
Zmiany w Kodeksie 
postępowania cywilnego 



Akty zmieniające Kodeks postępowania cywilnego

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania 
cywilnego oraz niektórych innych ustawy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469)



Przepisy przejściowe i końcowe 
Art. 9 

1. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc czynności dokonane zgodnie 
z przepisami, w brzmieniu dotychczasowym.
2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i 
art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
3. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:
1) do wniosków o wyłączenie sędziego złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 531 ustawy zmienianej 
w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, 
2) stosuje się przepis art. 1303 § 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym 
- do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.
4. Do rozpoznania środków odwoławczych wniesionych i nierozpoznanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy 
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.
5. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, które pozostawały zawieszone w dniu jej wejścia 
w życie, sąd umarza postępowanie zawieszone:
1) z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy, 
2) na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 6 miesięcy od 
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy
- przy czym, jeżeli umorzenie postępowania na podstawie art. 182 § 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym byłoby 
dopuszczalne wcześniej, stosuje się przepisy dotychczasowe (...).  



Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 10 Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, które na 
podstawie ustaw zmienianych w art. 1 i art. 3, w brzmieniu dotychczasowym podlegałyby rozpoznaniu w 
postępowaniu w sprawach gospodarczych, nie stosuje się przepisów o tym postępowaniu. Właściwy do 
rozpoznania takich spraw pozostaje sąd właściwy według przepisów dotychczasowych.

Art. 11 

1. Sprawy:
1) w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano nakaz zapłaty w postępowaniu 
upominawczym,
2) wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym,
3) wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpoznawane w elektronicznym 
postępowaniu upominawczym
- do czasu zakończenia postępowania w danej instancji podlegają rozpoznaniu zgodnie z przepisami, w 
brzmieniu dotychczasowym.
(...)



Przepisy przejściowe i końcowe

,,Celem niniejszej nowelizacji jest usprawnienie poste ̨powań przed sa ̨dami cywilnymi, ro ́wnież w sprawach, które w 
dniu wejścia w życie ustawy be ̨da ̨ w toku, wobec czego poste ̨powanie przy zastosowaniu nowych zasad powinno 
obja ̨ć także te sprawy. Zgodnie z przyje ̨ta ̨ w prawie cywilnym zasada ̨, że przepisy procedury „chwytają sprawe ̨ w 
locie”, daje sie ̨ temu wyraz poprzez zamieszczenie przepisu wyrażaja ̨cego te ̨ zasade ̨ (art. 7 ust. 2). Ponadto, dla 
zapobieżenia wa ̨tpliwościom wskazuje sie ̨, że czynności dokonane przed wejściem w życie niniejszej nowelizacji z 
zachowaniem dotychczasowych przepisów zachowuja ̨ walor prawny (art. 7 ust. 1). Wyja ̨tki dotycza ̨:

● przepisów reguluja ̨cych poste ̨powanie z wnioskami o wyła ̨czenie se ̨dziego (art. 53(1)) złożonych do dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy (art. 7 ust. 3 pkt 1),

● przepisów reguluja ̨cych poste ̨powanie z zażaleniem, apelacja ̨, skarga ̨ kasacyjna ̨ i skarga ̨ na czynność
referendarza sa ̨dowego w poste ̨powaniach zapocza ̨tkowanych wniesieniem tych środków odwoławczych 
(art. 7 ust. 3 pkt 2),

● przepisów ustawy o kosztach sa ̨dowych w sprawach cywilnych i art. 130(3) § 2 Kodeksu poste ̨powania 
cywilnego (art. 7 ust. 3 pkt 3)”.

Uzasadnienie projektu ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.



Przepisy przejściowe i końcowe

,,Regulacje wprowadzone w tych zakresach niniejszą nowelizacją są bardziej restryktywne niz ̇
dotychczasowe. Aby więc nie zmieniać zasad na niekorzyść strony w toku trwającego juz ̇
postępowania, nalez ̇y zastrzec, z ̇e w sprawach toczących się w dniu wejścia w z ̇ycie niniejszej
nowelizacji do czasu zakon ́czenia postępowania w danej instancji (lub, odpowiednio, przed Sądem
Najwyz ̇szym) stosuje się przepisy w dotychczasowym brzmieniu (art. 7 ust. 3 in fine).
Ze względu na wprowadzenie ostrzejszych reguł w postępowaniu w sprawach gospodarczych
równiez ̇ te sprawy powinny się toczyć az ̇ do zakon ́czenia z pominięciem przepisów o tym
postępowaniu (art. 7 ust. 4)”.

Uzasadnienie projektu ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.



Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Tekst 
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.)



Nadużycie prawa procesowego

Art. 4(1) k.p.c.

