
Wyłączenie sędziego



Instytucja wyłączenia sędziego- zapewnienie bezstronnego postępowania, urzeczywistnienie się 
sprawiedliwego procesu

❑Wyłączenie sędziego z mocy ustawy- iudex inhabilis

o Zamknięty katalog przyczyn
o Skutek brania udziału w rozpoznaniu przez sędziego wyłączonego z mocy ustawy- nieważność 

postępowania art. 379 pkt 4

o Potwierdzenie wyłączenia powinno nastąpić na podstawie zawiadomienia samego sędziego 
(art. 51 KPC); nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby ten stan rzeczy zaistniał na podstawie 
wniosku strony

❑Wyłączenie sędziego na wniosek- iudex suspectus

oOtwarty katalog przyczyn 

o wyłączenie „na wniosek” strony lub w drodze żądania samego sędziego



Iudex inhabilis
Art. 48

§ 1. Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy:

1) w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że 
wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki;

2) w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych 
do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia;

3) w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

4) w sprawach, w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem albo był radcą prawnym jednej ze 
stron;

5) w sprawach, w których w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jako 
też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego 
rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator;

6) w sprawach o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego 
orzeczenia niezgodnego z prawem, jeżeli brał udział w wydaniu tego orzeczenia.

§ 2. Powody wyłączenia trwają także po ustaniu uzasadniającego je małżeństwa, przysposobienia, 
opieki lub kurateli.

§ 3. Sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia objętego skargą o wznowienie lub skargą 
nadzwyczajną, nie może orzekać co do tej skargi.

- „sędzia wyłączony w sprawie”- wszelkie czynności w sprawie, a nie tylko samo orzekanie

- Przesłanki wyłączenia zawarte w pkt 1-3- bliskość wobec strony

- Przesłanki wyłączenia zawarte w pkt 4-6- bliskość wobec sprawy

- Pkt 1: sytuacja, w której mamy do czynienia z interesem osobistym sędziego- jest stroną( np. jest 
dłużnikiem w aktualnym procesie czyli pozwanym; jest powodem; jest uczestnikiem 
postępowania; zobowiązanym z tytułu regresu) lub jest ze stroną w stosunku prawnym (nie 
faktycznym), a wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki (koniunkcja)

- Pkt 2: orzekanie w sprawach osób bliskich (tylko enumeratywnie wskazane podmioty)- ex 

małżonkowie także objęci są powyższą regulacją zgodnie z par. 2! Partnerzy ze związków 
nieformalnych nie wchodzą w zakres zastosowania art. 48 KPC.

- Przykłady: Sędzia spokrewniony lub spowinowacony w stopniu określonym w art. 48 § 1 pkt 2 
KPC z osobą wchodzącą w skład organu działającego w imieniu osoby prawnej, będącej stroną 
jest wyłączony na podstawie wymienionego przepisu. (uchwała SN z 9.2.2000 r., III CZP 37/99); 

- Pkt 3: stosunek rodzinny niebędący stosunkiem pokrewieństwa; faktyczna opieka niebędąca 
opieką w rozumieniu KRO nie stanowi przesłanki wyłączenia

- Pkt 4: nie tylko pełnomocnictwo procesowe, lecz także materialne. Musi zachodzić tożsamość 
spraw, tzn. jeżeli sędzia był pełnomocnikiem strony w sprawie innej niż ta poddana pod jego 
rozstrzygnięcie przesłanka z punktu 4 nie zachodzi. UWAGA! Art. 48 par. 1 pkt 4 odnosi się w 
zakresie świadczenia pomocy prawnej tylko do radcy prawnego

- Pkt 5: 

- sędzia były prokurator- tożsamość spraw lub tożsamość zdarzeń, które stanowiło podstawę 
roszczenia, np. wyrządzenie szkody. Sprawy cywilne (55-60 KPC), ale także prejudycjalne wobec 
sprawy cywilnej sprawy karne

- branie udziału w wydaniu zaskarżonego orzeczenia w niższej instancji (zasiadanie w składzie 
orzekającym sądu na posiedzeniu poprzedzającym wydanie orzeczenia- 100%, pozostałe 
czynności- spór w doktrynie, zależy od wpływu czynności na wynik sprawy); nie tylko instancja 
bezpośrednio niższa!

- Wyłączeniu z mocy art. 48 § 1 pkt 5 KPC nie podlega sędzia, który w instancji niższej brał udział w 
wydaniu wyroku częściowego nieobjętego zaskarżeniem i opartego na innej podstawie faktycznej 
i prawnej. Wyłączeniu nie podlega również sędzia, który uczestniczył we wstępnej fazie czynności 
procesowych w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, co do którego została następnie 
stwierdzona przewlekłość (post. SN z 15.11.2007 r., II PZ 51/07)

- Akt prawny: zarówno prywatny, jak i publiczny (np. decyzja administracyjna, uchwała organu 
samorządowego); akt prawny jednostkowy jak i ogólny. Charakter udziału sporządzenia: 
prywatny, np. świadek testamentu, pełnomocnik, jak i publiczny- np. notariusz. Rozpoznanie 
wazności aktu prawnego: akt ten był już uprzednio badany przez tego sędziego w innym 
postępowaniu sądowym lub  pozasądowym albo przez niego w jakikolwiek sposób sprawdzany 
bądź opiniowany (za: A. Jagieło w: A. Marciniak, Komentarz KPC, t, I, 2019, art. 48 § 1, teza E3)

- Pkt 6: niezgodność z prawem zarówno stwierdzona prejudykatem, jak i bez prejudykatu (424 [1], 
424 [1b] KPC)



Art. 481. [Wyznaczenie innego równoważnego sądu do rozpoznania sprawy w następstwie 
wyłączenia sędziego]

W przypadku wyłączenia sędziego na podstawie art. 48 § 1 pkt 1-4 sąd występuje do sądu nad 
nim przełożonego o wyznaczenie innego sądu do rozpoznania sprawy, a sąd przełożony wyznacza 
inny równorzędny sąd.

- Konsekwencja przepisu: zmiana właściwości miejscowej sądu

-dlaczego: podejrzenie braku bezstronności innych sędziów tego samego sądu w sytuacji 
wystąpienia jeden z przesłanek wyłączenia sędziego z art. 48 § 1 pkt 1-4 (uwaga! Brak pkt 5 i 6)

-Co z domniemaniem bezstronności sędziów? Wprowadzenie „sądu, który powinien być 
wyłączony z mocy ustawy”?



Iudex suspectus
Art. 49

§ 1. Niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 48, sąd 
wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, 
jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać 
uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w 
danej sprawie.

