła regulację 
środków zaskarżenia poprzez ograniczenie możności korzystania z kasacji 
w celu odciążenia Sądu Najwyższego.

Ustawą z 2.7.2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywil-
nego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 172, poz. 1804) dokonano 
obszernej nowelizacji, wprowadzając zmiany w zakresie postępowania za-
bezpieczającego oraz egzekucyjnego. Zmiana ta miała na celu przyspie-
szenie i usprawnienie tych postępowań. Ponadto wyłączono jednoznacznie 
możliwość orzekania przez sąd ponad żądanie, wyeliminowano unormo-
wania kształtujące zasadę tzw. prawdy obiektywnej oraz dokonano szeregu 
innych jeszcze istotnych zmian1. Dalsze zmiany w Kodeksie postępowania 
cywilnego wprowadzone zostały ustawą z 22.12.2004 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 13, poz. 98). Obie nowelizacje z 2004 r. 
miały służyć wzmocnieniu zasady kontradyktoryjności, równouprawnie-
niu stron, rozszerzeniu uprawnień referendarza sądowego, uwzględnieniu 
orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego2.

Na skutek tych zmian kasacja, stanowiąca zwyczajny środek zaskarże-
nia, została przekształcona w nadzwyczajny środek zaskarżenia w postaci 
skargi kasacyjnej. Wprowadzono także skargę o stwierdzenie niezgodnoś-
ci z prawem prawomocnego orzeczenia jako nowy środek służący kontroli 
orzeczeń. Skarga ta miała stać się dodatkowym mechanizmem składającym 
się na system kontroli legalności orzeczeń, a jednocześnie niezbędnym do 
tego, aby wykazać odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu wydania 
prawomocnego orzeczenia, w wyniku którego stronie została wyrządzona 
szkoda (art. 4171 § 2 KC)3.

Kolejna nowelizacja z 28.7.2005 r. (Dz.U. Nr 178, poz. 1478) wpro-
wadziła instytucję mediacji, zmodyfikowała i uregulowała w odrębnej 
Części V sądownictwo polubowne (arbitraż), celem upowszechnienia al-

1 Por. m.in. J. Jankowski, Nowelizacje KPC wprowadzone w 2005 r., Warszawa 2005, 
s. 8 i nast.; M. Nałęcz, Wprowadzenie do kodeksu postępowania cywilnego, Warszawa 
2007, s. 16 i nast.

2 Por. E. Marszałkowska-Krześ, Postępowanie cywilne. Pytania. Tablice, Warszawa 
2007, s. 12; zob. także J. Jankowski, Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego 
z 22 grudnia 2004, MoP 2005, Nr 5, s. 213 i nast.

3 Zob. więcej Ł. Błaszczak, M. Szynal, Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem 
prawomocnego orzeczenia, Pr. Sp. 2005, Nr 4, s. 49.
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ternatywnych form rozwiązywania sporów w polskim systemie proce-
sowym1. 

W późniejszym okresie zaszły jeszcze kolejne zmiany przepisów Ko-
deksu postępowania cywilnego, w tym m.in. dotyczące usprawnienia postę-
powania w sprawach gospodarczych2, czy też dotyczące zdolności sądowej 
i procesowej3, jak i również międzynarodowego postępowania cywilnego 
oraz postępowania egzekucyjnego4. W ostatnim jednak czasie zaszła istot-
na zmiana przepisów o międzynarodowym postępowaniu cywilnym, która 
nastąpiła ustawą z 5.12.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 234, poz. 1571). No-
welizacja w poważny sposób zmieniła i zreformowała poszczególne in-
stytucje z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego. Zmiana 
ta jednocześnie stanowiła odpowiedź na rozwiązania przewidziane rozpo-
rządzeniami prawa Unii Europejskiej.