Z uprawnienia przewidzianego w przepisach postępowania stronom i uczestnikom 
postępowania nie wolno czynić użytku niezgodnego z celem, dla którego je 
ustanowiono (nadużycie prawa procesowego).



Nadużycie prawa procesowego

Art. 226(2) k.p.c.

§ 1. Ilekroć zachowanie strony w świetle okoliczności sprawy wskazuje na nadużycie przez nią prawa procesowego, sąd poucza ją o
możliwości zastosowania wobec niej środków, o których mowa w § 2. 
§ 2. W przypadku gdy sąd stwierdzi nadużycie przez stronę prawa procesowego, może w orzeczeniu kończącym postępowanie w 
sprawie: 
1) stronę nadużywającą skazać na grzywnę; 
2) niezależnie od wyniku sprawy, odpowiednio do spowodowanej tym nadużyciem prawa procesowego zwłoki w jej rozpoznaniu, 
włożyć na stronę nadużywającą obowiązek zwrotu kosztów w części większej, niż wskazywałby wynik sprawy, a nawet zwrotu 
kosztów w całości; 
3) na wniosek strony przeciwnej: 

a) przyznać od strony nadużywającej koszty procesu podwyższone odpowiednio do spowodowanego tym nadużyciem zwiększenia 
nakładu pracy strony przeciwnej na prowadzenie sprawy, nie więcej jednak niż dwukrotnie,
b) podwyższyć stopę odsetek zasądzonych od strony, której nadużycie spowodowało zwłokę w rozpoznaniu sprawy, za czas 
odpowiadający tej zwłoce, z tym że stopa może zostać podwyższona nie więcej niż dwukrotnie; przepisów o maksymalnej 
dopuszczalnej wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie nie stosuje się.



Rejestracja przebiegu postępowania 

Art. 9(1) k.p.c.

§ 1. Nie jest wymagane zezwolenie sądu na
utrwalanie przez strony lub uczestników
postępowania przebiegu posiedzeń i innych
czynności sądowych, przy których są obecni, za
pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk.

§ 2. Strony i uczestnicy postępowania uprzedzają
sąd o zamiarze utrwalenia przebiegu posiedzenia
lub innej czynności sądowej za pomocą urządzenia
rejestrującego dźwięk.

§ 3. Sąd zakazuje stronie lub uczestnikowi
postępowania utrwalenia przebiegu posiedzenia lub
innej czynności sądowej za pomocą urządzenia
rejestrującego dźwięk, jeżeli posiedzenie lub jego
część odbywa się przy drzwiach zamkniętych lub
sprzeciwia się temu wzgląd na prawidłowość
postępowania.

Art. 162(1) k.p.c. Sąd na wniosek strony wyraża 
zgodę na utrwalanie przez nią przebiegu 
posiedzenia za pomocą urządzenia 
rejestrującego dźwięk, jeżeli nie stoi temu na 
przeszkodzie wzgląd na prawidłowość 
postępowania.



Rejestracja przebiegu postępowania 

Art. 153 k.p.c.

§ 1. Sąd z urzędu zarządza odbycie całego posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych, jeżeli
publiczne rozpoznanie sprawy zagraża porządkowi publicznemu lub moralności lub jeżeli mogą być
ujawnione okoliczności objęte ochroną informacji niejawnych.

§ 1(1). Sąd na wniosek strony zarządza odbycie posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych, gdy

mogą być ujawnione okoliczności stanowiące tajemnicę jej przedsiębiorstwa.

§ 2. Sąd może ponadto zarządzić odbycie posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych na
wniosek strony, jeżeli podane przez nią przyczyny uzna za uzasadnione lub jeżeli roztrząsane być mają
szczegóły życia rodzinnego. Postępowanie dotyczące tego wniosku odbywa się przy drzwiach
zamkniętych. Postanowienie w tym przedmiocie sąd ogłasza publicznie.

Art. 427 k.p.c.

Posiedzenia odbywają się przy drzwiach zamkniętych, chyba że obie strony żądają publicznego rozpoznania 

sprawy, a sąd uzna, że jawność nie zagraża moralności. 



Wymogi pism procesowych
Art. 127 k.p.c.

§ 1. 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.

§ 2. W piśmie przygotowawczym strona może także wskazać podstawy prawne swoich żądań lub wniosków.

Art. 127 k.p.c. 

W pismach procesowych mających na celu przygotowanie rozprawy (pisma przygotowawcze) należy podać zwięźle stan 
sprawy, wypowiedzieć się co do twierdzeń strony przeciwnej i dowodów przez nią powołanych, wreszcie wskazać 
dowody, które mają być przedstawione na rozprawie, lub je załączyć. W pismach przygotowawczych strony mogą 
wskazywać podstawy prawne swoich żądań lub wniosków.