§ 2. Za okoliczność, o której mowa w § 1, nie uważa się 
wyrażenia przez sędziego poglądu co do prawa i faktów przy 
wyjaśnianiu stronom czynności sądu lub nakłanianiu do 
ugody.

-Brak sztywnego katalogu podstaw do wyłączenia

-Przykłady: stosunki osobiste i towarzyskie, np. stroną jest 
konkubent sędziego, emocjonalny stosunek sędziego do 
danej kategorii spraw.

-Przy stosunkach osobistych powinno brać się pod uwagę 
ich aktualność i natężenie. Sam fakt, że sędzia X w czasach 
studenckich znał stronę Y, lecz od kilkunastu lat znajomość 
nie była kontynuowana nie przesądza jeszcze o jego 
stronniczości

Art.  50.  [Wniosek o wyłączenie sędziego]

§ 1. Wniosek o wyłączenie sędziego strona zgłasza na 

piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa 
się toczy, uprawdopodabniając przyczyny wyłączenia.

§ 2. Strona, która przystąpiła do rozprawy, powinna 
uprawdopodobnić ponadto, że przyczyna wyłączenia 
dopiero później powstała lub stała się jej znana.

§ 3. Do czasu rozstrzygnięcia wniosku o wyłączenie 
sędziego:

1) sędzia, którego dotyczy wniosek, może podejmować 
dalsze czynności;

2) nie może zostać wydane orzeczenie lub zarządzenie 
kończące postępowanie w sprawie.

Forma wniosku: na piśmie lub ustnie do protokołu

Elementy obligatoryjne wniosku: uprawdopodobnienie 
przyczyn wyłączenia sędziego +elementy pisma procesowego

Czas wniesienia wniosku: 

Zasada: przed przystąpieniem do rozprawy

Po przystąpieniu do rozprawy należy uprawdopodobnić, że 
przyczyna wyłączenia dopiero później powstała lub stała się 
znana stronie zgłaszającej wniosek



Rozpoznanie wniosku
Art. 52. [Rozpoznanie wniosku o wyłączenie sędziego]

§ 1. O wyłączeniu sędziego rozstrzyga sąd, w którym sprawa się 
toczy, a gdyby sąd ten nie mógł wydać postanowienia z powodu 
braku dostatecznej liczby sędziów - sąd nad nim przełożony.

§ 2. Postanowienie wydaje się po złożeniu wyjaśnienia przez 
sędziego, którego wniosek dotyczy. W przypadku niezłożenia 
wyjaśnienia w terminie dwóch tygodni od dnia wpływu wniosku do 
sądu właściwego, a jeśli był dotknięty brakami - od dnia ich 
usunięcia, wniosek podlega rozpoznaniu bez wyjaśnienia, chyba że 
sąd uzna złożenie wyjaśnienia za konieczne.

§ 3. Uwzględniając wniosek o wyłączenie sędziego, sąd znosi 
postępowanie w zakresie obejmującym udział tego sędziego w 
sprawie po złożeniu wniosku, chyba że czynności przez niego 
podejmowane były czynnościami niecierpiącymi zwłoki.

Kto rozstrzyga wniosek: 1- sąd, w którym sprawa się toczy, 2- sąd 
nad nim przełożony, gdy sąd, w którym sprawa się toczy nie może 
wydać postanowienia z powodu braku dostatecznej liczby sędziów

Wydanie postanowienia w przedmiocie wyłączenia sędziego 
powinno być poprzedzone złożeniem wyjaśnień przez sędziego, 
którego dotyczy wniosek

Rozstrzygnięcia sądu: uwzględnienie wniosku- gdy sąd przychyla 
się do wniosku o wyłączenie sędziego- wówczas zniesienie 
odpowiedniej części postępowania, ale dopiero od momentu 
złożenia wniosku- wyraźny skutek ex nunc; oddalenie wniosku- w 
syttuacji, gdy sąd nie przychyla się do wniosku o wyłączenie 
sędziego, tj. stwierdza, że nie zachodzą przesłanki wyłączenia.

Art. 531. [Ponowny wniosek o wyłączenie sędziego]

§ 1. Niedopuszczalny jest wniosek o wyłączenie sędziego:

1) oparty wyłącznie na okolicznościach związanych z 
rozstrzygnięciem przez sąd o dowodach;

2) złożony po raz kolejny co do tego samego sędziego z powołaniem 
tych samych okoliczności.

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, pozostawia się w aktach 
sprawy bez żadnych dalszych czynności. To samo dotyczy pism 
związanych z jego wniesieniem. O pozostawieniu wniosku i pism 
związanych z jego wniesieniem zawiadamia się stronę wnoszącą 
tylko raz - przy złożeniu pierwszego pisma.

§ 3. W przypadku złożenia ustnie wniosku, o którym mowa w § 1, 
przewodniczący zawiadamia stronę o jego bezskuteczności.

Przed nowelizacją lipcową- skład 3 sędziów; po nowelizacji- 1 
sędzia

Na postnowienie oddalające wniosek o wyłączenie sędziego 
przysługuje zażalenie poziome [sic!]- 394 [1a] par. 1 pkt 10



Odpowiednie stosowanie
Art. 54. [Wyłączenie ławników, innych organów i prokuratora]

Przepisy niniejszego działu, z wyłączeniem przepisu art. 481, stosuje się odpowiednio do 
wyłączenia referendarza sądowego, ławnika, jak również innych organów sądowych oraz 
prokuratora. Wniosek o wyłączenie referendarza sądowego oraz ławnika sąd rozstrzyga zgodnie z 
przepisami niniejszego działu, a w pozostałych przypadkach przekazuje odpowiedniemu 
organowi nadrzędnemu.

-Referendarze- rozstrzyga sąd,

-Ławnicy- rozstrzyga sąd,

-Prokurator- rozstrzyga organ nadrzędny (przełożony prokuratora)

-Inne organy sądowe (np. komornik, asystent sędziego)- rozstrzyga organ nadrzędny



Właściwość sądu



RODZAJE WŁAŚCIWOŚCI SĄDU
WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU- uprawnienie sądu do rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy

Źródło właściwości:

-Właściwość ustawowa- źródłem właściwości ustawa

-Właściwość umowna- źrółem właściwości umowa stron (np. umowa dot. właściwości sądu- art. 46 KPC)

-Właściwość delegacyjna- źródłem właściwości delegacja- przekazanie przez sąd sprawy do rozpoznania 
innemu sądowi

Właściwość ustawowa dzieli się na:

❑RZECZOWĄ- który z sądów różnego rzędu jest właściwy do rozpoznania i rozstrzygnięcia danej kategorii 
spraw cywilnych w I instancji

❑MIEJSCOWĄ- który z sądów tego samego rzędu jest właściwy terytorialnie
o Ogólna- zasadnicza
o Przemienna- wyjątek od wł. Ogólnej; prawo wyboru między sądem ustalonym wg właściwości ogólnej, a tym 

ustalonym wg reguł szczególnych wskazanych w przepisie
o Wyłączna- wyjątek od wł. Ogólnej; możność wniesienia sprawy tylko do sądu ustalonego wg przepisu szczególnego

❑FUNKCJONALNĄ/ FUNKCYJNĄ (nie nazywana właściwością w KPC)



WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA
Art.  16.  [Właściwość sądu rejonowego]

§ 1. Sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość 
sądów okręgowych.