Niezwykle ważną i istotną nowelą, jaka w ostatnim czasie została 
dokonana była zmiana dokonana ustawą z 16.9.2011 r. (Dz.U. Nr 233, 
poz. 1381), która weszła w życie 3.5.2012 r. W wyniku wprowadzonych 
zmian nastąpiła likwidacja odrębnego postępowania w sprawach gospo-
darczych, wprowadzono nowe reguły związane z postępowaniem dowodo-
wym , nałożono na strony ciężar działania zgodnie z dobrymi obyczajami, 
zmiany objęły swym zakresem także postępowanie zabezpieczające i eg-
zekucyjne. Przedmiotowa nowelizacja wprowadziła takie zmiany w KPC, 
które ze swojej istoty stanowią odejście od systemu prekluzji, który rządził 
dotychczas postępowaniem gospodarczym na rzecz systemu dyskrecjonal-
nej władzy sędziego, jako zasadniczej metody koncentracji materiału pro-
cesowego przedstawianego przez strony. Nowe instrumenty wspomagające 
efektywność postępowania cywilnego zostały określone przede wszystkim 
w art. 207, 217, 212 KPC. Zgodnie z przyjętym założeniem mechanizmy 
stworzone w drodze nowych przepisów prawa mają pozwolić sędziom na 
większą elastyczność w prowadzeniu postępowania dowodowego. Likwi-
dacja postępowania gospodarczego nie wyeliminowała jednakże spraw 

1 Por. Ł. Błaszczak, Alternatywne formy rozwiązywania sporów – analiza zjawiska 
na tle prawa polskiego, [w:] Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywilnego, Zjazd 
katedr postępowania cywilnego w Zakopanem, Kraków 2006, s. 331 i nast. 

2 Ustawa z 16.11.2006 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 235, poz. 1699), która weszła w życie 20.3.2007 r.

3 Ustawa z 9.5.2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 121, poz. 831).

4 Ustawa z 24.5.2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. Nr 111, poz. 769).
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gospodarczych, tyle że sprawy gospodarcze będą rozpoznawane według 
reguł ogólnych procesu i to przez sądy gospodarcze, które będą funkcjo-
nować jako wydziały sądów powszechnych. Nie została bowiem ustawa 
z 24.5.1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U. 
Nr 33, poz. 175 ze zm.). Stąd też likwidacja postępowania odrębnego 
w sprawach gospodarczych nie doprowadziła do rezygnacji z kategorii 
spraw gospodarczych.

Kodeks postępowania cywilnego od momentu jego wejścia w życie był 
wielokrotnie zmieniany. Wiele ze wskazanych zmian stanowiło gruntowne 
nowelizacje związane z przemianami ustrojowymi, społeczno-polityczny-
mi i gos po darczymi Polski1. 

§ 3. Źródła prawa procesowego cywilnego

I. Akty prawne
Zasadniczym źródłem prawa procesowego cywilnego jest ustawa – Ko-

deks postępowania cywilnego, uchwalona przez Sejm 17.11.1964 r. wraz 
z przepisami wprowadzającymi, z mocą obowiązującą od 1.1.1965 r.

Kodeks postępowania cywilnego składa się z Tytułu wstępnego i pięciu 
części. Część pierwsza „Postępowanie rozpoznawcze” obejmuje trzy księ-
gi: „Proces”, „Postępowanie nieprocesowe” oraz „Postępowanie w razie 
zaginięcia lub zniszczenia akt”. Część druga „Postępowanie zabezpiecza-
jące” zawiera uregulowania umożliwiające zabezpieczenie roszczeń. Część 
trzecia „Postępowanie egzekucyjne” reguluje postępowanie wykonawcze. 
Natomiast Część czwarta „Przepisy z zakresu międzynarodowego postę-
powania cywilnego” składa się z trzech ksiąg, przy czym w ramach księgi 
pierwszej wyodrębniona została także księga „pierwsza A”, która odnosi 
się do immunitetu sądowego i egzekucyjnego. Przepisy tej części określa-
ją jurysdykcję krajową, immunitet sądowy i egzekucyjny, postępowanie 
oraz poszczególne kwestie dotyczące uznania i stwierdzenia wykonalno-
ści orzeczeń sądów państw obcych, rozstrzygnięć innych organów państw 
obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami, jak i również inne bar-
dziej szczegółowe zagadnienia związane z aspektami wykonalności. Część 
piąta „Sąd polubowny (arbitrażowy)” dotyczy aspektów funkcjonowania 

1 Por. J. Jankowski, Nowelizacje, s. 3 i nast.; A. Oklejak, Co dalej z kodeksem postę-
powania cywilnego?, [w:] Czterdziestolecie Kodeksu postępowania cywilnego. Zjazd 
Katedr, s. 7 i nast.; E. Marszałkowska-Krześ, Postępowanie cywilne, s. 11. 

5 
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i działalności sądownictwa polubownego oraz wzruszania wyroków sądu 
arbitrażowego, ich uznawania oraz wykonalności.

