
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA 

POZEW 

 



 Pozew – postępowanie procesowe 

 Wniosek – postępowanie nieprocesowe, 

zabezpieczające, egzekucyjne, postępowanie w razie 

zaginięcia lub zniszczenia akt 

 Skarga – postępowanie o uchylenie wyroku sądu 

polubownego, w sprawie o wznowienie postępowania 

 Odwołanie/zażalenie – postępowanie przed sądem 

ochrony konkurencji i konsumentów 



Art. 125.   

§ 1. Pisma procesowe obejmują wnioski i 

oświadczenia stron składane poza rozprawą. 

§ 2. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, pisma 

procesowe wnosi się na urzędowych formularzach. 

§ 21. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi albo 

dokonano wyboru wnoszenia pism procesowych za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, pisma 

procesowe w tej sprawie wnosi się wyłącznie za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Pisma 

niewniesione za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego nie wywołują skutków prawnych, 

jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu, o 

czym sąd poucza wnoszącego pismo. 
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Art. 126 

§ 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać: 

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane; 

2) imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli 
ustawowych i pełnomocników; 

3) oznaczenie rodzaju pisma; 

4) osnowę wniosku lub oświadczenia; 

5) 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; 

6) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub 
pełnomocnika; 

7) wymienienie załączników. 

§  11. Do pisma procesowego dołącza się załączniki 
wymienione w tym piśmie. 

 



§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, 
powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz: 

1) 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, 

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

2) 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 lub 

3) 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. 

 



§ 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo albo 

uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, jeżeli pismo 

wnosi pełnomocnik, który wcześniej nie złożył 

pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnik dokonał wyboru 

wnoszenia pism za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, uwierzytelniony odpis 

pełnomocnictwa wnosi się za pośrednictwem tego 

systemu. 



Art. 1261.  

§ 1. 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. 

 



Art. 127.  

§ 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. 128.  

§ 1. 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. 

§ 2. Do pisma procesowego wnoszonego za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego dołącza 

się poświadczone elektronicznie odpisy załączników. 

 



OBLIGATORYJNE SKŁADNIKI POZWU 

Art. 187.  

§ 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma 
procesowego, a nadto zawierać: 

1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa 
majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, 
chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota 
pieniężna; 

11) oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach 
o zasądzenie roszczenia; 

2) wskazanie faktów, na których powód opiera swoje 
żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również 
właściwość sądu; 

3) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego 
pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w 
przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie 
przyczyn ich niepodjęcia. 

 

 



ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE 

UPOMINAWCZE 

Art. 50532  

§ 1. W pozwie powód powinien wskazać dowody na 
poparcie swoich twierdzeń. Dowodów nie dołącza się do 
pozwu. Przepisu art. 128 nie stosuje się. 

§ 2. Pozew powinien zawierać również: 

1) numer PESEL lub NIP pozwanego będącego osobą 
fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub 
posiada go nie mając takiego obowiązku lub 

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

 

 



FAKULTATYWNE SKŁADNIKI POZWU 

Art. 187 

§ 2. Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie 
powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej 
wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności 
powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, 
a w szczególności wnioski o: 

1) wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda 
świadków i biegłych; 

2) dokonanie oględzin; 

3) polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę 
dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego 
do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin; 

4) zażądanie dowodów znajdujących się w sądach, 
urzędach lub u osób trzecich, wraz z 
uprawdopodobnieniem, że strona sama nie może ich 
uzyskać. 

 



POSTĘPOWANIE GRUPOWE 

Pozew powinien czynić zadość warunkom pozwu 

określonym w KPC, a ponadto zawierać: 

- Wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu 

grupowym 

- Wskazanie okoliczności uzasadniających rozpoznanie 

sprawy w postępowaniu grupowym 

- W przypadku roszczeń pieniężnych dokonanie 

ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub 

podgrupy oraz określenie wysokości roszczenia każdego 

z członków grupy lub podgrup 

- Oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze 

reprezentanta grupy 
(art. 6 PGrU) 



FORMY WNIESIENIA POZWU 

 Forma pisemna 

 Formularz urzędowy 

 Forma ustna 

 Droga elektroniczna 



Art.  466. Pracownik lub ubezpieczony działający bez 

adwokata lub radcy prawnego może zgłosić w sądzie 

właściwym ustnie do protokołu powództwo oraz 

treść środków odwoławczych i innych pism 

procesowych. 



Ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku nowelizująca KPC 

uchylony został art. 1871 oraz zmieniony został art. 

5052, które nakładały na powoda obowiązek 

składania pozwu na urzędowym formularzu. 

 



POSTĘPOWANIE WIECZYSTOKSIĘGOWE 

Art. 6262.   

§ 1. Wniosek o wpis składa się na urzędowym 

formularzu. 

 



Art. 50531. 

§ 1. Powód wnosi pisma wyłącznie za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego. 

§ 2. Jeżeli pozwany dokona wyboru wnoszenia pism 

procesowych za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, dalsze pisma w sprawie wnosi 

wyłącznie za pośrednictwem tego systemu. 

§ 21. Pisma wniesione za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego nie wymagają opatrzenia ich 

podpisem, o którym mowa w art. 126 § 5. 

 



Art. 1911. 

§ 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. 

 



Art. 165  

§ 2 . Oddanie pisma procesowego w polskiej 

placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora 

świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej jest 

równoznaczne z wniesieniem go do sądu. 



MATERIALNOPRAWNE SKUTKI 

WYTOCZENIA POWÓDZTWA 

 Przerwanie biegu przedawnienia roszczenia (123 

KC), 

 Przerwanie biegu zasiedzenia (175 KC), 

 Przerwanie biegu innych terminów prawa 

materialnego (np. 64 KRO), 

 Ustanie zakazu anatocyzmu (art. 482 KC). 



ROSZCZENIA I UPRAWNIENIA O CHARAKTERZE 

OSOBISTYM PRZECHODZĄCE NA NASTĘPCÓW 

PRAWNYCH 

 Roszczenia o zadośćuczynienie pieniężne za 

doznaną krzywdę, które przechodzą na 

spadkobierców, jeżeli wytoczenie powództwa 

nastąpiło za życia poszkodowanego, 

 Wytoczenie powództwa o rozwód lub separację z 

wyłącznej winy pozwanego, które daje 

spadkobiercom powoda możliwość żądania 

wyłączenia pozwanego małżonka od dziedziczenia, 

 Wytoczenie przez jednego z małżonków 

powództwa o unieważnienie małżeństwa, które 

powoduje możliwość unieważnienia nawet po 

śmierci jednej ze stron. 



PROCESOWE SKUTKI WYTOCZENIA 

POWÓDZTWA 

 Obowiązek zbadania przez przewodniczącego pozwu 

pod kątem nadania mu dalszego biegu 

 Perpetuatio fori – utrwalenie właściwości sądu 

 Prorogatio iurisdictionis – utrwalenie jurysdykcji 



DEKRETACJA POZWU 



ART. 130 

§  1. Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać 

prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków 

formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej 

opłaty, przewodniczący 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. 



ART. 130 

§  11. Jeżeli pismo wniosła osoba zamieszkała lub 

mająca siedzibę za granicą, która nie ma w kraju 

przedstawiciela, przewodniczący wyznacza termin do 

poprawienia lub uzupełnienia pisma albo uiszczenia 

opłaty nie krótszy niż miesiąc, przy czym gdyby 

doręczenie wezwania miało mieć miejsce poza 

terytorium Unii Europejskiej, oznacza się termin nie 

krótszy niż trzy miesiące. 



ART. 130 

§  2. Po bezskutecznym upływie terminu 

przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo 

zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie 

ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do 

sądu. 



ART. 130  

§  6. Jeżeli 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. 