§ 2. (uchylony).

- domniemanie właściwości SR w pierwszej instancji w procesie

W nieprocesie art. 507 KPC

Art.  507.  [Właściwość rzeczowa]

Sprawy należące do postępowania nieprocesowego rozpoznają sądy rejonowe, z wyjątkiem spraw, dla których 
zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych.

UWAGA: 

-W przypadku powództwa wzajemnego pozew wzajemny wnosi się do sądu pozwu głównego. Jeżeli jednak pozew 
wzajemny podlega rozpoznaniu przez sąd okręgowy, a sprawa wszczęta była w sądzie rejonowym, sąd ten 
przekazuje całą sprawę sądowi właściwemu do rozpoznania powództwa wzajemnego. (art. 204 par.2 KPC)

- Art.  205.  [Przekazanie sprawy sądowi okręgowemu na wniosek pozwanego]

Sąd rejonowy może na wniosek pozwanego, złożony aż do zamknięcia rozprawy, przekazać sprawę sądowi 
okręgowemu, jeżeli pozwany wytoczył przeciwko powodowi przed tym sądem powództwo wpływające na roszczenie 
powoda bądź dlatego, że ma z nim związek, bądź dlatego, że roszczenia stron nadają się do potrącenia.

Właściwość rzeczowa sądu okręgowego w procesie: art. 17 KPC. Zaszeregowanie spraw wg kryterium wartości 
przedmiotu sporu albo przedmiotu sprawy



WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA
Art. 17. [Właściwość sądu okręgowego]

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 (sprawy z art. 453 KPC);

Prawa niemajątkowe- art. 425 KPC (czyli sprawy z postępowania odrębnego w sprawach małżeńskich: o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie 
istnienia lub nieistnienia małżeństwa i o rozwód oraz o separację na żądanie jednego z małżonków), sprawy o ochronę dóbr osob istych (art., 

23, 24 KC), sprawy o ustalenie uprawnienia do dysponowania grobem, w którym pochowane są zwłoki

(uchwała SN z dnia 28 października 2004 r., III CZP 59/04, OSNC 2005, nr 10, poz. 172)

Mimo koniunkcji pomiędzy sprawami o prawa niemajątkowe i dochodzeniem roszczeń majątkowych SN przyjął (wyrok SN z 18.4.2008 r., II CSK 
636/07), że do właściwości sądów okręgowych na podstawie art. 17 pkt 1 KPC w sprawach o naruszenie dóbr osobistych będą należały sprawy:

- o same prawa niemajątkowe

- o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe

W przypadku natomiast dochodzenia samych praw majątkowych, np. zadośćuczynienia zastosowanie znajdzie art. 17 pkt 4 KPC



WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA
Art. 17 KPC

2) (uchylony);

3) o roszczenia wynikające z Prawa prasowego;

Bez względu na WPS. Zarówno roszczenia majątkowe, jak i nie majątkowe. 

Przykład: publikacja sprostowania

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;

sprawa ma charakter majątkowy, jeżeli chronione dobro ma wartość ekonomiczną i bezpośrednio wpływa na sferę 
interesów majątkowych powoda (post. SN z 25.1.2018 r., IV CZ 107/17)

WPS do 75 tyś.- SR

WPS powyżej 75 tyś.- SO

Wyłączenie spraw o alimenty, o naruszenie posiadania…- mają być wg intencji ustawodawcy rozpoznawane błyskawicznie



WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA
43) (uchylony);

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

art. 417[2] § 2 i 3 k.c. niezależnie od WPS

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

5) (uchylony);

6) (uchylony).



UWAGA!
UWAGA na właściwość rzeczową w postępowaniu odrębnym w sprawach z 

zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Art. 461 par. 1 [1] KPC: 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.

W przypadku ubezpieczeń społecznych mamy z kolei do czynienia z regułą 

odwrotną wobec reguły z art. 16 KPC:

Art. 4778. [Właściwość sądu]

§ 1. Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy z zakresu ubezpieczeń 
społecznych, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów 
rejonowych.

§ 2. Do właściwości sądów rejonowych należą sprawy:

1)o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński oraz 

pogrzebowy;

2)o świadczenie rehabilitacyjne;

3)o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, wypadku w drodze do 

pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub 

choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo 

służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym 

Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biurze 

Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służbie Celno-Skarbowej;

4)o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;

5)(uchylony);

6)(uchylony).



RUCHOMA WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA
Art.  18.  [Przekazanie sprawy sądowi okręgowemu]

§ 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. Przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę sąd okręgowy może odmówić przyjęcia sprawy do 
rozpoznania i zwrócić ją sądowi rejonowemu, jeżeli uzna, że poważne wątpliwości nie zachodzą . Postanowienie zapada w 
składzie trzech sędziów i wymaga uzasadnienia. Ponowne przekazanie tej samej sprawy przez sąd rejonowy nie jest 
dopuszczalne.

Poważne wątpliwości- zarówno o charakterze procesowym, jak i materialnym



WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA OGÓLNA
Art. 27 KPC [Actor sequitur forum rei]

§ 1. Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma
miejsce zamieszkania.

§ 2. Miejsce zamieszkania określa się według przepisów kodeksu cywilnego.

KC: Art. 25. [Domicilium]

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z
zamiarem stałego pobytu.

Art. 26. [Domicilium dziecka]

§ 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce
zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza
rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne
miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko
stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce
zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Art. 27. [Domicilium osoby pozostającej pod opieką]

Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna.

Art. 28. [Właściwość według miejsca pobytu pozwanego]

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. [Właściwość miejscowa sądu w postępowaniu cywilnym w sprawach przeciwko
Skarbowi Państwa]

Powództwo przeciwko Skarbowi Państwa wytacza się według siedziby państwowej
jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie.

Konsekwencja art. 67 par. 2 KPC

Wyjątek od art. 30 KPC

Art. 30. [Właściwość w sprawach przeciwko osobom prawnym i innym podmiotom]

Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną
wytacza się według miejsca ich siedziby.

