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Wartość przedmiotu sporu



Wartość przedmiotu 
sporu

Oznaczenie wartości 
przedmiotu sporu 
stanowi jedno z 

wymagań formalnych 
przewidzianych dla 
pozwu (art. 187 § 1 
pkt 1 KPC) oraz dla 

wniosku w 
postępowaniu 

nieprocesowym (art. 
511 § 1 w zw. z art. 
187 § 1 pkt 1 KPC).

Nieoznaczenie 
wartości przedmiotu 
sporu stanowi brak 

formalny, który 
powinien zostać 

usunięty w trybie art. 
130 KPC.

Obowiązek oznaczenia wartości 
przedmiotu sporu w każdej sprawie 

spoczywa na powodzie

Wartość przedmiotu sporu wiąże się ściśle z właściwością rzeczową 
sądu (art. 17 pkt 4 KPC), a ponadto posiada ona istotne znaczenie dla 

ustalenia należnych opłat i kosztów sądowych (opłaty sądowej od 
pozwu, kosztów zastępstwa procesowego itp.).

Obowiązek oznaczenia wartości sporu w każdej sprawie majątkowej. W każdej sprawie 
majątkowej powód obowiązany jest oznaczyć wartość przedmiotu sporu. Jej oznaczenie następuje 
według wartości majątkowej przedmiotu sporu ustalanej w chwili wytoczenia powództwa. Wartość 

ta nie ulega zmianie do końca postępowania w danej sprawie

Jeżeli powód zgłasza w pozwie roszczenia 
alternatywne lub ewentualne, o wartości 

przedmiotu sporu decyduje wartość wyższego 
ze zgłoszonych roszczeń.



Art. 19 KPC

W sprawach o 
roszczenia pieniężne, 
zgłoszone choćby w 

zamian innego 
przedmiotu, podana 

kwota pieniężna 
stanowi wartość 

przedmiotu sporu.

W innych sprawach 
majątkowych powód 

obowiązany jest 
oznaczyć w pozwie 

kwotą pieniężną 
wartość przedmiotu 

sporu

do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, 
pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia 

głównego (art. 20 KPC). 



Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych 
obok roszczenia głównego (art. 20 KPC). 

Roszczenie główne jest to 
prawo podmiotowe, którego 
zrealizowania w procesie 
domaga się powód i które 
stanowi istotę rozstrzygnięcia.

Obok roszczenia głównego 
mogą występować – i 
najczęściej występują – tzw. 
roszczenia akcesoryjne 
(uboczne), takie jak odsetki, 
pożytki i koszty.

Odsetki stanowią wynagrodzenie za 
korzystanie z cudzych pieniędzy lub innych 

rzeczy zamiennych (ruchomych), bądź też za 
obrót własnymi pieniędzmi w cudzym 

interesie. Do innej z kolei kategorii należą 
odsetki za zwłokę w wykonaniu 

zobowiązania pieniężnego, o których mowa 
w art. 481 KC.

Koszty. Przez koszty w rozumieniu przepisu należy rozumieć 
wszelkie koszty, a więc zarówno koszty procesu, jak i koszty 

związane z czynnością prawną stanowiącą przedmiot 
postępowania (roszczenie materialnoprawne), a także inne 

koszty, jak np. koszty prywatnych ekspertyz.

Pożytki. Pożytkami naturalnymi rzeczy są jej 
płody i inne odłączone od niej części 

składowe stanowiące dochód z rzeczy. 
Pożytkami cywilnymi zaś są dochody, które 

rzecz przynosi na podstawie stosunku 
prawnego (art. 53 KC). Natomiast pożytkami 
prawa są dochody, które prawo to przynosi 
zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym 
przeznaczeniem (art. 54 KC). Żadnych z tych 

pożytków nie wlicza się do wartości 
przedmiotu sporu 

Odsetki nie są dochodzone obok świadczenia głównego, jeżeli 
następuje zmiana ich charakteru z należności okresowej na kwotę 
poddaną oprocentowaniu, czyli na kapitał. Przepis art. 20 KPC nie 
ma zastosowania do wypadku kapitalizacji odsetek w prawnym 
znaczeniu (post. SN z 30.5.2007 r., I CZ 38/07, Legalis).
Sąd Najwyższy uznał, iż zgodnie z art. 20 w zw. z art. 3984 § 2 w 
zw. z art. 39821 i art. 368 § 2 KPC do wartości przedmiotu 
zaskarżenia w skardze kasacyjnej nie dolicza się odsetek 
zasądzonych obok żądania głównego i zaskarżonych obok 
zaskarżenia roszczenia głównego (post. SN z 9.5.2007 r., II CZ 
30/07, Legalis).



Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych 
obok roszczenia głównego (art. 20 KPC). 

O zastosowaniu normy art. 20 KPC przy obliczaniu wartości przedmiotu sporu i 
odpowiednio wartości przedmiotu zaskarżenia, decyduje to, czy odsetki, pożytki lub 
koszty są żądane obok roszczenia głównego. Przesłanka ta nie jest spełniona np. wtedy, 
gdy powód dochodzi odrębnym pozwem samych odsetek, albo gdy odsetki uległy 
skapitalizowaniu, tj. po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych 
odsetek do dłużnej sumy (art. 482 § 1 KC) i powód dochodzi całej tak obliczonej kwoty. 