W zakresie postępowania cywilnego, przede wszystkim sądowego, 
poza Kodeksem postępowania cywilnego, regulują także inne akty praw-
ne, wśród których należy wymienić m.in.: 
1) ustawę z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 

(tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.);
2) ustawę z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 

Nr 98, poz. 1070 ze zm.);
3) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.2.2007 r. – Regulamin 

urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.);
4) ustawę z 24.5.1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodar-

czych (Dz.U. Nr 33, poz. 175 ze zm.); 
5) ustawę z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. 

Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.);
6) ustawę z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. 

Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.);
7) ustawę z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. 

Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.);
8) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9.3.1968 r. w sprawie czyn-

ności komorników (Dz.U. Nr 10, poz. 52 ze zm.);
9) ustawę z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. 

Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.).
W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej do źródeł po-

wszechnie obowiązującego prawa włączone zostało także prawo unijne. 
Traktat lizboński podpisany 13.12.2007 r. w lizbońskim Klasztorze Hiero-
nimitów nadał Unii Europejskiej jednolitą strukturę i osobowość prawną. 
Na skutek traktatu zlikwidowana została Wspólnota Europejska, jej następ-
cą prawnym stała się Unia. W związku z tym nazwa Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską (TWE) została zmieniona na Traktat o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej (TFUE). Źródłami europejskiego prawa proceso-
wego cywilnego1 w zakresie prawa wtórnego są następujące akty:
1) rozporządzenie Rady (WE) Nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie ju-

rysdykcji oraz uznawania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlo-
wych (Dz.Urz. WE L 12/2001, s. 1); 

1 Por. K. Weitz, Europejskie prawo procesowe cywilne, [w:] Stosowanie prawa Unii 
Europejskiej przez sądy, red. A. Wróbel, Kraków 2005, s. 474 i nast.; zob. także P. Grze-
gorczyk, R. Morek, M. Pilich, R. Sikorski, P. K. Weitz, M. Wojewoda, [w:] Europejskie 
prawo procesowe cywilne i kolizyjne, red. P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2012, 
s. 21–308. 

6 

7 



11§ 3. Źródła prawa procesowego cywilnego

Nb. 8

2) rozporządzenie Rady (WE) Nr 1348/2000 z 29.5.2000 r. w sprawie 
doręczania sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cy-
wilnych lub handlowych w państwach członkowskich (Dz.Urz. WE 
L 160/2000, s. 37); 

3) rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z 27.11.2003 r. dotyczące ju-
rysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach mał-
żeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodziciel-
skiej (Dz.Urz. UE L 338/2003, s. 1);

4) rozporządzenie Rady (WE) Nr 1346/2000 z 29.5.2000 r. w sprawie po-
stępowania upadłościowego (Dz.Urz. WE L 160/2000, s. 1); 

5) rozporządzenie (WE) Nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 11.7.2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drob-
nych roszczeń (Dz.Urz. UE L 199/2007, s. 1);

6) rozporządzenie Rady (WE) Nr 1206/2001 z 28.5.2001 r. w sprawie 
współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadza-
niu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (Dz.Urz. WE 
L 174/2001, s. 1);

7) rozporządzenie (WE) Nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 21.4.2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyj-
nego dla roszczeń bezspornych (Dz.Urz. UE L 143/2004, s. 15);

8) rozporządzenie Rady (WE) Nr 4/2009 z 18.12.2008 r. w sprawie ju-
rysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń 
oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.Urz. UE 
L 7/2009, s. 1); 

9) rozporządzenie (WE) Nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 12.12.2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego 
nakazu zapłaty (Dz.Urz. UE L 399/2006, s. 1)1.

Z punktu widzenia zagadnień procesowych warto również odnieść się 
do TFUE, które reguluje zagadnienie tytułów egzekucyjnych (w art. 299 
i art. 280) oraz do rozporządzenia Rady (WE) Nr 207/2009 z 26.2.2009 r. 
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.Urz. UE L 78/2009, s. 1) 
i rozporządzenia Rady (WE) Nr 6/2002 z 12.12.2001 r. w sprawie wzorów 
wspólnotowych (Dz.Urz. WE L 3/2002, s. 1). Te ostatnie rozporządzenia za-
wierają bowiem również postanowienia dotyczące tytułów  egzekucyjnych. 

Kodeks postępowania cywilnego reguluje także postępowania pozasą-
dowe przed sądem polubownym oraz mediację, która toczy się przed me-
diatorem. W ramach postępowań pozasądowych źródłem jest m.in. Kodeks 

1 Rozporządzenie przyjęto 12.12.2006 r., a weszło w życie 12.12.2008 r., z tym że 
art. 28, 29, 30, 31 stosuje się już od 12.6.2008 r.