KC: Art. 41. [Siedziba]

Jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest
miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający.



WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA PRZEMIENNA
WŁAŚCIWOŚĆ PRZEMIENA: 31- 37 [2] KPC + przepisy postępowań odrębnych oraz inne szczególne 
przepisy w odrębnych ustawach

Art.  31.  [Definicja właściwości przemiennej]

§ 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.

Art. 32. [Właściwość w sprawach o alimenty, ustalenie ojcostwa]

Powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym 

roszczeniawytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.

Roszczenia alimentacyjne: art. 21, 27, 60 i 61[4] § 4, art. 128 i n. k.r.o., art. 938 i 966 k.c., roszczenie o 

zmianę wysokości świadczeń alimentacyjnych

roszczenie o ustalenie pochodzenia dziecka: roszczenia o ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa (art. 

61[10] i 61[12] k.r.o.) i ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa (art. 63 i 84 k.r.o.)

Natomiast roszczeniami związanymi z ustaleniem pochodzenia dziecka są roszczenia przewidziane w 

art. 141 i 142 k.r.o.

Art. 33. [Właściwość w sprawach przeciwko przedsiębiorcy]

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. 34. [Właściwość w sprawach ze sporów wynikających z umów]

§ 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 umowymożna 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.



WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA PRZEMIENNA
Art. 35. [Właściwość w sprawach z deliktów]

Powództwo o roszczenie z czynu niedozwolonego wytoczyć można przed sąd, w którego 

okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Odpowiedzialność na podstawie winy, na zasadzie ryzyka czy słuszności.

Istotnym dla oceny właściwości miejscowej sądu z art. 35 k.p.c. jest miejsce, gdzie nastąpiło 

zdarzenie wywołujące szkodę, a nie miejsce, gdzie powstała szkoda ( post. SN z 2.12.1970 r., II 

CZ 158/70)

Art. 351. [Właściwość w sprawach o ochronę dóbr osobistych naruszonych przy 

wykorzystaniu środków masowego przekazu]

Powództwo o ochronę dóbr osobistych naruszonych przy wykorzystaniu środków masowego 

przekazu można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby 

powoda.

Środki masowego przekazu- Internet, radio, prasa

Art. 36. [Właściwość w sprawach o należność pełnomocnika]

Powództwo o zapłatę należności za prowadzenie sprawy wytoczyć można przed sąd miejsca, 

gdzie pełnomocnik procesowy sprawę prowadził.

Art. 37. [Właściwość w sprawach o roszczenie z najmu lub dzierżawy nieruchomości]

Powództwo o roszczenie ze stosunku najmu lub dzierżawy nieruchomości wytoczyć można 

przed sąd miejsca położenia nieruchomości.

Art. 371. [Właściwość w sprawach z weksla i czeku]

§ 1. Powództwo przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku można wytoczyć przed sąd 

miejsca płatności.

§ 2. 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. 372. [Właściwości w sprawach o roszczenie z czynności bankowej]

§ 1. 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.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się także do powództwa przeciwko bankowi hipotecznemu lub jego 

następcy prawnemu o roszczenie wynikające z czynności banku hipotecznego.



WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA PRZEMIENNA
Art.  461 KPC  [Właściwość sądu]

§ 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 .

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Art.  10.  [Właściwość sądu w sprawie o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia]

1. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości 

ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z 

umowy ubezpieczenia.

2. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości 

ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z 

umowy ubezpieczenia.



WŁAŚCIWOŚĆ WYŁĄCZNA
WŁAŚCIWOŚĆ WYŁĄCZNA: Nie stosujemy właściwości ogólnej, 
przemiennej i umownej.

Art.  38.  [Właściwość w sprawach o własność lub inne prawa 
rzeczowe na nieruchomości]

§ 1. Powództwo o:

1) własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości (użytkowanie 
wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, dożywocie),

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.

Art.  231 KC  [Budynek wzniesiony na cudzym gruncie]

§ 1.  Samoistny posiadacz gruntu w dobrej wierze, który wzniósł na 
powierzchni lub pod powierzchnią gruntu budynek lub inne 
urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel 
działki, może żądać, aby właściciel przeniósł na niego własność zajętej 
działki za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2.  Właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne 
urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel 
działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, 
nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem.



WŁAŚCIWOŚĆ WYŁĄCZNA
Art.  39.  [Właściwość w sprawach spadkowych]

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. 

Z tytułu dziedziczenia: uznanie spadkobiercy za niegodnego (art. 928 k.c.), o wyłączenie małżonka od dziedziczenia (art. 940 k.c.) oraz o wydanie spadku albo 

poszczególnych przedmiotów spadkowych (art. 1029 k.c.), o zapłatę długu spadkowego (art. 1032–1034 k.c.) oraz o roszczenia powstałe z tytułu umów dotyczących 
spadku (art. 1047–1057 k.c.).

Art.  40.  [Właściwość w sprawach ze stosunku członkostwa]

Powództwo ze stosunku członkostwa spółdzielni, spółki lub stowarzyszenia wytacza się wyłącznie według miejsca ich siedziby.

Art.  41.  [Właściwość w sprawach małżeńskich]

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.  42.  [Właściwość w sprawach między rodzicami a dziećmi oraz między przysposabiającymi a przysposobionymi]

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.



WŁAŚCIWOŚĆ KILKU SĄDÓW:

Art.  43.  [Wybór sądu w przypadku właściwości kilku sądów]

§ 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.



WŁAŚCIWOŚĆ DELEGACYJNA
Art. 44. [Wyznaczenie sądu przez sąd przełożony]

§ 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. [Przekazanie sprawy innemu sądowi przez Sąd Najwyższy]

§ 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. [Obowiązki sądu, z którego działalnością związane jest 
dochodzone roszczenie]

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. [Oznaczenie sądu przez Sąd Najwyższy]

§ 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.



WŁAŚCIWOŚĆ UMOWNA
Art.  46.  [Prorogatio fori]

§ 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.

Forma pisemna zwykła (także klauzula prorogacyjna)

Strony mogą umówić się tylko co do właściwości miejscowej.



SKUTKI NIEWŁAŚCIWOŚCI SĄDU
Art. 200. [Obowiązek badania przez sąd swojej właściwości z urzędu w każdym stanie sprawy; przekazanie według właściwości]

§ 1. (uchylony).

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

§ 12. Niewłaściwość dającą się usunąć za pomocą umowy stron (ogólna, przemienna) 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.