Hipoteza art. 20 KPC obejmuje sytuację, w której obok świadczenia głównego dochodzone są odsetki jako 
świadczenie uboczne, którego wartość nie jest wliczana wówczas do wartości przedmiotu zaskarżenia. Jeżeli 
natomiast zaskarżeniem objęte są wyłącznie odsetki, to tylko one – mimo dochodzenia ich obok świadczenia 
głównego – wyznaczają wartość przedmiotu zaskarżenia. 
Wyjątek ustanowiony w art. 20 KPC dotyczy tylko sytuacji, w której roszczenie uboczne jest żądane obok 
roszczenia głównego, przy czym co do odsetek jest oczywiste, że chodzi o odsetki naliczane od kwoty objętej 
nadal spornym roszczeniem głównym. W tym tylko wypadku wartość odsetek nie wpływa na wartość przedmiotu 
sporu. Jednak stan objęty hipotezą art. 20 KPC istnieje tylko do chwili prawomocności wyroku rozstrzygającego o 
świadczeniu głównym (post. SN z 7.3.2014 r., IV CZ 134/13, Legalis).

Natomiast przesłankę tę należy uznać za spełnioną np. wtedy, gdy powód domaga się 
określonej sumy z odsetkami, obojętnie czy oznaczonymi jedynie w stosunku 
procentowym, czy już obliczonymi kwotowo (zob. post. SN z 2.4.1998 r., I CZ 13/98, 
Legalis; wyr. SA w Łodzi z 17.1.2017 r., I ACa 887/16, Legalis).



Kumulacje 
przedmiotowa 

roszczeń:

Jeżeli powód 
dochodzi pozwem 

kilku roszczeń, to w 
takiej sytuacji zlicza 

się ich wartość 
(art. 21 KPC). 

Jeżeli powód zgłasza 
w pozwie roszczenia 

alternatywne lub 
ewentualne, o 

wartości przedmiotu 
sporu decyduje 

wartość wyższego ze 
zgłoszonych roszczeń.

Przepis dotyczący tzw. kumulacji przedmiotowej roszczeń, 
tj. sytuacji, w której powód dochodzi kilku roszczeń od 

jednego pozwanego lub w wypadku współuczestnictwa po 
stronie pozwanej – występuje przeciwko współuczestnikom 

z odrębnymi roszczeniami. Rozstrzygające znaczenie 
posiada tu kumulacja roszczeń dochodzonych od strony 

pozwanej 
(por. post. SN z 30.4.1966 r., II PZ 20/66, Legalis).

Art. 21 KPC, nakazujący przy 
kumulacji roszczeń przyjmować 
za podstawę obliczenia wpisu 
ogólną wartość połączonych 

roszczeń, nie odnosi się do żądań 
ewentualnych i alternatywnych 

(zob. post. SN z 20.4.1966 r., I CZ 
29/66, Legalis z glosą J. Klimkiewicza, 
OSPiKA 1967, Nr 2, poz. 36; post. SN z 
28.10.2008 r., I PZ 25/08, Legalis; wyr. 

SA w Poznaniu z 26.9.2012 r., I ACa 
636/12, Legalis).



Opłata stosunkowa pobierana jest w sprawach o prawa majątkowe, a jej wysokość
uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia (art. 13
ust. 1 KSCU); wynosi 5% tej wartości. Zgodnie z art. 21 KPC, w razie przedmiotowej
kumulacji roszczeń o charakterze majątkowym, a zatem przedmiotowo
jednorodzajowych, ich wartość podlega zliczeniu, co dotyczy także wartości
przedmiotu zaskarżenia. Oznacza to, że strona ma obowiązek wniesienia jednej
opłaty stosunkowej, a jej rozmiar jest uzależniony do sumy tych roszczeń. W
odniesieniu do roszczeń różnego rodzaju – majątkowych i niemajątkowych, czy też
dochodzonych w jednym pozwie kilku roszczeń niemajątkowych zachodzi
konieczność określenia opłat sądowych w odniesieniu do każdego z nich, a zliczeniu
mogą podlegać jedynie te opłaty sądowe. Wykonanie obowiązku opłacenia pisma
polega na wniesieniu prawidłowo ustalonej opłaty i w pełnej wysokości
(post. SN z 10.10.2012 r., I CZ 118/12, Legalis).



Świadczenia powtarzające się

W sprawach o prawo do 
świadczeń powtarzających się 

wartość przedmiotu sporu 
stanowi suma świadczeń za jeden 

rok, a jeżeli świadczenia trwają 
krócej niż rok - za cały czas ich 

trwania (art. 22 KPC)(np. świadczenia alimentacyjne, renty 
wyrównawcze itp.).

Wyłączenia. Reguła wyrażona w art. 22 KPC nie wchodzi 
w rachubę w sytuacji, kiedy powód dochodzi zaległych 
świadczeń za okres poprzedzający wniesienie pozwu. 
Wówczas bowiem wartość zaległych świadczeń ulega 
zliczeniu i dodaniu do żądań powtarzających się 
świadczeń na przyszłość 
(zob. uchw. SN z 15.1.1981 r., III CZP 69/80, Legalis).

W wypadku kiedy powód dochodzi w procesie zasądzenia 
jednego lub kilku z powtarzających się świadczeń, 
komentowany przepis nie ma zastosowania, a w grę 
wchodzi zasada wyrażona w art. 19 KPC.



Najem

W sprawach o istnienie, unieważnienie albo rozwiązanie 
umowy najmu lub dzierżawy, o wydanie albo odebranie 
przedmiotu najmu lub dzierżawy, wartość przedmiotu 

sporu stanowi przy umowach zawartych na czas 
oznaczony - suma czynszu za czas sporny, lecz nie więcej 

niż za rok; przy umowach zawartych na czas nieoznaczony 
- suma czynszu za okres trzech miesięcy 

(art. 23 KPC). 

dotyczy tak ruchomości, jak i nieruchomości i 
obejmuje powództwa o świadczenie, ustalenie 

oraz o ukształtowanie stosunku prawnego.