Zwrot pisma wniesionego przez profesjonalnego pełnomocnika

Art. 130(1a) k.p.c.

§ 1. 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.

§ 2. W zarządzeniu o zwrocie pisma wskazuje się braki, które stanowią podstawę zwrotu.

§ 3. 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.

§ 4. Zarządzenie o zwrocie pisma może wydać także referendarz sądowy.



Doręczenie pism przez komornika
Art. 139 (1) k.p.c.

§ 1. Jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art. 139 § 1 zdanie drugie, nie
odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw,
a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach
poprzedzających i nie ma zastosowania art. 139 § 2–3(1) lub inny przepis szczególny przewidujący
skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis

pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem
komornika.

§ 2. Powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania, o którym mowa w § 1,
składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo
zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod
adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu stosuje się przepis art. 177 § 1

pkt 6.



Doręczenie pism przez komornika
Art. 3a ustawy o komornikach sądowych

1. Doręczenia, o którym mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1, komornik dokonuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia.

2. Jeżeli adresata nie zastano przy próbie doręczenia, komornik ustala, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem (...)

3. Jeżeli próba doręczenia okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat zamieszkuje pod podanym
adresem, w oddawczej skrzynce pocztowej adresata umieszcza się zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia wraz z
informacją o możliwości odbioru pisma w kancelarii komornika oraz pouczeniem, że należy je odebrać w terminie 14 dni od
dnia umieszczenia zawiadomienia. Jeżeli pod wskazanym adresem zastano dorosłego domownika adresata, o możliwości
odbioru pisma poucza się dodatkowo tego domownika. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru pisma,
pismo uważa się za doręczone w ostatnim dniu tego terminu, a komornik zwraca pismo podmiotowi zlecającemu doręczenie
informując go o dokonanych ustaleniach oraz o dacie doręczenia.

4. Jeżeli próba doręczenia okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat nie zamieszkuje pod
wskazanym adresem, komornik zwraca pismo podmiotowi zlecającemu doręczenie informując go o dokonanych ustaleniach.
To samo dotyczy przypadku, gdy komornikowi mimo podjęcia wymaganych czynności nie udało się ustalić, czy adresat
zamieszkuje pod wskazanym adresem.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, komornik udziela podmiotowi zlecającemu informacji o dokonanych
ustaleniach przez nadesłanie kopii protokołu.



Doręczenie pism przez komornika

Art. 41 ustawy o kosztach komorniczych

1. Opłata stała od zlecenia sądu albo wniosku powoda o bezpośrednie i osobiste doręczenie pism w 
sposób przewidziany w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. 
poz. 771, z późn. zm.) wynosi 60 złotych. Opłatę pobiera się za doręczenie na jeden adres oznaczonego 
pisma w sprawie, niezależnie od liczby adresatów tego pisma tam zamieszkałych i liczby podjętych prób 
doręczenia. 

2. Opłata stała od wniosku o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu 
zamieszkania adresata, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1a ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach 
sądowych, wynosi 40 złotych.



Pouczenia o prawdopodobnym wyniku sprawy

Art. 156(1) k.p.c.

W miarę potrzeby na posiedzeniu przewodniczący może pouczyć strony o 
prawdopodobnym wyniku sprawy w świetle zgłoszonych do tej chwili twierdzeń i 
dowodów. 



Zmiana podstawy prawnej rozstrzygnięcia

Art. 156(2) k.p.c.

Jeżeli w toku posiedzenia okaże się, że o żądaniu lub wniosku strony można 
rozstrzygnąć na innej podstawie prawnej, niż przez nią wskazana, uprzedza się o 
tym strony obecne na posiedzeniu. 



Zmiana podstawy prawnej rozstrzygnięcia

Wyrok

Sądu Najwyższego - Izba Cywilna

z dnia 2 grudnia 2011 r.

III CSK 136/11

Do istoty konstytucyjnego prawa do sądu należy sprawiedliwość proceduralna; obejmuje ona prawo do rzetelnego procesu, 
w którym podstawowym uprawnieniem jest możność bycia wysłuchanym. Naruszenie przez sąd tego uprawnienia stron 
przez rozstrzygnięcie o roszczeniu na innej podstawie prawnej niż wskazywana przez stronę, bez poinformowania o takiej 
możliwości przed zamknięciem rozprawy, skutkuje nieważnością postępowania z powodu pozbawienia strony możności 
obrony jej praw.

Legalis nr 473641



Zmiana podstawy prawnej rozstrzygnięcia

Wyrok

Sądu Najwyższego - Izba Cywilna

z dnia 19 marca 2015 r.