8 
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pracy, który w art. 244–258 odnosi się do postępowania przed komisjami 
pojednawczymi. Jeżeli chodzi o sądownictwo polubowne, to w literaturze 
można spotkać poglądy1, że do źródeł sądownictwa arbitrażowego należy 
zaliczyć także regulaminy stałych sądów polubownych. Z uwagi jednak 
na enumeratywne wyliczenie źródeł prawa w art. 87 Konstytucji RP wy-
daje się, że poglądu tego nie można zaakceptować2. Źródłami w zakresie 
sądownictwa polubownego (poza Kodeksem postępowania cywilnego) są:
1) Konwencja z Nowego Jorku z 10.6.1958 r. o uznawaniu i wykony-

waniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych (Dz.U. z 1962 r. Nr 9, 
poz. 41). Konwencja ta weszła w życie 28.9.1961 r., po tym jak ratyfi -
kowały ją trzy pierwsze państwa. Polska związana jest konwencją no-
wojorską od 1961 r. Jej przedmiot stanowi uznawanie i wykonywanie 
orzeczeń arbitrażowych, które wskutek sporów między osobami fi zycz-
nymi lub prawnymi zostały wydane na obszarze państwa innego niż to, 
w którym żąda się uznania i wykonania tych orzeczeń3;

2) Konwencja europejska z 21.4.1961 r. o międzynarodowym arbitrażu 
handlowym (Dz.U. z 1964 r. Nr 40, poz. 270). Konwencja europejska 
stanowi uzupełnienie konwencji nowojorskiej. W szczególności regu-
luje ona przesłanki ważności umowy o arbitraż, termin do podniesienia 
zarzutu niewłaściwości arbitrażu, uprawnienie stron do wyboru prawa, 
według którego sąd arbitrażowy będzie rozstrzygać ich spór, oraz pra-
wo do upoważnienia sądu arbitrażowego do orzekania nie tylko na pod-
stawie prawa, ale także zasad słuszności4.

II. Judykatura
Orzecznictwo nie stanowi źródła prawa. Nawet orzeczenia Sądu Naj-

wyższego i dokonana w nich wykładnia prawna są wiążące dla sądów 
powszechnych tylko w konkretnych sprawach, w których zostały wyda-
ne (art. 39820 KPC). Szczególne znaczenie mają uchwały pełnego składu 
Sądu Najwyższego, składu połączonych izb oraz składu całej izby, które 
z chwilą podjęcia uzyskują moc zasad prawnych. Uchwały podjęte przez 
Sąd Najwyższy służą, bowiem ujednoliceniu orzecznictwa poprzez wyjaś-

1 Na przykład B. Pankowska-Lier, D. Pfaff, Arbitraż gospodarczy, Warszawa 2000, 
s. 26.

2 Szczegółowo omówione w opracowaniu Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Sądownictwo 
polubowne (arbitraż), Warszawa 2007, s. 56; zob. także Ł. Błaszczak, Wyrok sądu polu-
bownego w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010, s. 50 i nast.

3 Por. Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Sądownictwo polubowne, s. 59.
4 Tamże. 
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nienie wątpliwości interpretacyjnych, powstałych na tle stosowania prawa 
przez sądy1. 

§ 4. Prawo procesowe cywilne a prawo 
materialne cywilne

Określając stosunek prawa procesowego do prawa materialnego cywil-
nego, przede wszystkim należy podnieść, że pomiędzy jednym a drugim 
działem prawa istnieje ścisła współzależność. Dla wzajemnych zależno-
ści prawa procesowego cywilnego i materialnego przełomowe znaczenie 
miała wywiedziona z Kongresu 900-lecia Uniwersytetu w Bolonii paremia 
ubi remedium ibi ius2. Prawo procesowe cywilne służyć ma zabezpiecze-
niu i ochronie norm wynikających z prawa cywilnego materialnego. Prawo 
procesowe musi być ściśle związane z prawem materialnym, gdyż zawiera 
przepisy regulujące stosunki prawne między poszczególnymi podmiotami 
prawnymi na podstawie zasad właściwych temu prawu. Prawo proceso-
we zawiera natomiast przepisy regulujące właściwość organów i sposób 
postępowania przed nimi w sprawach wynikających ze stosunków cywil-
noprawnych, a więc stosunków unormowanych przepisami prawa cywil-
nego3. Łączność obu działów prawa przejawia się m.in. w używaniu tych 
samych pojęć (np. osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorca). Jedno-
cześnie należy zauważyć, że określone czynności procesowe dokonywane 
w obszarze prawa procesowego cywilnego wywołują także skutki mate-
rialnoprawne, określone w prawie materialnym cywilnym4. Tytułem przy-
kładu można tu wskazać na czynność wniesienia pozwu, która wywołuje 
nie tylko skutki procesowe, ale także materialnoprawne5. Czynności mate-