Wartość przedmiotu sprawy w sprawie o opuszczenie lokalu. Wartością przedmiotu sprawy w 
sprawie o opuszczenie lokalu przez domownika, wspólnie korzystającego z lokalu na podstawie 
użyczenia, może być kwota odpowiadająca jego trzymiesięcznemu udziałowi w należnościach z 
tytułu najmu lokalu (por. post. SN z 16.11.2000 r., I CZ 105/00, Legalis).

Sprawa o eksmisję ze spółdzielczego mieszkania własnościowego. W sprawie o eksmisję ze 
spółdzielczego mieszkania własnościowego, zajmowanego bez tytułu prawnego, wartość 
przedmiotu sporu i zaskarżenia powinna być ustalona – przy odpowiednim zastosowaniu art. 23 
KPC (por. post. SN z 29.5.1998 r., II CKN 789/97, Legalis; podobnie post. SN z 13.8.1997 r., I CZ 
87/97, Legalis).

Wartość przedmiotu zaskarżenia w sprawie o świadczenie polegające na opróżnieniu lokalu 
mieszkalnego, które najemca zajmuje nadal mimo wypowiedzenia mu umowy najmu i 
rozwiązania z nim tej umowy, powinna odpowiadać wysokości czynszu utraconego z powodu 
niemożności korzystania z lokalu przez wynajmującego. Tak określona wartość nie może być 
wyższa od wartości przedmiotu sporu, która powinna być wskazana w pozwie (post. SN z 
20.2.1997 r., II CZ 31/97, Prok. i Pr. 1998, Nr 1, s. 41).

Sprawa o wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym najemcy mieszkania komunalnego. W 
sprawie o wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym najemcy mieszkania komunalnego do 
obliczenia wartości przedmiotu sporu (zaskarżenia) mają zastosowanie przesłanki ustanowione 
w art. 23 KPC (post. SN z 19.12.2002 r., V CZ 186/02, Legalis).



Roszczenia pracowników

W sprawach o roszczenia pracowników dotyczące 
nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku pracy 

wartość przedmiotu sporu stanowi, przy umowach na 
czas określony - suma wynagrodzenia za pracę za 

okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy 
umowach na czas nieokreślony - za okres jednego roku 

(art. 231 KPC). 

Obliczanie wartości przedmiotu sporu według reguł 
tego przepisu odnosi się wyłącznie do nawiązania, 
istnienia lub rozwiązania stosunku pracy.

Dla odróżnienia sprawy o prawo majątkowe od sprawy o prawo 
niemajątkowe znaczenie ma to, czy zgłoszone żądanie zmierza do 
realizacji prawa lub uprawnienia mającego bezpośredni wpływ na 
uprawnienie majątkowe strony. Sprawy dotyczące bytu stosunku 
pracy (nawiązania, ustalenia, przekształcenia, rozwiązania, 
przywrócenia do pracy) mają charakter majątkowy, choć nie zawsze 
dochodzone świadczenie ma charakter pieniężny. Roszczenie 
dotyczące przywrócenia do pracy wiąże się bezpośrednio z 
osiąganiem wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń o 
charakterze majątkowym. Majątkowy aspekt tego prawa wynika 
także z art. 231 KPC (post. SN z: 14.1.2011 r., II PZ 48/10, Legalis; 
11.4.2008 r., I PZ 4/08, Legalis; 14.1.2011 r., II PZ 48/10, Legalis).

W sprawie o zasądzenie 
odszkodowania z tytułu 

bezprawnego rozwiązania 
umowy o pracę zawartej na czas 
nieokreślony bez wypowiedzenia 

wartość przedmiotu sporu 
stanowi podana kwota pieniężna 

(art. 19 § 1 KPC), a nie suma 
wynagrodzenia za pracę za okres 

roku (art. 231 KPC) (post. SN z 
5.4.2017 r., III PZ 1/17, Legalis).



Wydanie nieruchomości

W sprawach o wydanie nieruchomości posiadanej bez 
tytułu prawnego lub na podstawie tytułu innego niż 

najem lub dzierżawa wartość przedmiotu sporu 
oblicza się przyjmując, stosownie do rodzaju 

nieruchomości i sposobu korzystania z niej, podaną 
przez powoda sumę odpowiadającą trzymiesięcznemu 
czynszowi najmu lub dzierżawy należnemu od danego 

rodzaju nieruchomości (art. 232 KPC). 

Innym tytułem posiadania nieruchomości niż najem 
lub dzierżawa jest np. użytkowanie (art. 252 KC), 
zastaw (art. 306 KC), dzierżawienie (art. 338 KC).



Zabezpieczenia

W sprawach o zabezpieczenie, zastaw lub 
hipotekę wartość przedmiotu sporu 

stanowi suma wierzytelności. Jeżeli jednak 
przedmiot zabezpieczenia lub zastawu ma 

mniejszą wartość niż wierzytelność, 
rozstrzyga wartość mniejsza (art. 24 KPC).

Przepis ten nie ma zastosowania do powództwa o 
zwolnienie od egzekucji (art. 841 KPC), a także do 
powództwa o wydanie rzeczy zastawionej. W tych 
sprawach wartość przedmiotu sporu (i zaskarżenia) 
określa się na zasadach ogólnych (art. 19 § 2 KPC).



Sąd może sprawdzić wartość 
przedmiotu sporu oznaczoną 
przez powoda i zarządzić w 

tym celu dochodzenie. 

Po doręczeniu pozwu 
sprawdzenie wartości 

przedmiotu sporu może 
nastąpić jedynie na zarzut 

pozwanego i zarzut ten musi 
zostać zgłoszony przez 

pozwanego przed wdaniem 
się w spór co do istoty 

sprawy. 