NIEWAŻNOŚĆ POSTĘPOWANIA : jeżeli sąd rejonowy orzekł w sprawie, w której sąd okręgowy jest właściwy bez względu na wartość przedmiotu sporu (art. 379 pkt 
6 KPC)



Wartość przedmiotu 
sporu



INFORMACJE PODSTAWOWE
Art.  19.  [Wartość przedmiotu sporu w sprawach majątkowych]

§ 1.  W sprawach o roszczenia pieniężne, zgłoszone choćby w zamian innego przedmiotu, podana kwota pieniężna stanowi wartość 
przedmiotu sporu.

§ 2. W innych sprawach majątkowych powód obowiązany jest oznaczyć w pozwie kwotą pieniężną wartość przedmiotu sporu, 
uwzględniając postanowienia zawarte w artykułach poniższych.

Obowiązek wskazania wartości przedmiotu sporu został nałożony na powodów, którzy poszukują ochrony swoich praw majątkowych, 
czyli praw związanych z dobrem, które posiada wartość ekonomiczną i bezpośrednio wpływa na sferę interesów majątkowych powoda

Bez znaczenia rodzaj formułowanego żądania (świadczenie, ustalenie, ukształtowanie)

WPS istotne ze względu na: ustalanie właściwości rzeczowej sądu, ustalania wysokości opłat sądowych, ustalania wynagrodzenia 
profesjonalnych pełnomocników, możliwość rozpoznania sprawy cywilnej w oparciu o przepisy postępowania uproszczonego

Sprawy o prawa majątkowe możemy podzielić na:

• sprawy o roszczenia pieniężne, zgłoszone choćby w zamian innego przedmiotu (art. 19 § 1 k.p.c.) oraz

• inne sprawy majątkowe (art. 19 § 2 k.p.c.).

Dla powyższych grup ustawodawca przewidział inny sposób wyliczania wartości przedmiotu sporu:

- dla spraw o roszczenia pieniężne: WPS to wartość, które odpowia podanej kwocie pieniężnej,

- dla innych spraw majątkowych: wyliczenie WPS następuje na podstawie zasad wskazanych przez samego ustawodawcę w art. 20- 24 
k.p.c.- WYLICZENIE SZTUCZNE



Zasady wyliczenia WPS
Art. 20. [Roszczenia akcesoryjne]

Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok
roszczenia głównego.

Przykład: 

Kwota z f-ry: 8000 zł, odsetki od dnia wymagalności do dnia wniesienia pozwu: 534 zł-
nie żądamy odsetek od odsetek; WPS 8000 zł

Jeżeli żądamy odsetek od odsetek i dochodzimy roszczenia głównego: WPS 8534 zł

Jeżeli dochodzimy samych odsetek (stanowi to nasze roszczenie główne)- WPS 534 zł

Art. 21. [Kumulacja roszczeń cywilnoprawnych]

Jeżeli powód dochodzi pozwem kilku roszczeń (głównych), zlicza się ich wartość.

Art. 22. [Wartość przedmiotu sporu w sprawach o 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.

Chodzi o prawo, a nie poszczególne świadczenia. Jeżeli powód dochodzi zaległych 
świadczeń powtarzających się zastosowanie znajduje reguła z art. 19 KPC.

Świadczenia powtarzające się- alimenty, renta, emerytura,

Art. 23. [Wartość przedmiotu sporu w sprawach najmu lub dzierżawy]

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.

- Tylko wymienione sprawy związane ze stosunkiem najmu lub dzierżawy: ustalenie 
istnienia, nieistnienia umowy najmu/dzierżawy, sprawy o ukłszatowanie 
(unieważnienie, rozwiązanie), sprawy o świadczenie (sprawy o wydanie)

- Przykład: 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)

Art. 231. [Wartość przedmiotu sporu w sprawach pracowniczych]

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.

- Tylko roszczenie pracownicze dot. nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy lub 
ustalenia istnienia stosunku pracy. Pozostałe roszczenia pracownicze, np. o wypłatę 
dodatku funkcyjnego, o zasądzenie odszkodowania z tytułu bezprawnego rozwiązania 
umowy o pracę nie wchodzą tutaj w grę

Art. 232. [Wartość przedmiotu sporu w sprawach o 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.

- Należy wziąć pod uwagę realia rynku, gdy idzie o rodzaj nieruchomości i sposób 
korzystania z nieruchomości

- Inny tytuł niż najem/dzierżawa- np. użyczenie

Art. 24. [Wartość przedmiotu sporu w sprawach o zabezpieczenie, zastaw, hipotekę]

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.



SPRAWDZENIE WPS
Art. 25. [Sprawdzenie wartości przedmiotu sporu]

§ 1. Sąd może sprawdzić wartość przedmiotu sporu oznaczoną przez
powoda i zarządzić w tym celu dochodzenie. [sprawdzenie z urzędu]

§ 2. Po doręczeniu pozwu sprawdzenie nastąpić może jedynie na zarzut
pozwanego, zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.
[sprawdzenie na zarzut]

§ 3. 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.

- Uprawnienie sądu do sprawdzenia tej wartości niezależnie od aktywności
pozwanego pozostaje aktualne tylko do momentu faktycznego doręczenia
pozwu

- Weryfikacja może dotyczyć prawidłowości zastosowania reguł wyliczenia
wskazanych w KPC, jak też podstaw wyliczenia (np. rodzaj nieruchomości,
sposób korzystania z nieruchomości)

- Dowolna metoda weryfikacji WPS- sąd może dokonać samodzielnego
badania WPS, jak i zasięgnąć opinii biegłego

- Przekazanie sprawy sądowi właściwemu (SR do SO, SO do SR)

Art. 26. [Niedopuszczalność ponownego badania wartości przedmiotu
sporu]

Po ustaleniu w myśl artykułu poprzedzającego, wartość przedmiotu sporu
nie podlega ponownemu badaniu w dalszym toku postępowania.

Problem żądania ewentualnego, alternatywnego, facultas alternativa:

ŻĄDANIE EWENTUALNE (powód zgłasza inne żądanie na wypadek
nieuwzględnienia przez sąd żądania zasadniczego) : WPS powinien odnosić
się do żądania wyższego, a nie sumy wszystkich żądań ( sąd nie rozpatruje
żądań jednocześnie)

Przykład żądania ewentualnego: „wnoszę o nakazanie pozwanemu X, aby
wydał powodowi Y przedmiot Z, a na wypadek nieuwzględnienia tego
żądania, zasądzenie od pozwanego X na rzecz powoda Y kwoty 50 000,00
zł”.

ŻĄDANIE ALTERNATYWNE (dot. zobowiązań przemiennych): tak samo jak
przy ewentualnym

Przykład żądania alternatywnego: „wnoszę o nakazanie pozwanemu X, aby
wydał powodowi Y przedmiot Z albo zapłacił mu kwotę 50 000,00 zł”.

