
WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 



PERPETUATIO FORI 

Art.  15.   

§ 1. Sąd właściwy w chwili wniesienia pozwu 

pozostaje właściwy aż do ukończenia postępowania, 

choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku 

sprawy. 

§ 2. Sąd nie może uznać, że jest niewłaściwy, jeżeli w 

toku postępowania stał się właściwy. 

 



POSTANOWIENIE SN Z DNIA 02.06.1967R. - II 

PZ 25/66 

Zmiana powództwa w sądzie powiatowym mająca 

wpływ na jego właściwość rzeczową (art. 193 § 2 zd. 

2 k.p.c.) uchyla zasadę, że sąd właściwy w chwili 

wniesienia pozwu pozostaje właściwy aż do 

ukończenia postępowania, choćby podstawy 

właściwości zmieniły się w toku sprawy. 



UCHWAŁA SN 7 SĘDZIÓW – ZASADA PRAWNA Z 

DNIA 13.04.1982R.   

III CZP 20/82 

Z uzasadnienia: 

(…) zmiana podstawy właściwości sądu w toku 

sprawy nie czyni niewłaściwym do jej rozpoznania 

sądu właściwego w chwili wniesienia sprawy. Dotyczy 

to każdego rodzaju właściwości (miejscowej, 

rzeczowej i funkcjonalnej). Sąd właściwy w chwili 

wniesienia pozwu pozostaje właściwy aż do 

ukończenia postępowania w sprawie (…) 



Chwilą wniesienia pozwu jest: złożenie pozwu w 

sądzie; oddanie pozwu w polskiej placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

prawa pocztowego lub w placówce pocztowej 

operatora świadczącego pocztowe usługi 

powszechne w innym państwie członkowskim UE 

(art. 165 § 2 KPC), a także wprowadzenie pisma do 

systemu teleinformatycznego (art. 165 § 4 KPC) oraz 

złożenie pozwu przez żołnierza w dowództwie 

jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną 

wolności w administracji zakładu karnego oraz przez 

członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana 

statku (art. 165 § 3 KPC) 



POSTANOWIENIE SN Z DNIA 02.06.1966R. - II 

PZ 25/66 

Zmiana powództwa w sądzie powiatowym mająca 

wpływ na jego właściwość rzeczową powoduje 

przekazanie całego zmienionego powództwa sądowi 

wojewódzkiemu (art. 193 § 2 zd. 2 KPC), chociażby 

nastąpiła ona po przekazaniu sprawy do ponownego 

rozpoznania sądowi powiatowemu na skutek 

uwzględnienia rewizji przez sąd wojewódzki. 



POSTANOWIENIE SN Z DNIA 18.09.1968R. - II 

CZ 163/68 

Art. 15 KPC nie ma zastosowania do wypadku 

zmiany powództwa w sądzie powiatowym, w wyniku 

której sąd wojewódzki staje się dla zmienionego 

powództwa rzeczowo i miejscowo właściwy. 

Wówczas bowiem ma zastosowania art. 193 § 2 

KPC. 



POZOSTAŁE WYJĄTKI OD ZASADY 

PERPETUATIO FORI 

 przekazanie sprawy przez sąd rejonowy sądowi 

okręgowemu, kiedy przy rozpoznawaniu sprawy 

powstanie zagadnienie prawne budzące poważne 

wątpliwości (art. 18 § 1 KPC), 

 wyznaczenie innego sądu przez sąd przełożony w 

razie niemożności rozpoznania sprawy z powodu 

przeszkody przez sąd właściwy (art. 44 KPC). 

 

 



Właściwość rzeczowa 

Właściwość miejscowa 

Właściwość 
funkcjonalna 



WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA 



Art.  16.  

§  1. Sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z 

wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość 

sądów okręgowych. 

 



ART.  17.  
Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy: 

1) o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia 
majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia 
dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o 
rozwiązanie przysposobienia; 

2) o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również 
dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów 
przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i 
topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na 
dobrach niematerialnych; 

3) o roszczenia wynikające z Prawa prasowego; 

4) o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu 
przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o 
alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności 
majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi 
wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw 
rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym; 

 



41) o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o 
podziale spółdzielni; 

42) o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie 
istnienia lub nieistnienia uchwał organów osób prawnych 
lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami 
prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną; 

43) o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji; 

44) o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez 
wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z 
prawem; 

45) o roszczenia wynikające z naruszenia praw 
przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych 
osobowych. 