Jeżeli sąd w wyniku 
sprawdzenia wartości 

przedmiotu sporu uzna się za 
niewłaściwy, przekaże sprawę 
sądowi właściwemu; jeżeli jest 

kilka sądów właściwych -
przekaże temu z nich, który 
wskaże powód (art. 25 KPC). 

Po sprawdzeniu wartości 
przedmiotu sporu sąd wydaje 
postanowienie w przedmiocie 
ustalenia wartości przedmiotu 

sporu. 

Po ustaleniu, zgodnie z art. 25 
KPC, wartość przedmiotu 

sporu nie podlega ponownemu 
badaniu w dalszym toku 

postępowania.

Sprawdzenie wartości 
przedmiotu sporu 

Wartość przedmiotu zaskarżenia (oraz sporu), w zakresie sposobu obliczania, powinna 
odpowiadać obiektywnemu kryterium. Nie zmienia to jednak zasady, że jej określenie 

pozostawiono stronie. Jej oświadczenie może być kwestionowane przez stronę 
przeciwną oraz podlega kontroli sądu. Jednak i tu nie ma dowolności, ponieważ w I 

instancji przepisy art. 25 i 26 KPC określają wyczerpująco sposób i terminy podważenia 
oświadczenia powoda. Po ich wyczerpaniu wartość przedmiotu sporu ulega stabilizacji i 
może być zmieniana tylko ze względu na zmianę powództwa, orzeczenie ponad żądanie 

lub granice zaskarżenia (por. post. SN z: 8.12.2000 r., I CZ 115/00, Legalis).
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Wszczęcie postępowania



Proces pierwotny (główny) w I instancji

Wytoczenie 
powództwa

Zawiśnięcie 
sporu Wywołanie 

sprawy

Rozprawa

Sprawdzenie 
obecności

Zamknięcie 
rozprawy

Narada

Ogłoszenie 
wyroku

W postępowaniu procesowym postępowanie inicjowanej jest poprzez 
wniesienie przez uprawniony podmiot pozwu. Kodeks postępowania 

cywilnego przewiduje dla wniesienia pozwu formę pisemną, na 
urzędowym formularzu oraz wyjątkowo także również formę ustną 
(art. 466 KPC). Wyjątkiem od zasady formy pisemnej jest również 

forma wniesienia pozwu w elektronicznym postępowaniu 
upominawczym, w którym pozew wnoszony jest drogą elektroniczną. 



Postępowanie procesowe Pozew 

Postępowanie nieprocesowe Wniosek 

Postępowanie zabezpieczające 
Wniosek o 
udzielenie 

zabezpieczenia

Postepowanie klauzulowe
Wniosek o nadanie 

klauzuli 
wykonalności 

Postepowanie egzekucyjne Wniosek o 
wszczęcie egzekucji 

Postepowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, postepowanie uznanie orzeczenia 
sądu państwa obcego lub stwierdzenie wykonalności sądu państwa obcego Wniosek

Postepowanie o uchylenie wyroku sądu polubownego, postępowanie w przedmiocie 
wznowienia postepowania Skarga

Postepowanie przed sądem ochrony konkurencji i konsumenta Odwołanie 



Skutki 
materialne

Skutki 
formalne

Skutki 
wszczęcia 

postępowania
(wytoczenia 
powództwa)



Do skutków 
materialnoprawnych

zaliczyć należy:

ustanie zakazu 
anatocyzmu (art. 

482 KC), 

przerwanie biegu 
przedawnienia 
roszczenia (art. 

123 KC)

przerwanie biegu 
zasiedzenia (art. 

175 KC)

przerwanie biegu 
innych terminów 

prawa 
materialnego 

(np. art. 64 KRO).



Do skutków 
formalnych związanych 

z wytoczeniem 
powództwa, tj. do 

skutków procesowych 
zaliczyć należy:

utrwalenie 
właściwości sądu 
(zgodnie z zasadą 
perpetuatio fori

wyrażoną w art. 15 
KPC), 

utrwalenie jurysdykcji 
(zgodnie z zasadą 

prorogatio
iurisdictionis zawartą 

w art. 1097 KPC)

obowiązek zbadania 
przez 

przewodniczącego 
pozwu (pod kątem 

wymogów 
formalnych, 

należytego opłacenia, 
spełnienia przesłanek 
procesowych) w celu 
nadania mu dalszego 

biegu.



Moment wszczęcia 
postępowania

W sytuacji, gdy uprawniony 
podmiot wytacza powództwo w 

formie pisemnej, za moment 
złożenia powództwa uznaje się 

dzień, w którym powództwo zostało 
złożone w biurze podawczym sądu 

lub, w przypadku wysłania go za 
pośrednictwem placówki pocztowej 

operatora pocztowego, datę 
oddania pisma procesowego w 

polskiej placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z 23 listopada 
2012 r. - Prawo pocztowe lub w 
placówce pocztowej operatora 
świadczącego pocztowe usługi 
powszechne w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej (art. 
165 § 2 KPC). 

W sytuacji, gdy powództwo 
składane jest w formie ustnej, datą 

jego złożenia jest data złożenia 
oświadczenia i sporządzenie 

protokołu. 
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Pisma procesowe



Zasada procesu cywilnego 
– zasada ustności – nie 

podważa znaczenia pism 
procesowych składanych 

poza rozprawą. 