ART. 1301 

§  11. 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 wzywa stronę do jego 
poprawienia lub uzupełnienia w terminie tygodniowym, 
przesyłając złożone pismo. Wezwanie powinno wskazywać 
wszystkie braki pisma oraz zawierać pouczenie o treści § 
2. 

§  2. W razie bezskutecznego upływu terminu lub 
ponownego złożenia pisma dotkniętego brakami 
przewodniczący zarządza zwrot pisma. Sprzeciw od 
wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty oraz 
sprzeciw od nakazu zapłaty sąd odrzuca. 

 



ART. 1301A.  

§ 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. 

 



ART. 1302 

§ 1. 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. 

§ 2. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o 
zwrocie pisma z przyczyn określonych w § 1 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. 

§ 3. (uchylony). 

§ 4. (uchylony). 

§ 5. Przepisu § 1 nie stosuje się, gdy obowiązek uiszczenia opłaty 
stosunkowej powstał na skutek sprawdzenia przez sąd wskazanej 
przez stronę wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia. 

 

 



ART. 201 

§  1. Przewodniczący bada, w jakim trybie sprawa powinna 
być rozpoznana oraz czy podlega rozpoznaniu według 
przepisów o postępowaniu odrębnym, i wydaje 
odpowiednie zarządzenia. W wypadkach przewidzianych w 
ustawie przewodniczący wyznacza posiedzenie niejawne w 
celu wydania nakazu zapłaty w postępowaniu 
upominawczym. 

§  2. Jeżeli sprawę wszczęto lub prowadzono w trybie 
niewłaściwym, sąd rozpozna ją w trybie właściwym lub 
przekaże właściwemu sądowi do rozpoznania w takim 
trybie. W wypadku przekazania stosuje się odpowiednio 
przepisy § 2 i 3 artykułu poprzedzającego. Każda jednak 
strona może żądać powtórzenia czynności sądu 
dokonanych bez jej udziału. 

 



ART.  2021 

Jeżeli strony przed wszczęciem postępowania 

sądowego zawarły umowę o mediację, sąd kieruje 

strony do mediacji na zarzut pozwanego zgłoszony 

przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. 



ART.  1165 

§  1. W razie wniesienia do sądu sprawy dotyczącej 

sporu objętego zapisem na sąd polubowny, sąd 

odrzuca pozew lub wniosek o wszczęcie 

postępowania nieprocesowego, jeżeli pozwany albo 

uczestnik postępowania nieprocesowego podniósł 

zarzut zapisu na sąd polubowny przed wdaniem się w 

spór co do istoty sprawy. 



DEKRETACJA POZWU 

 Badanie, czy pozew odpowiada wszystkim 

wymogom określonym w KPC, 

 Badanie istnienia przesłanek procesowych 

warunkujących wszczęcie i prowadzenie 

postępowania, 

 Badanie właściwości rzeczowej i miejscowej sądu 

oraz trybu postępowania, 

 Badanie, czy sprawa podlega rozpoznaniu według 

przepisów o postępowaniu odrębnym, 

 Dekretacja – wydanie zarządzenia skierowanego 

do sekretariatu o doręczeniu pozwanemu pozwu. 



SKUTKI DORĘCZENIA POZWU 

 Zawiązanie się między stronami stosunku 

procesowego, 

 

 Powstanie stanu zawisłości sporu (lis pendens). 

 



STAN ZAWISŁOŚCI SPORU 

 Nie można skutecznie wytoczyć drugiej sprawy między 

tymi samymi stronami o ten sam przedmiotu sporu, 

 Pozwany może wytoczyć powództwo wzajemne, a także 

podejmować od chwili doręczenia wszystkie czynności 

mające na celu obronę jego praw, 

 W przypadku zbycia w toku procesu prawa lub rzeczy, o 

które toczy się spór, zbywca jest nadal legitymowany do 

występowania w sprawie, zachodzi jednak możliwość 

wstąpienia nabywcy w miejsce zbywcy za zgodą 

przeciwnika procesowego, 

 Wygaśnięcie możliwości sprawdzenia wartości 

przedmiotu sporu. 