 



Art.  4778. §  1. Do właściwości sądów okręgowych 

należą sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, z 

wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest 

właściwość sądów rejonowych. 

 



WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW OKRĘGOWYCH W 

POSTĘPOWANIU NIEPROCESOWYM 

 Sprawy o ubezwłasnowolnienie (art. 544 § 1 KPC) 

 Sprawy z zakresu sporów między organami 

przedsiębiorstwa oraz samorządem załogi (art. 6911 

§ 2 KPC) 

 Zażalenie na odmowę dokonania czynności 

notarialnej (art. 83 § 1 ustawy – Prawo o notariacie) 

 Wniosek o rejestrację dzienników lub czasopism 

(art. 20 ustawy – Prawo prasowe) 

 Kwestie dotyczące protestów wyborczych (art. 111 

ustawy – Kodeks wyborczy) 



WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA 



Właściwość ogólna 

Właściwość 
przemienna 

Właściwość 
wyłączna 



WŁAŚCIWOŚĆ OGÓLNA 

Art.  27.  

§  1. Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej 

instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce 

zamieszkania. (actor sequitur forum rei) 

§  2. Miejsce zamieszkania określa się według 

przepisów kodeksu cywilnego. 

Art.  28.  Jeżeli pozwany nie ma miejsca 

zamieszkania w Polsce, ogólną właściwość oznacza 

się według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie 

jest ono znane lub nie leży w Polsce - według 

ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego w 

Polsce. 

 



 

Art.  29.  

Powództwo przeciwko Skarbowi Państwa wytacza się 

według siedziby państwowej jednostki organizacyjnej, z 

której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie. 

Art.  30.  

Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu 

podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną wytacza się 

według miejsca ich siedziby. 

 



ART. 18 

§ 1. Jeżeli przy rozpoznawaniu sprawy w sądzie 
rejonowym powstanie zagadnienie prawne budzące 
poważne wątpliwości, sąd ten może przekazać 
sprawę do rozpoznania sądowi okręgowemu. 
Postanowienie o przekazaniu sprawy wymaga 
uzasadnienia. 

§ 2. Sąd okręgowy może przed pierwszą rozprawą 
odmówić przyjęcia sprawy do rozpoznania i zwrócić 
sprawę sądowi rejonowemu, jeżeli uzna, że poważne 
wątpliwości nie zachodzą. Postanowienie zapada na 
posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów i 
wymaga uzasadnienia. Ponowne przekazanie tej 
samej sprawy przez sąd rejonowy nie jest 
dopuszczalne. 

 



WŁAŚCIWOŚĆ PRZEMIENNA 

Art.  31.  

§ 1. Powództwo w sprawach objętych przepisami 

oddziału niniejszego wytoczyć można bądź według 

przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd 

oznaczony w przepisach poniższych. 

§ 2. Przepisów niniejszego oddziału nie stosuje się w 

sprawach przeciwko konsumentom. 



 Powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie 

pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia 

wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby 

uprawnionej (art. 32) 

 Powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko 

przedsiębiorcy można wytoczyć przed sąd, w którego 

okręgu znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli 

roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego 

zakładu lub oddziału (art. 33) 

 



Art. 34 

§ 1. Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o 
zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej 
wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o 
odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej 
wykonania.  

§ 2. Za miejsce wykonania umowy uważa się miejsce 
spełnienia świadczenia charakterystycznego dla umów 
danego rodzaju, w szczególności w przypadku:  

1) sprzedaży rzeczy ruchomych - miejsce, do którego 
rzeczy te zgodnie z umową zostały lub miały zostać 
dostarczone;  

2) świadczenia usług - miejsce, w którym usługi zgodnie z 
umową były lub miały być świadczone.  

§ 3. W przypadku wątpliwości miejsce wykonania umowy 
powinno być stwierdzone dokumentem. 