Pisma procesowe są to 
pisma, które wnoszą do 
organów procesowych 

(sądu, komornika) 
uprawnione podmioty 

postępowania strony i inni 
uczestnicy postępowania, 

prokurator, RPO, RPD, 
organizacje pozarządowe, 

inspektor pracy, powiatowy 
(miejski) rzecznik 

konsumentów, obejmujące 
wnioski i oświadczenia ich 

autorów, składane poza 
rozprawą lub posiedzeniem 

sądowym.

Do innej kategorii należą 
tzw. pisma sądowe (art. 131 
§ 2 KPC), które pochodzą od 

organów sądowych i 
kierowane są do stron oraz 

innych uczestników 
postępowania (np. 

wezwania, orzeczenia itp.).



Pisma procesowe obejmują wnioski i oświadczenia stron składane 
poza rozprawą (art. 125 KPC). 

oświadczenie powinno 
zawierać okoliczności 

faktyczne i prawne sprawy

pisma mogą dotyczyć kwestii 
merytorycznych, formalnych, 

jak i ubocznych, z kolei 
oświadczenia dotyczą postawy 

podmiotu do danej sprawy



Pisma procesowe można 
podzielić na:

pisma inicjujące 
(wszczynające)

postępowanie oraz 
pisma składane w toku 

postępowania.

Według kryterium 
wymogów ustawowych 

dla poszczególnych pism, 
pisma procesowe można 

podzielić na:

zwykłe pisma procesowe kwalifikowane pisma 
procesowe.

Do zwykłych pism 
procesowych należy 
zaliczyć te wszystkie 
pisma, które nie muszą 
spełniać żadnych 
wymogów szczególnych, 
poza ogólnymi warunkami 
przewidzianymi w art. 126 
dla pism procesowych.

Pisma procesowe 
kwalifikowane to takie 
pisma, którym KPC stawia 
szczególne wymagania, np. 
pozew (art. 187), apelacja 
(art. 368), skarga kasacyjna 
(art. 3984) itp..



Ze względu na formę 
możemy wyróżnić 

następujące formy pism 
procesowych:

Zwykła forma pisemna, Forma pisemna – na 
urzędowym formularzu,

Forma elektroniczna (za 
pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego),

Forma ustna. np. pozew 
w postępowaniu 

uproszczonym, wniosek 
o wpis do księgi 

wieczystej.



Zgodnie z art. 27 
Konstytucji RP, 

językiem urzędowym 
jest język polski. W 

myśl art. 4 pkt 1 
ustawy z 7.10.1999 r. o 

języku polskim (t.j. 
Dz.U. z 2019 r. poz. 
1480 ze zm.) język 

polski jest językiem 
urzędowym 

konstytucyjnych 
organów państwa.

Z kolei przepis art. 5 §
1 PrUSP stanowi, że 

językiem urzędowym 
przed sądami jest język 

polski.

Powyższe przepisy 
jednoznacznie 

oznaczają, że pisma 
procesowe składane 
sądom powszechnym 
oraz SN powinny być 
sporządzone w języku 

polskim.

Obowiązek sporządzania pism procesowych w języku 
polskim nie dopuszcza żadnych wyjątków. Nie uchybia to 
prawu osoby niewładającej językiem polskim w stopniu 

wystarczającym do występowania (ustnego) przed sądem 
w znanym przez nią języku i bezpłatnego korzystania z 

pomocy tłumacza (art. 5 § 2 PrUSP).



Zgodnie z art. 126 § 1 KPC każde pismo procesowe powinno 
zawierać:
• oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, 
• imiona i nazwiska lub nazwy stron, przedstawicieli ustawowych i 

pełnomocników,
• oznaczenie rodzaju pisma,
• osnowę wniosku lub oświadczenia, 
• w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub 

oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub 
oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;

• podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
• wymienienie załączników.

Do pisma procesowego dołącza się 
załączniki wymienione w tym piśmie.



Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto 
zawierać:
•oznaczenie przedmiotu sporu,

oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy strona jest 
przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - adres do 
korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

•oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników 
stron,

•numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji 
podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub 
posiada go nie mając takiego obowiązku,

•numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym 
rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we 
właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

Dalsze pisma procesowe 
powinny zawierać także 

sygnaturę akt

Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo albo 
uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, jeżeli pismo 

wnosi pełnomocnik, który wcześniej nie złożył 
pełnomocnictwa. 



Sąd nie podejmie żadnej 
czynności na skutek 

pisma, od którego nie 
została uiszczona należna 

opłata. 

Jednakże sąd nie zażąda 
opłaty od pisma z 

którego treści wynika, że 
podlega ono odrzuceniu.

Wartości przedmiotu sporu 
lub zaskarżenia podaje się 
w złotych, zaokrąglając w 
górę do pełnego złotego.

W każdym piśmie należy podać wartość przedmiotu 
sporu lub wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od 

tej wartości zależy właściwość rzeczowa sądu, 
wysokość opłaty lub dopuszczalność środka 

odwoławczego, a przedmiotem sprawy nie jest 
oznaczona kwota pieniężna. 



Pisma przygotowawcze 
(art. 127 KPC)

W piśmie procesowym 
mającym na celu 

przygotowanie sprawy do 
rozstrzygnięcia (pismo 

przygotowawcze) strona 
powinna zwięźle podać 

stan sprawy, 
wyszczególnić, które fakty 

przyznaje, a którym 
zaprzecza, oraz 

wypowiedzieć się co do 
twierdzeń i dowodów 

zgłoszonych przez stronę 
przeciwną.

W piśmie 
przygotowawczym strona 

może także wskazać 
podstawy prawne swoich 

żądań lub wniosków.