FACULTAS ALTERNATIVA: WPS powinna dotyczyć jedynie świadczenia
podstawowego- tylko i wyłącznie to świadczenie będzie przedmiotem
rozpoznania przez sąd i tylko tego świadczenia będzie dotyczyć egzekucja.

Przykład żądania z upoważnienia alternatywnego: „wnoszę o nakazanie
pozwanemu X, aby wydał powodowi Y przedmiot Z, z tym zastrzeżeniem, że
pozwany może zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kwoty 50 000,00 zł”.



Wszczęcie 
postępowania



❑WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO W TRYBIE PROCESOWYM:

Wytoczenie powództwa wszczyna postępowanie cywilne

Wytoczenie powództwa następuje poprzez wniesienie pisma procesowego w postaci pozwu (wyjątek: art. 466 KPC ustnie do protokołu, EPU-
droga elektroniczna)

❑WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO W TRYBIE POSTĘPOWANIA NIEPROCESOWEGO:

Art. 506. [Wszczęcie postępowania nieprocesowego]

Sąd wszczyna postępowanie nieprocesowe na wniosek; w wypadkach wskazanych w ustawie sąd może wszcząć postępowanie także z urzędu.

▪Mimo, że ustawodawca posłużył się terminem „może wszcząć postępowanie z urzędu”, uznać należy, że sąd powinien wszcząć takie
postępowanie, o ile zachodzą okoliczności uzasadniające wszczęcie takiego postępowania.

▪Trafnie podsumował J. Gudowski, że zasadą jest, że sąd wszczyna postępowanie nieprocesowe na wniosek, tam jednak, gdzie brany jest pod
uwagę prewencyjny charakter ochrony sądowej lub interes publiczny, kodeks postępowania cywilnego lub przepisy szczególne przewidują
możliwość wszczęcia postępowania z urzędu. (komentarz do art. 506 KPC [w:] Ereciński Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego.
Komentarz. Tom IV. Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, wyd. V, uwaga nr 11, dostęp SIP LEX)

▪Kiedy sąd może wszcząć postępowanie z urzędu:
❖ Gdy dopuszczalne jest wszczęcie postępowania na wniosek albo z urzędu, (np. 635 KPC, gdzie Sąd dokonuje zabezpieczenia spadku na wniosek lub z urzędu)

❖ Gdy ustawa przewiduje tylko wszczęcie postępowania z urzędu, np.: 543 lub art. 569 § 2 KPC

❑Wszczęcie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego- wniosek

❑Wszczęcie postępowania wznowieniowego- skarga o wznowienie postępowania



SKUTKI WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA
❑Skutki formalne

Zainicjowanie wstępnej fazy postępowania: przewodniczący sprawdza pozew pod kątem spełnienia warunków 
formalnych i fiskalnych
Utrwalenie właściwości sądu
Utrwalenie jurysdykcji

❑Skutki materialnoprawne
Ustanie zakazu anatocyzmu- możliwość żądania odsetek od zaległych odsetek,
Przerwanie biegu przedawnienia roszczenia,
Przerwanie biegu zasiedzenia
Przerwanie innych terminów prawa materialnego, np 64 KRO

Moment wytoczenia powództwa: 
1) dzień, w którym pismo (pozew) zostało złożone osobiście w biurze podawczym sądu,
2) Data oddania pisma w formie przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się 
doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej ( gdyż jest to równoznaczne z wniesieniem go do 
sądu- art. 165 KPC)
3) Data złożenia oświadczenia i sporządzenia protokołu- w przypadku wniesienia pozwu w trybie art. 466 KPC
4) Dzień złożenia pisma 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,
5) Dzień wprowadzenia pisma do systemu teleinformatycznego



Pozew



WARUNKI FORMALNE POZWU
❑Warunki dla wszystkich pism procesowych (art. 126- 128 KPC)

❑Warunki przewidziane dla pozwu- art. 187 KPC
§ 1: Elementy obligatoryjne- elementy konstrukcyjne pozwu (to one przesądzają o kreacji pozwu jako pisma o szczególnym charakterze prawnym, 
Uchw. SN z 11.12.2018 r., III CZP 13/18, LEX nr 2531308)

§ 2: Elementy fakultatywne

Art. 187. [Treść pozwu]

§ 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.

§ 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



WARUNKI FORMALNE POZWU
Wymogi ogólne dla pierwszego pisma procesowego:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowany;

2)wyznaczenie granic podmiotowych sprawy poprzez wskazanie imion i nazwisk lub nazw stron,

3) wskazanie w razie potrzeby przedstawicieli ustawowych stron i ich pełnomocników;

3) oznaczenie rodzaju pisma;

4) osnowa wniosku lub oświadczenia, która w przypadku pozwu przybiera postać kwalifikowaną w postaci żądania i jego 
uzasadnienia,

5) wskazanie dowodu na wykazanie każdego z faktów, na których powód opiera swoje żądanie;

6) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

7) wymienienie załączników.

Ponadto, pozew powinien zawierać:

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 PESEL lub 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. 



OGÓLNE WARUNKI DLA PIERWSZEGO 
PISMA PROCESOWEGO

OZNACZENIE SĄDU (NAZWA, 
RODZAJ, WYDZIAŁ?)

WSKAZANIE STRON, 
PEŁNOMOCNIKÓW

OZNACZENIE RODZAJU 
PISMA (NP. POZEW O 

ZAPŁATĘ)
OSNOWA (TREŚĆ)

wskazanie faktów, na których 
strona opiera swój wniosek 

lub oświadczenie, oraz 
wskazanie dowodu na 

wykazanie każdego z tych 
faktów

PODPIS
ZAŁĄCZNIKI (WYMIENIENIE  

PLUS DOŁĄCZENIE)
OZNACZENIE PRZEDMIOTU 

SPORU

oznaczenie miejsca 
zamieszkania lub siedziby i 

adresy stron 
NUMER PESEL/NIP POWODA WPS



WNIOSKI DOWODOWE
Art. 2351. [Wniosek o przeprowadzenie dowodu]

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

Wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu X celem wykazania faktu Y/ na fakt Y

NIE:

„na okoliczność”

„ na okoliczności zawarte w ich treści”

„na okoliczności objęte treścią wnioskowanego dokumentu”

„na okoliczności zawarte w uzasadnieniu pozwu”???



WYMOGI KONSTRUKCYJNE
• dokładnie określone żądanie (petitum),

• Wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie (causa petendi), a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu,

• informacja, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu lub gdy takich prób nie podjęto,

wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia,

• wartość przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe,

• oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia



Dokładnie określenie żądania
Na powództwo składają się dwa elementy: żądanie oraz jego uzasadnienie.