 Powództwo o roszczenie z czynu niedozwolonego wytoczyć 
można przed sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie 
wywołujące szkodę (art. 35) 

 Powództwo o ochronę dóbr osobistych naruszonych przy 
wykorzystaniu środków masowego przekazu można wytoczyć 
przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby 
powoda (art. 351) 

 Powództwo o zapłatę należności za prowadzenie sprawy 
wytoczyć można przed sąd miejsca, gdzie pełnomocnik 
procesowy sprawę prowadził (art. 36) 

 Powództwo o roszczenie ze stosunku najmu lub dzierżawy 
nieruchomości wytoczyć można przed sąd miejsca położenia 
nieruchomości (art. 37) 

 Powództwo przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku 
można wytoczyć przed sąd miejsca płatności, przy czym kilku 
zobowiązanych z weksla lub czeku można łącznie pozwać 
przed sąd miejsca płatności lub sąd właściwości ogólnej dla 
akceptanta albo wystawcy weksla własnego lub czeku 
(Art.  371) 



 Powództwo o roszczenie wynikające z czynności 

bankowej przeciwko bankowi, innej jednostce 

organizacyjnej uprawnionej do wykonywania 

czynności bankowych lub ich następcom prawnym 

można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca 

zamieszkania albo siedziby powoda (stosuje się 

także do powództwa przeciwko bankowi 

hipotecznemu lub jego następcy prawnemu o 

roszczenie wynikające z czynności banku 

hipotecznego) (art. 372) 



Art. 461  

§ 1. Powództwo w sprawie z zakresu prawa pracy można wytoczyć bądź 
przed sąd ogólnie właściwy dla pozwanego, bądź przed sąd, w którego 
obszarze właściwości praca jest, była lub miała być wykonywana.  

§ 11. Do właściwości sądów rejonowych, bez względu na wartość 
przedmiotu sporu, należą sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie 
istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia 
stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich 
warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o 
odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego 
przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy 
dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym 
związane. 

§ 2. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych właściwy jest sąd, w 
którego obszarze właściwości ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 
strona odwołująca się od decyzji wydanej przez organ rentowy lub 
orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o 
niepełnosprawności, jak również występująca z żądaniem w pozostałych 
sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych wymienionych w art. 476 § 
3. Jeżeli na tej podstawie nie można ustalić sądu właściwego, właściwy 
jest sąd, w którego obszarze właściwości ma siedzibę organ rentowy, a w 
sprawie, w której występuje wymieniony w art. 476 § 3 organ inny niż 
rentowy - ten organ.  
 



§ 21. W sprawach z zakresu ubezpieczeń 
społecznych, w których wniesiono odwołanie od 
decyzji organu emerytalnego określonego przez 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 
wojskowego organu emerytalnego albo organu 
emerytalnego właściwego w stosunku do 
funkcjonariuszy Służby Więziennej, właściwy jest sąd, 
w którego obszarze właściwości ma siedzibę ten 
organ. Przepisu art. 44 nie stosuje się, chyba że 
miałoby to prowadzić do nieważności postępowania.  

§ 22. (uchylony) 

§ 3. Sąd właściwy może na zgodny wniosek stron 
przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi 
równorzędnemu, rozpoznającemu sprawy z zakresu 
prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych, jeżeli 
przemawiają za tym względy celowości.  

 



WŁAŚCIWOŚĆ WYŁĄCZNA 

Art. 38  

§ 1. Powództwo o:  

1) własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości,  

2) posiadanie nieruchomości,  

3) roszczenia wynikające z art. 231 Kodeksu cywilnego,  

4) roszczenia wynikające z art. 224-228 i art. 230 Kodeksu 
cywilnego, o ile są związane z nieruchomością  

- wytacza się wyłącznie przed sąd miejsca położenia 
nieruchomości, przy czym jeżeli przedmiotem sporu jest 
służebność gruntowa, właściwość oznacza się według położenia 
nieruchomości obciążonej.  

§ 2. Właściwość powyższa rozciąga się na roszczenia osobiste 
związane z prawami rzeczowymi i dochodzone łącznie z nimi 
przeciwko temu samemu pozwanemu. 

§ 3. Sąd właściwy może na zgodny wniosek stron przekazać 
sprawę innemu sądowi równorzędnemu, jeżeli przemawiają za 
tym względy celowości.  