Celem pisma 
przygotowawczego jest 

przygotowanie rozprawy

W ZmKPC 2019 wprowadzono zmiany redakcyjne 
komentowanego przepisu. Ich istotą jest uszczegółowienie 

konstrukcji treści pisma przygotowawczego. Strona musi odnieść 
się szczegółowo do każdego faktu, a nie w ogólności co do 
twierdzeń strony przeciwnej. W związku z rozszerzeniem 

zastosowania posiedzenia niejawnego w zakresie procesu 
cywilnego, pismo przygotowawcze przestaje być utożsamiane ze 

środkiem służącym przygotowaniu rozprawy, a staje się 
środkiem, którego celem jest przygotowanie rozstrzygnięcia.



Załączniki
(art. 128 KPC)

Do pisma procesowego 
należy dołączyć jego 

odpisy i odpisy 
załączników dla 
doręczenia ich 

uczestniczącym w 
sprawie osobom, a 

ponadto, jeżeli w sądzie 
nie złożono załączników 
w oryginale, po jednym 

odpisie każdego 
załącznika do akt 

sądowych. 

Gdy pismo doręczane 
jest za pośrednictwem 

systemu 
teleinformatycznego 
dołącza się do niego 

poświadczone 
elektronicznie odpisy 

załączników.



Strona powołująca się w piśmie 
na dokument obowiązana jest 
na żądanie przeciwnika złożyć 
oryginał dokumentu w sądzie 

jeszcze przed rozprawą.

Nie jest jednak to konieczne gdy 
strona złoży odpis dokumentu, 

jeżeli jego zgodność z 
oryginałem została 

poświadczona przez notariusza 
albo przez występującego w 

sprawie pełnomocnika strony 
będącego adwokatem, radcą 

prawnym, rzecznikiem 
patentowym lub radcą 
Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zawarte w odpisie dokumentu 
poświadczenie zgodności z 

oryginałem przez występującego 
w sprawie pełnomocnika strony 

będącego adwokatem, radcą 
prawnym, rzecznikiem 
patentowym lub radcą 
Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej ma 
charakter dokumentu 

urzędowego. Jeżeli jest to 
uzasadnione okolicznościami 

sprawy, sąd, na wniosek strony 
albo z urzędu, zażąda od strony 
składającej odpis dokumentu, 
przedłożenia oryginału tego 

dokumentu.

Elektroniczne poświadczenie odpisu dokumentu przez 
występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego 
adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub 

radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 
następuje z chwilą wprowadzenia przez tego pełnomocnika 

dokumentu do systemu teleinformatycznego. 

Oryginały dokumentów
(art. 129 KPC)



Skutki 
niedochowania 

wymogów 
formalnych

zwrot pisma bez 
wzywania do 

poprawienia/uzupełni
enia/opłacenia,

zwrot pisma wraz z 
wzywaniem do 

poprawienia/uzupełni
enia/opłacenia,

odrzucenie pisma,



Jeżeli pismo procesowe nie może 
otrzymać prawidłowego biegu:

- wskutek niezachowania 
warunków formalnych, 

- jeżeli od pisma nie uiszczono 
należnej opłaty, 

przewodniczący lub referendarz 
sądowy wzywa stronę, pod 

rygorem zwrócenia pisma, do 
poprawienia, uzupełnienia lub 

opłacenia go w terminie 
tygodniowym. 

Mylne oznaczenie pisma 
procesowego lub inne oczywiste 

niedokładności nie stanowią 
przeszkody do nadania pismu biegu 

i rozpoznania go w trybie 
właściwym.

Wezwanie w trybie art. 130 § 1 KPC powinno być jasne i niedwuznaczne tak, aby u 
strony, do której jest skierowane, nie powstała żadna wątpliwość co do przedmiotu 
wezwania i rygorów grożących w razie niezastosowania się do jego treści. Wezwanie 
dopuszczające dwojaką interpretację nie czyni zadość wymaganiu art. 130 § 1 i tym 

samym nie może skutkować sankcjami przewidzianymi w art. 130 § 2 KPC (zob. orz. SN z 
4.7.1960 r., 2 CZ 65/60, RPEiS 1961, Nr 3, s. 373; post. SN z: 30.7.1998 r., III CZ 92/98, 

Legalis; 17.3.2003 r., I PZ 158/02, Legalis).

Jeżeli pismo wniosła osoba zamieszkała lub mająca 
siedzibę za granicą, która nie ma w kraju 

przedstawiciela, przewodniczący lub referendarz 
sądowy wyznacza termin do poprawienia lub 
uzupełnienia pisma albo uiszczenia opłaty nie 

krótszy niż miesiąc.



Po bezskutecznym 
upływie terminu 

przewodniczący lub 
referendarz sądowy 

zwraca pismo 
stronie. 

Pismo zwrócone nie 
wywołuje żadnych 

skutków, jakie 
ustawa wiąże z 

wniesieniem pisma 
procesowego do 

sądu, jednakże pismo 
poprawione lub 
uzupełnione w 

terminie wywołuje 
skutki od chwili jego 

wniesienia. 

Zarządzenie 
przewodniczącego 
lub referendarza 

sądowego o zwrocie 
pozwu doręcza się 
tylko powodowi.

pisma procesowe sporządzone z naruszeniem art. 871

KPC (tj. osób mogących pełnić funkcję pełnomocnika) 
podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia braków, 
chyba że ustawa wyraźnie wskazuje, że przepis ten nie 

ma zastosowania



Jeżeli zaś przepis szczególny 
przewiduje, że pismo może być 

wniesione wyłącznie za 
pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, pismo wnosi 
się wraz z opłatą. 