1 Por. H. Mądrzak, [w:] Mądrzak, Postępowanie cywilne, s. 13.
2 „Co oznacza, że bez określonych w przepisach procesowych instrumentów przymu-

sowej realizacji uprawnień, wywodzących się z przepisów prawa materialnego, przepisy 
te pozostałyby martwą literą czy też zbiorem pobożnych życzeń”, cyt. za: P. Osowy, 
Prawo cywilne procesowe a prawo materialne, [w:] Czterdziestolecie kodeksu cywil-
nego. Materiały z ogólnopolskiego zjazdu cywilistów w Rzeszowie, red. M. Sawczuk, 
Kraków 2006, s. 383. Zob. także M. Sawczuk, Ogólne i ścisłe związki prawa cywilnego 
procesowego z materialnym, [w:] Z zagadnień prawa cywilnego. Profesorowi Andrze-
jowi Stelmachowskiemu, Białystok 1991, s. 171 i nast.

3 Por. W. Siedlecki, Prawo procesowe cywilne a prawo cywilne materialne, KSP 
1969, Nr 3–4, s. 75.

4 Zob. także M. Piekarski, Czynności materialnoprawne a czynności procesowe, s. 97 
i nast.

5 Por. też H. Mądrzak, [w:] Mądrzak, Postępowanie cywilne, s. 14.
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rialnoprawne wywołują skutki w obszarze postępowania cywilnego. Jako 
przykład czynności materialnoprawnej, która wywołuje skutki procesowe 
można wskazać np. zapis na sąd polubowny1 lub umowę o mediację2. Zapis 
na sąd polubowny (czy też umowa o mediację) jest czynnością material-
noprawną, która dopiero z chwilą podniesienia zarzutu (czyli doko nania 
czynności procesowej) wywołuje skutek procesowy w postaci odrzucenia 
pozwu lub wniosku (art. 1165 § 1 KPC). Należy zauważyć, że niektóre po-
jęcia, takie jak zdolność sądowa i zdolność procesowa, mają swoje odpo-
wiedniki w postaci zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnej. 
W definicjach zarówno zdolności sądowej, jak i procesowej ustawodaw-
ca nawiązuje do aspektów materialnoprawnych, które stanowią decydu-
jącą kwalifikację dla posiadania określonego przymiotu. Przepis art. 64 
§ 11 KPC stanowi, że zdolność sądową mają także jednostki organizacyjne 
niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną; 
w przepisie art. 65 § 1 KPC mowa jest zaś o tym, że zdolność do czynności 
procesowych mają osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynno-
ści prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, o których mowa 
w art. 64 § 11 KPC. Oba powołane przepisy nawiązują do pojęć z Kodeksu 
cywilnego, a więc do zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych. 

Prawo procesowe cywilne rządzi się jednakże innymi zasadami niż pra-
wo materialne. Utożsamianie niektórych definicji i pojęć wytworzonych na 
bazie określonego działu prawa nie może przenikać na inny dział. Przykła-
dowo, zdolność sądowa ma swój odpowiednik w postaci zdolności praw-
nej, nie oznacza to jednak, że zdolność sądowa występuje zawsze tam, 
gdzie jest zdolność prawna. Zależność ta, określana mianem sprzężenia 
zwrotnego, nie zawsze zostaje odzwierciedlona. Dla określenia treści i za-
kresu danego pojęcia prawnego właściwe są przepisy tego działu prawa, 
w ramach którego leży niejako sedes materiae danego pojęcia. Należy 
zatem badać, czy właściwym terenem, na którym pojęcie to wyrosło i na 
którym ma być w pierwszym rzędzie stosowane, jest prawo cywilne czy 
prawo procesowe3. Przeprowadzenie granicy pomiędzy przepisami prawa 
procesowego i prawa materialnego nie może opierać się tylko na kryte-
rium miejsca, w którym dany przepis jest zamieszczony, ponieważ często 
zdarza się tak, że w ustawach materialnych znajdują się normy dotyczące 

1 Zob. E. Marszałkowska-Krześ, Ł. Błaszczak, Zapis na sąd polubowny a czynności 
notarialne (wybrane zagadnienia), Rej. 2007, Nr 9, s. 9; Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Są-
downictwo polubowne, s. 78.