 



 Powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również 

z tytułu zapisu, polecenia oraz innych rozrządzeń 

testamentowych wytacza się wyłącznie przed sąd 

ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a 

jeżeli miejsca jego zwykłego pobytu w Polsce nie da się 

ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek 

spadkowy lub jego część. (art. 39) 

 Powództwo ze stosunku członkostwa spółdzielni, spółki 

lub stowarzyszenia wytacza się wyłącznie według 

miejsca ich siedziby. (art. 40)  



 Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się 

wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie 

mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z 

nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub 

zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie 

właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, 

a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania 

powoda. (art. 41) 

 Powództwo ze stosunku między rodzicami a dziećmi oraz 

między przysposabiającym a przysposobionym wytacza 

się wyłącznie przed sąd miejsca zamieszkania powoda, 

jeżeli brak jest podstaw do wytoczenia powództwa 

według przepisów o właściwości ogólnej. (art. 42) 



WŁAŚCIWOŚĆ FUNKCJONALNA 



SĄD REJONOWY 

 rozpoznawanie spraw w I instancji w granicach swej 
właściwości rzeczowej i miejscowej 

 przyjmowanie środków odwoławczych od własnych orzeczeń i 
kontrola tych środków pod kątem ich dopuszczalności, 
terminowości, opłacenia i zachowania warunków formalnych  

 rozpoznawanie zażaleń na własne postanowienia w 
wypadkach przewidzianych w art. 395 § 2 

 pełnienie pomocy sądowej 

 rozpatrywanie wniosków o zwolnienie od kosztów; 

 przeprowadzanie postępowania o zabezpieczenie dowodów w 
wypadku niecierpiącym zwłoki lub gdy postępowanie nie 
zostało jeszcze wszczęte 

 przeprowadzanie postępowania pojednawczego 

 rozpoznawanie skarg na czynności komornika 

 nadawanie klauzuli wykonalności w wypadkach 
przewidzianych w ustawie 



SĄD OKRĘGOWY 

 rozpoznawanie w I instancji spraw w granicach swojej 

właściwości rzeczowej i miejscowej 

 rozpoznawanie środków odwoławczych od orzeczeń sądów 

rejonowych  

 przyjmowanie środków odwoławczych na własne orzeczenia i 

kontrola tych środków pod kątem ich dopuszczalności, 

terminowości, opłacenia i spełnienia warunków formalnych; 

 rozpoznawanie zażaleń na własne postanowienia w 

wypadkach przewidzianych w ustawie; 

 przyjmowanie skarg kasacyjnych od własnych orzeczeń 

 orzekanie o wyłączeniu sędziego sądu rejonowego w sytuacji 

określonej w ustawie. 

 



SĄD APELACYJNY 

 rozpoznawanie w II instancji środków 
odwoławczych od orzeczeń sądów okręgowych 
wydanych w  I instancji 

 przyjmowanie skarg kasacyjnych od własnych 
orzeczeń 

 kontrola skargi kasacyjnej pod względem wymogów 
formalnych 

 przyjmowanie zażaleń do Sądu Najwyższego na 
własne postanowienie odrzucające skargę 
kasacyjną oraz skargę o stwierdzenie niezgodności 
z prawem prawomocnego orzeczenia 

 orzekanie o wyłączeniu sędziego sądu okręgowego 
w sytuacji określonej w ustawie 

 



SĄD NAJWYŻSZY 

 rozpoznawanie skarg kasacyjnych; 

 rozpoznawanie skarg o stwierdzenie niezgodności 

z prawem prawomocnego orzeczenia; 

 rozpoznawanie zażaleń na postanowienia sądu II 

instancji, zgodnie z art. 3941  

 rozstrzyganie zagadnień prawnych budzących 

poważne wątpliwości 

 



WŁAŚCIWOŚĆ UMOWNA 



PROROGATIO FORI 

Art.  46.  