Pismo wniesione bez opłaty nie 
wywołuje skutków, jakie ustawa 

wiąże z wniesieniem pisma do sądu, 
o czym sąd poucza wnoszącego 
pismo. W razie jednoczesnego 
wniesienia za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego 

więcej niż jednego pisma 
podlegającego opłacie żadne z tych 
pism nie wywołuje skutków, jakie 

ustawa wiąże z wniesieniem pisma 
do sądu, jeżeli nie uiszczono opłaty 
w wysokości sumy opłat należnych 

od wszystkich pism, chyba, że 
wnoszący pismo jest zwolniony z 

mocy prawa od kosztów sądowych 
w zakresie opłaty sądowej należnej 

od tego pisma, a także w razie 
zwolnienia od tych kosztów 

przyznanego przez sąd lub w razie 
zgłoszenia wniosku o takie 

zwolnienie. 

W tym przypadku przewodniczący 
lub referendarz sądowy 

zawiadamia wnoszącego pismo o 
bezskuteczności czynności.



Jeżeli pismo procesowe, 
które powinno być 

wniesione na urzędowym 
formularzu, nie zostało 

wniesione na takim 
formularzu lub nie może 
otrzymać prawidłowego 

biegu na skutek 
niezachowania innych 
warunków formalnych, 

przewodniczący lub 
referendarz sądowy wzywa 
stronę do jego poprawienia 
lub uzupełnienia w terminie 
tygodniowym, przesyłając 

złożone pismo. 

Wezwanie powinno 
wskazywać wszystkie braki 

pisma oraz zawierać 
pouczenie o tym, że w razie 

bezskutecznego upływu 
terminu lub ponownego 

złożenia pisma dotkniętego 
brakami przewodniczący lub 

referendarz sądowy 
zarządza zwrot pisma. 

Ponownie złożone pismo, 
obligatoryjnie powinno być 

złożone na formularzu.

Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty 
od nakazu zapłaty oraz sprzeciw od 

nakazu zapłaty sąd odrzuca.



Jeżeli pismo procesowe 
wniesione przez adwokata, radcę 

prawnego, rzecznika 
patentowego lub Prokuratorię 

Generalną Rzeczypospolitej 
Polskiej nie może otrzymać 

prawidłowego biegu wskutek 
niezachowania warunków 

formalnych, przewodniczący 
zwraca pismo stronie bez 

wezwania do jego poprawienia 
lub uzupełnienia. Mylne 

oznaczenie pisma procesowego 
lub inne oczywiste 

niedokładności nie stanowią 
przeszkody do nadania pismu 

biegu i rozpoznania go w trybie 
właściwym.

W zarządzeniu o zwrocie pisma 
wskazuje się braki, które 

stanowią podstawę zwrotu.

W terminie tygodnia od dnia 
doręczenia zarządzenia o zwrocie 

pisma strona może je wnieść 
ponownie. Jeżeli pismo to nie 

jest dotknięte brakami, wywołuje 
skutek od daty pierwotnego 
wniesienia. Skutek ten nie 

następuje w przypadku kolejnego 
zwrotu pisma, chyba że zwrot 

nastąpił na skutek braków 
uprzednio niewskazanych.

Zarządzenie o zwrocie pisma może wydać 
także referendarz sądowy.



Pismo wniesione przez 
adwokata, radcę 

prawnego lub rzecznika 
patentowego, które nie 

zostało należycie 
opłacone, przewodniczący 

zwraca bez wezwania o 
uiszczenie opłaty, jeżeli 

pismo podlega opłacie w 
wysokości stałej lub 

stosunkowej obliczonej od 
wskazanej przez stronę 

wartości przedmiotu 
sporu.

W terminie tygodniowym 
od dnia doręczenia 

zarządzenia o zwrocie 
pisma ze względu na jego 

niewłaściwe opłacenie, 
strona może uiścić 
brakującą opłatę. 

Jeżeli opłata została 
wniesiona we właściwej 

wysokości, pismo 
wywołuje skutek od daty 
pierwotnego wniesienia. 
Skutek taki nie następuje 
w razie kolejnego zwrotu 

pisma z tej samej 
przyczyny.

Przepisu tego nie stosuje się, gdy obowiązek 
uiszczenia opłaty stosunkowej powstał na 
skutek sprawdzenia przez sąd wskazanej 
przez stronę wartości przedmiotu sporu lub 
zaskarżenia.
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POZEW 



Elementy 
obligatoryjne 

pozwu

Elementy 
fakultatywne 

pozwu

Pozew jest pierwszym pismem procesowym strony wszczynającej proces, wnoszonym do 
sądu właściwego miejscowo i rzeczowo do rozpoznania danej sprawy. Pozew jest 

kwalifikowanym pismem procesowym, oprócz bowiem warunków przewidzianych dla 
pisma procesowego (art. 126 KPC) powinien spełniać wymagania przewidziane w 

przepisie art. 187 KPC.

Elementy 
konstrukcyjne 

pozwu



Z uwagi na występowanie 
zjawiska pieniactwa, które 

objawia się również 
obciążaniem sądów pismami, 

które stwarzają tylko pozór 
pism procesowych, zwłaszcza 

pozwów albo wniosków 
wszczynających postępowanie 
nieprocesowe, nowelizacja z 

2019 roku wprowadziła 
zmianę znoszącą konieczność 
dokonywania jakichkolwiek 

czynności przewodniczącego 
wobec tego rodzaju pism.

W przypadku pisma tego 
rodzaju oczywiście bezcelowe 

są wszelkie czynności 
zmierzające do nadania mu 

prawidłowego biegu (ustalanie 
wartości przedmiotu sporu, 

ustalanie opłaty, kontrola 
warunków formalnych, 
kontrola odpisów), stąd 

proponowanie jednoznaczne 
stwierdzenie, że ich się nie 

prowadzi.