Żądanie powinno stanowić odzwierciedlenie treści twierdzenia prawnego powoda oraz wniosku skierowanego

do sądu o udzielenie mu ochrony w związku z takim a nie innym twierdzeniem. („wzór rozstrzygnięcia”)

W zależności od rodzaju dochodzonej ochrony prawnej żądanie pozwu poddawane będzie pewnym

modyfikacjom. Na tej podstawie będziemy mogli wyróżnić powództwo:

1) o zasądzenie świadczenia (np. powództwo o zasądzenie określonej kwoty pieniężnej, powództwo o wydanie

rzeczy, powództwo o zaniechanie pewnej czynności)

W przypadku powództw o zasądzenie świadczenia pieniężnego: określenie tego świadczenia poprzez podanie

konkretnej kwoty. Jeżeli obok świadczenia głównego żądamy również świadczenia ubocznego w postaci

odsetek, wówczas żądanie to powinno zostać skonkretyzowane przez podanie ich wysokości. W przypadku

jednak odsetek ustawowych za opóźnienie za wystarczające uznaje się sformułowanie „wraz z ustawowymi

odsetkami za opóźnienie”.

Żądanie świadczenia akcesoryjnego powinno zawierać ramy czasowe ich naliczania- datę początkową i

końcową (można posłużyć się sformułowaniem typu: do dnia zapłaty).

Zgodnie ze stanowiskiem SN można wyróżnić następujące sposoby formułowania żądania pozwu w sytuacji

równoczesnego dochodzenia odsetek od należności głównej:

• żądanie zasądzenia świadczenia głównego z odsetkami określonymi procentowo od świadczenia głównego

od konkretnej daty, [art. 20 KPC]

• żądanie zasądzenia świadczenia głównego i obok niego odsetek wyliczonych kwotowo za pewien

zamknięty okres (np. do daty poprzedzającej wniesienia pozwu); świadczenie główne może być w takim

przypadku żądane z odsetkami lub bez odsetek, ale nie żąda się odsetek od odsetek wyliczonych kwotowo,

[art. 20 KPC]

• żądanie zasądzenia świadczenia głównego i obok niego odsetek wyliczonych kwotowo za określony,

zamknięty okres (np. do czasu poprzedzającego wytoczenia powództwa): od odsetek wyliczonych

kwotowo żąda się odsetek, [art. 21 KPC]

• żądanie zasądzenia świadczenia głównego, z którym zostały zsumowane odsetki za określony, zamknięty

okres (np. do czasu poprzedzającego wytoczenia powództwa) wraz z odsetkami od tak powiększonego

świadczenia głównego (anatocyzm) [art. 21 KPC]

W dwóch ostatnich przypadkach następuje doliczenie skapitalizowanych odsetek do świadczenia głównego

rozumiane w ten sposób, że nie muszą one być z nim zsumowane; istotne jest, aby zostały poddane

oprocentowaniu, gdyż wówczas przestają być odsetkami, a stają się kapitałem- Uchw. SN (7) z 21.10.1997 r., III

ZP 16/97, LEX nr 31737.

Sposób formułowania żądania- sposób zwykły, ewentualny, alternatywny lub jako facultas alternativa

2) o ustalenie istnienia albo nieistnienia stosunku prawnego lub prawa,

Powództwo o ustalenie może przybrać postać:

a) Pozytywną, tj. powództwa o ustalenie istnienia prawa lub stosunku prawnego,

b) Negatywną, tj. powództwa o ustalenie nieistnienia prawa lub stosunku prawnego.

3) o ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa.

Ukształtowanie to może przybrać formę: a) Utworzenia stosunku prawnego lub prawa, b)Zmiany stosunku

prawnego lub prawa, c) Zniesienia sotsunku prawnego lub prawa.

Czyniąc zadość wymogom konstrukcyjnym pozwu, powód w ramach dokładnego określenia żądania powinien

wskazać formę ukształtowania prawa lub stosunku prawnego, tj. utworzenie/ zmiana/ zniesienie oraz

wyczerpująco opisać stosunek prawny lub prawo podlegające temu ukształtowaniu



ODSETKI
Jak trafnie podniesiono w literaturze z wymagalnością roszczenia mamy do czynienia w chwili, w której zobowiązanie powinno być
wykonane, a więc gdy termin spełnienia świadczenia już upłynął. Innymi słowy, wymagalność pojmować należy jako stan, w którym
wierzyciel może domagać się sądowej ochrony swojej wierzytelności, ponieważ termin spełnienia świadczenia minął bezskutecznie
(zobowiązanie nie zostało wykonane w ogóle, albo zostało wykonane nienależycie). W świetle tej konwencji pojęciowej termin spełnienia
świadczenia, rozumiany jako ostatni dzień, w którym najpóźniej świadczenie powinno być spełnione przez dłużnika, jest zawsze dniem
poprzedzającym dzień wymagalności.

- Wyrok SN z dn. 28.10.2015 r., sygn. II CSK 822/14, dostęp SIP LEX.

Odsetki naliczamy od dnia wymagalności, np. Termin płatności faktury X przypadał na 02 lutego. Roszczenie stało się wymagalne 03 lutego.
Odestki możemy naliczać od 03 lutego.

RODZAJE:

- Odsetki umowne,

- Odsetki ustawowe za opóźnienie (KC),

- Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych



KONSTRUOWANIE ŻĄDANIA
Brzmienie żądania uzależnione jest od rodzaju powództwa, np.:

Powództwo o świadczenie: wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty X;
wnoszę o nakazanie pozwanemu, aby wydał powodowi przedmiot Y; wnoszę o zasądzenie
od pozwanego na rzecz powoda świadczenia alimentacyjnego w kwocie Z miesięcznie,
płatnej z góry do 10. dnia każdego miesiąca

Powództwo o ustalenie: wnoszę o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny powoda
względem pozwanego orzeczony wyrokiem X ustał w dn. ...; wnoszę o ustalenie, że Jan
Nowak urodzony ...., syn ...., dla którego sporządzony został akt urodzenia nr .... jest kobietą

Powództwo o ukształtowanie: wnoszę o rozwiązanie małżeństwa zawartego w dn... Między
....; wnoszę o zobowiązanie pozwanego do złożenia oświadczenia woli o następującej
treści...; wnoszę o ustalenie, że pozwany X urodzony.... Nie jest synem powoda Y...



Uzasadnienie
Uzasadnienie żądania pozwu stanowi podstawę faktyczną powództwa konstruowaną poprzez przytoczenie twierdzeń powoda o faktach, na których opiera
swoje żądanie. Uzasadnienie stanowić powinno opis stanu faktycznego, z którego wynika dochodzone roszczenie.