§  1. Strony mogą umówić się na piśmie o poddanie sądowi 
pierwszej instancji, który według ustawy nie jest miejscowo 
właściwy, sporu już wynikłego lub sporów mogących w 
przyszłości wyniknąć z oznaczonego stosunku prawnego. 
Sąd ten będzie wówczas wyłącznie właściwy, jeżeli strony 
nie postanowiły inaczej lub jeżeli powód nie złożył pozwu w 
elektronicznym postępowaniu upominawczym. Strony 
mogą również ograniczyć umową pisemną prawo wyboru 
powoda pomiędzy kilku sądami właściwymi dla takich 
sporów. 

§  2. Strony nie mogą jednak zmieniać właściwości 
wyłącznej. 

 



PRZEPISY SZCZEGÓLNE 



Art.  43.  

§  1. Jeżeli uzasadniona jest właściwość kilku sądów 

albo jeżeli powództwo wytacza się przeciwko kilku 

osobom, dla których według przepisów o właściwości 

ogólnej właściwe są różne sądy, wybór między tymi 

sądami należy do powoda. 

§  2. To samo dotyczy wypadku, gdy nieruchomość, 

której położenie jest podstawą oznaczenia 

właściwości sądu, jest położona w kilku okręgach 

sądowych. 

 



Art. 44  

§ 1. Jeżeli sąd właściwy nie może z powodu 

przeszkody rozpoznać sprawy lub podjąć innej 

czynności, sąd nad nim przełożony wyznaczy inny 

sąd równorzędny.  

§ 2. O wyznaczenie innego sądu równorzędnego 

występuje sąd właściwy.  

 



Art. 441  

§ 1. Sąd Najwyższy może przekazać sprawę do 

rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu z 

sądem występującym, jeżeli wymaga tego dobro 

wymiaru sprawiedliwości, w szczególności wzgląd na 

społeczne postrzeganie sądu jako organu 

bezstronnego.  

§ 2. O przekazanie sprawy może wystąpić sąd 

właściwy.  

 



Art. 442 Jeżeli stroną jest Skarb Państwa, a 
państwową jednostką organizacyjną, z której 
działalnością wiąże się dochodzone roszczenie, jest 
sąd:  

1) właściwy do rozpoznania sprawy - sąd ten z 
urzędu przedstawia akta sprawy sądowi nad nim 
przełożonemu, który przekazuje sprawę innemu 
sądowi równorzędnemu z sądem przedstawiającym;  

2) przełożony nad sądem właściwym do rozpoznania 
sprawy - sąd właściwy do rozpoznania sprawy z 
urzędu przedstawia akta sprawy temu sądowi 
przełożonemu, który przekazuje sprawę innemu 
sądowi równorzędnemu z sądem przedstawiającym, 
mającemu siedzibę poza obszarem właściwości sądu 
przekazującego.  

 



Art. 45  

§ 1. Jeżeli na podstawie przepisów kodeksu nie 

można w świetle okoliczności sprawy ustalić 

właściwości miejscowej, Sąd Najwyższy oznaczy sąd, 

przed który należy wytoczyć powództwo.  

§ 2. O oznaczenie sądu, przed który należy wytoczyć 

powództwo, występuje sąd, do którego wpłynął 

pozew.  

 



Art. 200  

§ 1. (uchylony) 

§ 11. Swoją właściwość sąd bierze pod rozwagę z urzędu w każdym 
stanie sprawy.  

§ 12. Niewłaściwość dającą się usunąć za pomocą umowy stron sąd 
bierze pod rozwagę z urzędu tylko do czasu doręczenia pozwu. Po 
doręczeniu pozwu sąd bierze tę niewłaściwość pod rozwagę tylko na 
zarzut pozwanego, zgłoszony i należycie uzasadniony przed wdaniem 
się w spór co do istoty sprawy.  

§ 13. Przepisy § 11 i 12 nie uchybiają przepisowi art. 15.  

§ 14. Sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę sądowi 
właściwemu.  

§ 2. Sąd, któremu sprawa została przekazana, jest związany 
postanowieniem o przekazaniu sprawy. Nie dotyczy to wypadku 
przekazania sprawy sądowi wyższego rzędu. Sąd ten w razie 
stwierdzenia swej niewłaściwości przekaże sprawę innemu sądowi, 
który uzna za właściwy, nie wyłączając sądu przekazującego. 

§ 3. Czynności dokonane w sądzie niewłaściwym pozostają w mocy. 

 