Na zarządzenie 
przewodniczącego, którego 

przedmiotem jest zwrot pisma 
wniesionego jako pozew, z 
którego nie wynika żądanie 

rozpoznania sprawy 
przysługuje zażalenie (art. 394 

§ 1 pkt 1 KPC).

art. 1861 KPC à Pismo, które zostało wniesione jako pozew, a z którego nie wynika 
żądanie rozstrzygnięcia sporu o charakterze sprawy cywilnej, przewodniczący zwraca 

wnoszącemu bez żadnych dalszych czynności, chyba że wyjątkowe okoliczności 
uzasadniają nadanie mu biegu.



Elementy obligatoryjne pozwu

dokładnie 
określone 

żądanie, a w 
sprawach o 

prawa majątkowe 
także oznaczenie 

wartości 
przedmiotu 

sporu, chyba że 
przedmiotem 
sprawy jest 

oznaczona kwota 
pieniężna;

oznaczenie daty 
wymagalności 
roszczenia w 
sprawach o 
zasądzenie 
roszczenia;

wskazanie faktów, 
na których powód 

opiera swe 
żądanie, a w 

miarę potrzeby 
uzasadniających 

również 
właściwość sądu;

informację, czy 
strony podjęły 
próbę mediacji 

lub innego 
pozasądowego 

sposobu 
rozwiązania 
sporu, a w 

przypadku gdy 
takich prób nie 

podjęto, 
wyjaśnienie 
przyczyn ich 
niepodjęcia.



Elementy fakultatywne pozwu

wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie 
wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności 

i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności 
powoda 

wnioski służące do przygotowania rozprawy, a 
w szczególności wnioski o:

- wezwanie na rozprawę wskazanych przez 
powoda świadków i biegłych;

- dokonanie oględzin;
- polecenie pozwanemu dostarczenia na 
rozprawę dokumentu będącego w jego 

posiadaniu, a potrzebnego do 
przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu 

oględzin;
- zażądanie dowodów znajdujących się w 

sądach, urzędach lub u osób trzecich, wraz z 
uprawdopodobnieniem, że strona sama nie 

może ich uzyskać.



Gdyby czynności, które 
ustawa nakazuje podjąć 

w następstwie 
wniesienia pozwu, miały 

być oczywiście 
niecelowe, można je 

pominąć. W 
szczególności można nie 

wzywać powoda do 
usunięcia braków, 

uiszczenia opłaty, nie 
sprawdzać wartości 

przedmiotu sporu ani 
nie przekazywać sprawy

Sąd może oddalić 
powództwo na 

posiedzeniu niejawnym, 
nie doręczając pozwu 
osobie wskazanej jako 

pozwany ani nie 
rozpoznając wniosków 

złożonych wraz z 
pozwem

Uzasadnienie wyroku 
sporządza się na piśmie 
z urzędu. Powinno ono 

zawierać jedynie 
wyjaśnienie, dlaczego 

powództwo zostało 
uznane za oczywiście 
bezzasadne. Wyrok z 
uzasadnieniem sąd z 
urzędu doręcza tylko 

powodowi z pouczeniem 
o sposobie i terminie 

wniesienia środka 
zaskarżenia

POZEW OCZYWIŚCIE BEZZASADNY
art. 1911 KPC à Jeżeli z treści pozwu i załączników oraz okoliczności dotyczących sprawy, a 
także faktów, o których mowa w art. 228 KPC, wynika oczywista bezzasadność powództwa



Dekretacja pozwu

Wydanie zarządzenie 
przez przewodniczącego 

skierowanego do 
sekretariatu o doręczeniu 

pozwu pozwanemu



Z chwilą 
doręczenia 

pozwu:

1)  nie można w toku sprawy 
wszcząć pomiędzy tymi 

samymi stronami nowego 
postępowania o to samo 

roszczenie;

2)  pozwany może wytoczyć 
przeciw powodowi 

powództwo wzajemne;

3)  zbycie w toku sprawy 
rzeczy lub prawa, objętych 
sporem, nie ma wpływu na 

dalszy bieg sprawy; nabywca 
może jednak wejść na 

miejsce zbywcy za 
zezwoleniem strony 

przeciwnej.



Do skutków procesowych wniesienia pozwu należą:
1) określenie właściwości sądu, gdyż sąd właściwy w chwili wniesienia pozwu pozostaje 
właściwy aż do ukończenia postępowania (zasada perpetuatio fori – art. 15 KPC);
2) określenie jurysdykcji krajowej, gdyż jurysdykcja krajowa istniejąca w chwili wszczęcia 
postępowania trwa nadal, choćby jej podstawy odpadły w toku sprawy (zasada 
perpetuatio iurisdictionis – art. 1097 KPC).

Do skutków materialnoprawnych wytoczenia powództwa należą:
1) przerwanie biegu przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 1 KC), zasiedzenia (art. 175 KC w 
zw. z art. 223 KC) i innych terminów prawa materialnego (np. art. 42 § 6 i 7 PrSpółdz);
2) możliwość żądania odsetek od zaległych odsetek (art. 482 KC);
3) możliwość przejścia roszczenia o zadośćuczynienie na spadkobierców (art. 445 § 3 
KC);
4) wyłączenie małżonka od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o rozwód lub 
separację z jego winy, a żądanie rozwodu lub separacji było uzasadnione (art. 940 § 1 
KC);
5) możliwość unieważnienia małżeństwa także po śmierci drugiego małżonka, jeżeli 
jeden z małżonków wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa, którego mogą 
dochodzić jego zstępni (art. 19 § 2 KRO).



Dziękuje za uwagę

Czy mają Państwo jakieś pytania?