IV CSK 368/14

Ponieważ do istoty konstytucyjnego prawa do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji) należy sprawiedliwość proceduralna obejmująca prawo do 
rzetelnego procesu, w którym podstawowym uprawnieniem jest możność bycia wysłuchanym, naruszenie przez sąd tego uprawnienia 
stron, przez rozstrzygnięcie o roszczeniu na innej podstawie prawnej niż wskazywana przez stronę, bez poinformowania o takiej
możliwości przed zamknięciem rozprawy, dla umożliwienia stronom wypowiedzenia się, skutkuje nieważnością postępowania z powodu 
pozbawienia strony możności obrony jej praw (art. 379 pkt 5 KPC).

Legalis nr 1263200



Zmiana podstawy prawnej rozstrzygnięcia

Wyrok

Sądu Najwyższego - Izba Cywilna

z dnia 13 kwietnia 2017 r.

I CSK 270/16

Trafny okazał się również zarzut nieważności postępowania apelacyjnego wskutek pozbawienia pozwanego inwestora 
możności obrony swych praw (art. 379 pkt 5KPC w zw. z art. 398(21) KPC w zw. z art. 321 KPC), a to w następstwie braku 
poinformowania przez Sąd Apelacyjny stron przed zamknięciem rozprawy o zamierzonej zmianie kwalifikacji prawnej 
uwzględnienia dochodzonego przez powoda roszczenia. Takie uchybienie (zaniechanie) Sądu odwoławczego, skutkujące 
naruszeniem uprawnienia strony do bycia wysłuchanym i umożliwienia stronie wypowiedzenia się jest naruszeniem 
sprawiedliwości proceduralnej, stanowiącej istotny element konstytucyjnego prawa do sądu, co skutkuje nieważnością 
postępowania z powodu pozbawienia strony możności obrony jej praw. Pozwany nie ma bowiem obowiązku takiego 
konstruowania swojej linii obrony, aby odeprzeć wszelkie możliwe potencjalnie zarzuty, a mogące wynikać z wszystkich 
możliwych teoretycznie podstaw uwzględnienia powództwa. Żadna ze stron nie powinna być zaskakiwana wynikiem 
procesu, ponieważ sprawiedliwość proceduralna jest elementem prawa do rzetelnego procesu (w tym możności bycia 
wysłuchanym), a to z kolei jest istotą konstytucyjnego prawa do sądu (wyrok SN z dnia 19 marca 2015 r., IV CSK 368/14, OSP 
2016/5/45). 

Legalis nr 1595140



Uchybienie przepisom postępowania 

Art. 162 k.p.c.

§ 1. Strona powinna zwrócić uwagę sądu na uchybienie 
przepisom postępowania, wnosząc o wpisanie zastrzeżenia 
do protokołu. Zastrzeżenie można zgłosić najpóźniej na 
kolejnym posiedzeniu. 
§ 2. Stronie zastępowanej przez adwokata, radcę 
prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię 
Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, która zastrzeżenia nie 
zgłosiła, nie przysługuje prawo powoływania się na to 
uchybienie w dalszym toku postępowania. Skutku tego nie 
niweczy wypowiedzenie lub cofnięcie pełnomocnictwa. 
§ 3. Przepisu § 2 nie stosuje się, gdy chodzi o przepisy 
postępowania, których naruszenie sąd powinien wziąć pod 
rozwagę z urzędu lub gdy strona uprawdopodobni, iż nie 
zgłosiła zastrzeżeń bez swojej winy.

Art. 162 k.p.c 

Strony mogą w toku posiedzenia, a jeżeli nie były obecne, 

na najbliższym posiedzeniu zwrócić uwagę sądu na 

uchybienia przepisom postępowania, wnosząc o wpisanie 
zastrzeżenia do protokołu. Stronie, która zastrzeżenia nie 

zgłosiła, nie przysługuje prawo powoływania się na takie 

uchybienia w dalszym toku postępowania, chyba że chodzi 
o przepisy postępowania, których naruszenie sąd powinien 

wziąć pod rozwagę z urzędu, albo że strona 

uprawdopodobni, iż nie zgłosiła zastrzeżeń bez swojej 
winy.



Postępowanie po wniesieniu pozwu

Art. 186(1) k.p.c.

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.



Postępowanie po wniesieniu pozwu

Art. 191(1) k.p.c.

§ 1. Jeżeli z treści pozwu i załączników oraz okoliczności dotyczących sprawy, a także faktów, o których mowa w art.
228, wynika oczywista bezzasadność powództwa, stosuje się przepisy § 2–4.

§ 2. 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.

§ 3. Sąd może oddalić powództwo na posiedzeniu niejawnym, nie doręczając pozwu osobie wskazanej jako

pozwany ani nie rozpoznając wniosków złożonych wraz z pozwem.

§ 4. 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.



Postępowanie po wniesieniu pozwu

Art. 514 k.p.c.