2 Zob. Ł. Błaszczak, Charakter prawny umowy o arbitraż, ADR. Arbitraż i Mediacja 
2008, Nr 1.

3 Por. W. Siedlecki, Prawo procesowe cywilne a prawo cywilne, s. 81. 
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postępowania i na odwrót – w przepisach prawa procesowego znajdują się 
normy o charakterze materialnoprawnym1.

Ponadto należy zauważyć, że treść norm procesowych różni się w zasad-
niczy sposób od treści norm materialnych ze względu na ich rolę w porząd-
ku prawnym. Normy materialne regulują stosunki między podmiotami 
prawnymi, określając przesłanki powstania tych stosunków oraz fakty po-
wodujące ich powstanie, zmianę i wygaśnięcie. Natomiast normy proce-
sowe regulują sposób dochodzenia skutków nieprzestrzegania przez dany 
podmiot normy prawnej regulującej określony stosunek prawny. Z tego też 
względu w doktrynie wskazuje się, że normy procesowe spełniają w sto-
sunku do norm materialnych rolę usługowo-pomocniczą2. Takie stwierdze-
nie nie do końca jest jednak właściwe, ponieważ oznaczałoby to, że normy 
procesowe są niżej względem norm materialnych. 

Zagadnienie norm ma niezwykle doniosłe znaczenie, ponieważ rodzaj 
norm może decydować o naturze czynności, jako czynności prawnej bądź 
też o charakterze danej instytucji. Problematyczne jest jednakże ustalenie 
charakteru normy prawnej, ponieważ należy zastosować kilka kryteriów 
z tego względu, iż posłużenie się jednym kryterium może nie dać zada-
walającej odpowiedzi, a zatem wskazane jest kompleksowe stosowanie3. 
Wśród tych kryteriów można wskazać na kryterium: położenia normy; 
funkcję normy, cel instytucji, którą reguluje dana norma; analizę budowy 
normy. Gdy chodzi o pierwszy aspekt, to należy zauważyć, że nie zawsze 
położenie normy przesądza o jej procesowym charakterze, ponieważ może 
mieć miejsce sytuacja, gdzie w obszarze postępowania cywilnego znaj-
dzie się norma o materialnym charakterze4. Zastosowanie tylko i wyłącz-
nie tego kryterium może w dużej mierze zawodzić. Z kolei, gdy uwzględ-
nimy funkcję normy jako dodatkowy element w ustaleniu jej charakteru, 
to z punktu widzenia norm procesowych powinny się one sprowadzać do 
norm urzeczywistniających ochronę prawną. W tym aspekcie funkcja norm 
pokrywałaby się z funkcją samego postępowania cywilnego5. Cel instytucji 

1 Por. tamże, s. 96 i nast.; tenże, Zarys postępowania cywilnego, Warszawa 1966, s. 18. 
2 Por. Berutowicz, Postępowanie cywilne, 1984, s. 14.
3 Por. J. Skąpski, Charakter prawny art. 192 p. 3 k.p.c., SC 1975, t. XV–XXVI, s. 272.
4 Por. M. Piekarski, Czynności materialnoprawne a czynności procesowe w sprawach 

cywilnych (wybrane zagadnienia), SP 1973, Nr 37, s. 99 i nast.; zob. także T. Gizbert-
-Studnicki, Przedmiot ustaleń sądu w procesie cywilnym, KSP 1974, Nr 7, s. 161.

5 Por. J. Skąpski, Charakter, s. 272; także W. Siedlecki, Prawo procesowe cywilne 
a prawo cywilne, s. 98–99; W. Berutowicz, O pojęciu cywilnoprocesowego stosunku 
prawnego, [w:] Księga pamiątkowa ku czci prof. dr Witolda Świdy, Warszawa 1969, 
s. 312; tenże, Cywilnoprocesowe stosunki prawne, PiP 1971, z. 3–4, s. 589 i nast.; 
Z. Kminikowska, Stosunek cywilnoprocesowy, ZNUG 1981, Nr 9, s. 221 i nast.