§ 1. Rozprawa odbywa się w wypadkach wskazanych w ustawie. W innych wypadkach wyznaczenie 
rozprawy zależy od uznania sądu. Mimo niewyznaczenia rozprawy sąd przed rozstrzygnięciem sprawy 
może wysłuchać uczestników na posiedzeniu sądowym lub zażądać od nich oświadczeń na piśmie.
§ 2. Jednakże nawet w wypadkach, gdy ustawa wymaga przeprowadzenia rozprawy, sąd może, bez 
wzywania zainteresowanych do udziału w sprawie, oddalić wniosek na posiedzeniu niejawnym, jeżeli z 
treści wniosku wynika oczywisty brak uprawnienia wnioskodawcy.



Organizacja postępowania
Art. 207 k.p.c.

§ 1. Pozwany może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę wnieść odpowiedź na pozew.
§ 2. Przewodniczący może zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa 
tygodnie.
§ 3. Przewodniczący może także przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę zobowiązać strony do złożenia 
dalszych pism przygotowawczych, oznaczając porządek składania pism, termin, w którym należy je złożyć, i okoliczności, 
które mają być wyjaśnione. W toku sprawy złożenie pism przygotowawczych następuje tylko wtedy, gdy sąd tak postanowi, 
chyba że pismo obejmuje wyłącznie wniosek o przeprowadzenie dowodu. Sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu 
niejawnym.
§ 4. W wypadkach, o których mowa w § 3, przewodniczący lub sąd mogą wysłuchać strony na posiedzeniu niejawnym.
§ 5. Zarządzając doręczenie pozwu, odpowiedzi na pozew lub złożenie dalszych pism przygotowawczych, przewodniczący 
albo sąd, jeżeli postanowił o złożeniu pism przygotowawczych w toku sprawy, pouczają strony o treści § 6.
§ 6. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, 
odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i 
dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.
§ 7. Odpowiedź na pozew złożona z naruszeniem § 2 podlega zwrotowi; zwrotowi podlega także pismo przygotowawcze 
złożone z naruszeniem § 3.



Organizacja postępowania

Art. 205(1) k.p.c.

§ 1. Przewodniczący zarządza doręczenie pozwu pozwanemu i wzywa go do złożenia odpowiedzi

na pozew w wyznaczonym terminie nie krótszym niż dwa tygodnie. O zarządzeniu doręczenia
pozwu zawiadamia się powoda.

§ 2. Przewodniczący zarządza zwrot odpowiedzi na pozew złożonej z uchybieniem terminu.



Organizacja postępowania

Art. 205(4) k.p.c.

§ 1. Po złożeniu odpowiedzi na pozew, a także gdy odpowiedź na pozew nie została złożona, ale

wyrok zaoczny nie został wydany, przewodniczący wyznacza posiedzenie przygotowawcze i
wzywa na nie strony.

§ 2. Przewodniczący i sąd są obowiązani podejmować czynności tak, by termin pierwszego
posiedzenia przygotowawczego przypadł nie później niż dwa miesiące po dniu złożenia
odpowiedzi na pozew albo ostatniego pisma przygotowawczego złożonego w wykonaniu
zarządzenia przewodniczącego, a jeżeli odpowiedź na pozew albo pismo przygotowawcze nie

zostaną złożone – nie później niż dwa miesiące po upływie terminu do złożenia tych pism.

§ 3. Jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że przeprowadzenie posiedzenia przygotowawczego nie
przyczyni się do sprawniejszego rozpoznania sprawy, przewodniczący może jej nadać inny
właściwy bieg, w szczególności skierować ją do rozpoznania, także na rozprawie.



Organizacja postępowania 
Art. 205(5) k.p.c.

§ 1. Posiedzenie przygotowawcze służy rozwiązaniu sporu bez potrzeby prowadzenia dalszych posiedzeń,
zwłaszcza rozprawy. Jeżeli nie uda się rozwiązać sporu, na posiedzeniu przygotowawczym sporządza się z
udziałem stron plan rozprawy.

§ 2. Posiedzenie przygotowawcze odbywa się według przepisów o posiedzeniu niejawnym. W toku posiedzenia

przygotowawczego zachowanie szczegółowych przepisów postępowania nie jest konieczne, jeżeli przyczyni się
to do osiągnięcia celów tego posiedzenia.

§ 3. Do udziału w posiedzeniu przygotowawczym są obowiązani strony i ich pełnomocnicy. Przewodniczący może
zwolnić stronę od obowiązku stawienia się na posiedzenie przygotowawcze, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że

udział pełnomocnika będzie wystarczający.

§ 4. Przed rozpoczęciem posiedzenia przygotowawczego powód może wnieść o jego przeprowadzenie bez swego
udziału. Wniosek nie podlega cofnięciu, a zastrzeżenie warunku lub terminu uważa się za nieistniejące. W takim

przypadku niestawiennictwo powoda lub jego pełnomocnika na posiedzeniu przygotowawczym nie prowadzi do
umorzenia postępowania, plan rozprawy sporządza się bez udziału powoda, a ustalenia zawarte w planie rozprawy
wiążą powoda w dalszym toku postępowania.



Organizacja postępowania 

§ 5. Jeżeli powód bez usprawiedliwienia nie stawi się na posiedzenie przygotowawcze, sąd umarza
postępowanie, rozstrzygając o kosztach jak przy cofnięciu pozwu, chyba że sprzeciwi się temu obecny na tym

posiedzeniu pozwany. Jeżeli powód w terminie tygodnia od dnia doręczenia mu postanowienia o umorzeniu
postępowania usprawiedliwi swe niestawiennictwo, sąd uchyli to postanowienie i nada sprawie właściwy bieg.
Przepisu tego nie stosuje się w przypadku kolejnego nieusprawiedliwionego niestawiennictwa.

§ 6. Jeżeli pozwany nie stawi się na posiedzenie przygotowawcze, plan rozprawy sporządza się bez jego udziału.

Ustalenia zawarte w planie rozprawy wiążą pozwanego w dalszym toku postępowania. W przypadku
nieusprawiedliwionego niestawiennictwa przepis art. 103 § 3 stosuje się.

§ 7. Jeżeli strona, która stawiła się na posiedzenie przygotowawcze, nie bierze w nim udziału, plan rozprawy
sporządza się bez jej udziału. Ustalenia zawarte w planie rozprawy wiążą tę stronę w dalszym toku postępowania.

Przepis art. 103 § 3 stosuje się odpowiednio.



Organizacja postępowania

Art. 205(9) k.p.c.

§ 1. Plan rozprawy zawiera rozstrzygnięcia co do wniosków dowodowych stron, zastępując w tym zakresie postanowienie
dowodowe. Przepisy art. 236 i art. 2432 stosuje się odpowiednio.

§ 2. W miarę potrzeby plan rozprawy może zawierać:

1) dokładne określenie przedmiotów żądań stron, w tym rozmiar dochodzonych świadczeń wraz z należnościami ubocznymi;

2) dokładnie określone zarzuty, w tym formalne;

3) ustalenie, które fakty i oceny prawne pozostają między stronami sporne;

4) terminy posiedzeń i innych czynności w sprawie;

5) kolejność i termin przeprowadzenia dowodów oraz roztrząsania wyników postępowania dowodowego;

6) termin zamknięcia rozprawy lub ogłoszenia wyroku;

7) rozstrzygnięcia innych zagadnień, o ile są niezbędne do prowadzenia postępowania.

§ 3. W planie rozprawy można się odwoływać do pism procesowych stron.

§ 4. Przepisy art. 206 i art. 206(1) stosuje się odpowiednio.



Organizacja postępowania 
Art. 205(11) k.p.c.

§ 1. Jeżeli plan rozprawy stał się nieaktualny, sąd może w drodze postanowienia dokonać w nim
zmiany. Przed wydaniem postanowienia sąd wysłucha stron, informując je jednocześnie o zakresie
zamierzonej zmiany.

§ 2. Jeżeli choć jedna ze stron sprzeciwi się zamierzonej przez sąd zmianie, przeprowadza się
kolejne posiedzenie przygotowawcze. Nie dotyczy to przypadku, w którym zmiana planu rozprawy

obejmuje jedynie wyznaczenie dodatkowych terminów przesłuchania objętych planem świadków,
biegłych lub stron.

§ 3. W razie istotnej potrzeby można sporządzić nowy plan rozprawy. W takim przypadku
przeprowadzenie kolejnego posiedzenia przygotowawczego jest obowiązkowe. Pierwotny plan
rozprawy traci moc w części, w której nowy plan jest odmienny.

§ 4. Zmiana planu rozprawy lub wyznaczenie kolejnego posiedzenia przygotowawczego nie

powoduje otwarcia terminu do zgłaszania nowych twierdzeń i dowodów.



Organizacja postępowania 

Art. 205(12) k.p.c.

§ 1. Jeżeli wyznaczono posiedzenie przygotowawcze, strona może przytaczać twierdzenia i dowody na 
uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej do chwili 
zatwierdzenia planu rozprawy. Twierdzenia i dowody zgłoszone po zatwierdzeniu planu rozprawy 
podlegają pominięciu, chyba że strona uprawdopodobni, że ich powołanie nie było możliwe albo potrzeba 
ich powołania wynikła później. 
§ 2. Jeżeli nie zarządzono przeprowadzenia posiedzenia przygotowawczego, strona może przytaczać 
twierdzenia i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony 
przeciwnej aż do zamknięcia rozprawy, z zastrzeżeniem niekorzystnych skutków, które według przepisów 
kodeksu mogą dla niej wyniknąć z działania na zwłokę lub niezastosowania się do zarządzeń 
przewodniczącego i postanowień sądu.



Organizacja postępowania 
Art. 2053 k.p.c.

§ 1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w sprawach zawiłych lub obrachunkowych, przewodniczący
może zarządzić wymianę przez strony pism przygotowawczych, oznaczając porządek składania pism, terminy, w
których pisma należy złożyć, i okoliczności, które mają być wyjaśnione.

§ 2. Przewodniczący może zobowiązać stronę, by w piśmie przygotowawczym podała wszystkie twierdzenia i

dowody istotne dla rozstrzygnięcia sprawy pod rygorem utraty prawa do ich powoływania w toku dalszego
postępowania. W takim przypadku twierdzenia i dowody zgłoszone z naruszeniem tego obowiązku podlegają
pominięciu, chyba że strona uprawdopodobni, iż ich powołanie w piśmie przygotowawczym nie było możliwe
albo że potrzeba ich powołania wynikła później.

§ 3. Późniejsze wyznaczenie posiedzenia przygotowawczego nie powoduje otwarcia terminu do zgłaszania
nowych twierdzeń i dowodów.

§ 4. Stronę zastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną

Rzeczypospolitej Polskiej przewodniczący może zobowiązać do wskazania w piśmie przygotowawczym także
podstaw prawnych jej żądań i wniosków, w miarę potrzeby ograniczając zakres tego wskazania.

§ 5. Przewodniczący zarządza zwrot pisma przygotowawczego złożonego z uchybieniem terminu albo bez
zarządzenia.



Rozprawa

Art. 206(1) k.p.c.

Rozprawę należy przygotować tak, aby nie było przeszkód do rozstrzygnięcia sprawy na pierwszym 
posiedzeniu na nią wyznaczonym. Więcej posiedzeń niż jedno wyznacza się tylko w razie konieczności, 
zwłaszcza gdy przeprowadzenie wszystkich dowodów na jednym posiedzeniu nie jest możliwe. W takim 
przypadku posiedzenia powinny odbywać się w kolejnych dniach, a jeżeli nie jest to możliwe - tak, aby 
upływ czasu pomiędzy kolejnymi posiedzeniami nie był nadmierny.



Rozprawa

Art. 6 k.p.c.

§ 1. Sąd powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie 
nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy.
§ 2. Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są przytaczać wszystkie okoliczności faktyczne i dowody 
bez zwłoki, aby postępowanie mogło być przeprowadzone sprawnie i szybko.



Rozprawa

Art. 226(1) k.p.c.

Ilekroć ustawa przewiduje wysłuchanie stron lub innych osób, stosownie do okoliczności może się to 

odbyć przez wezwanie stron do złożenia odpowiednich oświadczeń na posiedzeniu albo wyznaczenie 

terminu do zajęcia stanowiska w piśmie procesowym lub za pomocą środków porozumiewania się na 

odległość, o ile dają one pewność co do osoby składającej oświadczenie.



Rozprawa

Art. 760 k.p.c.

§ 1. Wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się, według wyboru składającego, na 
piśmie albo ustnie do protokołu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli przepis szczególny 
tak stanowi albo dokonano wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 
wnioski i oświadczenia składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§ 1(1). Komornik niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, 
podejmuje niezbędne czynności.
§ 2. W przypadku gdy według przepisów niniejszego kodeksu zachodzi potrzeba wysłuchania strony, 
wysłuchanie odbywa się, stosownie do okoliczności, przez spisanie protokołu w obecności lub 
nieobecności drugiej strony albo przez oświadczenie strony złożone na piśmie lub za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego.



Postępowanie dowodowe

Art. 235(1) k.p.c.

We wniosku o przeprowadzenie dowodu strona jest obowiązana oznaczyć dowód 
w sposób umożliwiający przeprowadzenie go oraz wyszczególnić fakty, które mają 
zostać wykazane tym dowodem.

Art. 258 k.p.c Strona powołująca się na dowód ze świadków obowiązana jest 
dokładnie oznaczyć fakty, które mają być zeznaniami poszczególnych świadków 
stwierdzone, i wskazać świadków, tak by wezwanie ich do sądu było możliwe.



Postępowanie dowodowe

Art. 235(2) k.p.c.

§ 1. Sąd może w szczególności pominąć dowód: 
1) którego przeprowadzenie wyłącza przepis kodeksu; 
2) mający wykazać fakt bezsporny, nieistotny dla rozstrzygnięcia sprawy lub udowodniony zgodnie z 
twierdzeniem wnioskodawcy; 
3) nieprzydatny do wykazania danego faktu; 
4) niemożliwy do przeprowadzenia; 
5) zmierzający jedynie do przedłużenia postępowania; 
6)  gdy wniosek strony nie odpowiada wymogom art. 235(1), a strona mimo wezwania nie usunęła tego 
braku. 
§ 2. Pomijając dowód, sąd wydaje postanowienie, w którym wskazuje podstawę prawną tego 
rozstrzygnięcia.



Postępowanie dowodowe

Art. 242(1) k.p.c.

Strona, która wnosiła o wezwanie na rozprawę świadka, biegłego lub innej osoby, 
powinna dołożyć starań, by osoba ta stawiła się w wyznaczonym czasie i miejscu, 
w szczególności zawiadomić ją o obowiązku, czasie i miejscu stawiennictwa.



Postępowanie dowodowe

Art. 243 (2) k.p.c.

Dokumenty znajdujące się w aktach sprawy lub do nich dołączone stanowią 
dowody bez wydawania odrębnego postanowienia. Pomijając dowód z takiego 
dokumentu, sąd wydaje postanowienie. 



Postępowanie dowodowe

Art. 271(1) k.p.c.

Świadek składa zeznanie na piśmie, jeżeli sąd tak postanowi. W takim przypadku 
świadek składa przyrzeczenie przez podpisanie tekstu przyrzeczenia. Świadek jest 
obowiązany złożyć tekst zeznania w sądzie w terminie wyznaczonym przez sąd. 
Przepisy art. 165 § 2, art. 274 § 1 i art. 276 stosuje się odpowiednio. 



Postępowanie dowodowe

Art. 515 k.p.c.

Sąd może, stosownie do okoliczności, przesłuchać świadków i biegłych bez przyrzeczenia oraz w 
nieobecności uczestników, może również zażądać od osób, które nie są uczestnikami, złożenia 
wyjaśnień na piśmie.

Art. 505(25) k.p.c.

§ 1. Świadek składa zeznanie na piśmie, jeżeli sąd tak postanowi. W takim przypadku świadek składa 
przyrzeczenie przez podpisanie tekstu przyrzeczenia. Świadek obowiązany jest złożyć tekst zeznania w 
sądzie w terminie wyznaczonym przez sąd. Przepisy art. 165 § 2, art. 274 § 1 i art. 276 stosuje się 
odpowiednio.
§ 2. Przesłuchanie strony następuje na piśmie, jeżeli sąd tak postanowi. Przepisu art. 303 nie stosuje się.



Postępowanie dowodowe

Art. 278(1) k.p.c.

Sąd może dopuścić dowód z opinii sporządzonej na zlecenie organu władzy 
publicznej w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę.



Postępowanie dowodowe

Wyrok

Sądu Najwyższego - Izba Cywilna

z dnia 10 grudnia 1998 r.

I CKN 922/97

Pisemna opinia złożona do akt innej sprawy nie ma charakteru dowodu z opinii biegłego, gdyż sąd nie wydał uprzednio 
postanowienia w przedmiocie dopuszczenia tego dowodu, nie wyznaczył biegłego i nie zakreślił mu przedmiotu i granic, w 
jakich ma się on wypowiedzieć.
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Postępowanie dowodowe

Wyrok

Sądu Najwyższego - Izba Cywilna

z dnia 10 listopada 2016 r.

IV CSK 45/16

1. Orzeczenie przepadku na podstawie art. 44 § 6 KK należy do sądu karnego. W sytuacji, w której w ocenie sądu cywilnego to, czy taki 
przepadek w postępowaniu karnym zostanie orzeczony, ma znaczenie dla oceny roszczenia dochodzonego w sprawie cywilnej, 
właściwe jest zastosowanie art. 177 § 1 pkt 4 KPC, a nie przyjmowanie apriorycznego założenia o możliwości orzeczenia przepadku i 
ocenianie tylko na podstawie takiego założenia zasadności roszczenia.

2. Opinia biegłego sporządzona w innej sprawie, w tym w sprawie karnej, może być wykorzystana jako dowód w rozumieniu art. 278 § 1 
KPC tylko wtedy, gdy żadna ze stron nie zgłasza co do niej zastrzeżeń i nie żąda powtórzenia tego dowodu w toczącym się 
postępowaniu w sprawie cywilnej. Sąd cywilny powinien zażądać ustnego wyjaśnienia opinii złożonej na piśmie w innej sprawie niż 
tocząca się przed sądem orzekającym; wymaga tego bowiem zasada bezpośredniości (art. 235 KPC). Odstąpienie od tego wymagania 
jest możliwe tylko w razie wyraźnego wniosku stron.
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