Na tej podstawie sąd może ustalić fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy

Postępowanie naprawcze lub czynności dot. zwrotu pozwu na podstawie art. 130 [1a] KPC- gdy powód w ogóle nie przytoczył jakichkolwiek faktów albo
gdy, co prawda, przytoczył jakieś fakty, jednakże żaden z nich nie ma związku z dochodzonym roszczeniem (tj. przytoczył fakty nie na temat). Jeżeli
natomiast uzasadnienie jest niepełne, nie powinno wszczynać się procedury naprawczej, a to z tego względu, że strona może przytaczać fakty i dowody do
chwili zatwierdzenia planu rozprawy, a w przypadku nieprzeprowadzenia posiedzenia przygotowawczego, aż do zamknięcia rozprawy.

Wskazanie faktów uzasadniających właściwość sądu aktualizować się będzie zasadniczo
w dwóch sytuacjach:

• gdy powód, korzystając z regulacji o właściwości miejscowej przemiennej wybrał sąd niebędący sądem właściwym według art. 27-30 k.p.c. (właściwość
ogólna),

• gdy powód wniósł pozew do sądu właściwego wyłącznie na podstawie umowy prorogacyjnej.

• Jeżeli powód nie dołączył do pozwu umowy prorogacyjnej czy też nie przytoczył okoliczności uzasadniających właściwość przemienną sądu, nie powinno
znaleźć zastosowanie postępowanie naprawcze z art. 130 k.p.c., lecz przekazanie sprawy sądowi właściwemu ogólnie, o ile treści z pozwu można
określić sąd właściwości ogólnej. Przewodniczący, badając pozew pod kątem zawarcia w nim informacji co do właściwości sądu, nie może ograniczyć
się jedynie do sprawdzenia czy okoliczności te wskazane zostały jako odrębna jednostka redakcyjna pozwu. Jeżeli okoliczności te jednoznacznie
wynikają z samej treści żądania, czy też z przytoczonych faktów, żądanie to uzasadniających, należy uznać, że warunek formalny został spełniony
(Uchw. SN z 9.6.2005 r., III CZP 28/05, LEX nr 150265.).



Wymogi konstrukcyjne pozwu
Informacja, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu lub gdy takich prób nie 
podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia

Chodzi o każdą próbę polubownego rozwiązania sporu między stronami (nie tylko mediację czy arbitraż).

Niejako wskazówka dla sądu odnośnie skali skonfliktowania stron oraz sensu kierowania danej sprawy do mediacji

Brak jednolitego stanowiska w judykaturze co do możliwości wezwania strony do uzupełnienia takiego braku na podstawie art. 
130 KPC.



WPS, data wymagalności
❑WPS: Bez znaczenia rodzaj formułowanego żądania, tj. czy powód dochodzi ochrony swojego dobra o charakterze majątkowym w 
drodze powództwa o świadczenie, ustalenie czy ukształtowanie

Problem z WPS przy dochodzeniu dokładnie określonej kwoty: podawać WPS czy nie podawać? 

Dochodzi bowiem do zaistnienia sprzeczności pomiędzy literalnym brzmieniem art. 19 § 1 k.p.c., a art. 126[1] § 3 k.p.c., zgodnie z 
którym wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego.

w przypadku niewskazania WPS dla innych spraw majątkowych niebędących sprawami o roszczenia pieniężne nie mamy wątpliwości-
wówczas przewodniczący powinien wezwać powoda do usunięcia braku na podstawie art. 130 § 1 k.p.c., 

❑Data wymagalności:

Oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia

owyłącznie sprawy o zasądzenie świadczenia.

oOkreślenie daty wymagalności roszczenia istotne, gdy idzie o naliczenie odsetek od kwoty głównej oraz gdy idzie o weryfikację
ewentualnego przedawnienia.

oOznaczenie daty wymagalności jest szczególnie istotne w przypadku spraw przeciwko konsumentom: po upływie terminu 
przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi (art. 117 §21 k.c.). 

oBrak daty wymagalności nie stanowi jednak przesłanki do wszczęcia postępowania naprawczego z art. 130 KPC czy też podjęcia 
czynności celem zwrotu pozwu (art. 130 [1a] KPC- gdy działa profesjonalny pełnomocnik)- sąd każdorazowo zobowiązany jest do 
samodzielnego ustalenia daty wymagalności roszczenia np. celem uniknięcia zasądzenia świadczenia niewymagalnego 



Elementy fakultatywne pozwu
Przykładowy katalog został wskazany w art. 187 § 2 k.p.c. Zgodnie z nim pozew może zawierać wnioski

o zabezpieczenie powództwa, wniosek o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności, wniosek o przeprowadzenie

rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, np. wezwanie na rozprawę wskazanych

przez powoda świadków, dokonanie oględzin, polecenie pozwanemu dostarczenia dokumentu, zażądanie dowodów
znajdujących się w sądach, urzędach, wniosek o tymczasowe dopuszczenie do czynności powoda niemającego zdolności

sądowej albo dopuszczenie tymczasowo do czynności osobę niemającą należytego umocowania, wniosek o zwolnienie z

kosztów, wniosek o ustanowienia adwokata/radcy prawnego z urzędu.



OPŁATA- wymóg fiskalny pozwu- UKSC
Przykłady: Art.  12.  [Opłata stała i jej wysokość]

Opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w 
wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata stała nie może być niższa 
niż 30 złotych i wyższa niż 10 000 złotych.

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANA REGULACJA: 

Art. 13. [Opłata stała ustalana według wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia; opłata stosunkowa]

1. W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedm iotu 
zaskarżenia wynoszącej:1) do 500 złotych - w kwocie 30 złotych;

2) ponad 500 złotych do 1500 złotych - w kwocie 100 złotych;

3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych - w kwocie 200 złotych;

4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych - w kwocie 400 złotych;

5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych - w kwocie 500 złotych;

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych - w kwocie 750 złotych;

7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych - w kwocie 1000 złotych.

2. W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się 
od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.



Pismo niezawierające żądania
Art. 186 [1] KPC

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.

Kazus pieniaczy sądowych, pismo jak ciąg wyrazów pozbawionych sensu, opis 
niestosownych zachowań koleżanki, przelanie na papier niezadowolenia z życia ☺





KAZUS
Jan Nowak i Jacek Kowalski w dniu 6.12.2020 (niedziela handlowa) w ramach prowadzonej przez
siebie działalności gospodarczej (wspólnicy spółki cywilnej JaNeK Jan Nowak, Jacek Kowalski s.c.;
m-ce prowadzonej działalności, Sępa Szarzyńskiego 2/3, Wrocław, NIP 8980023706)
dokonali zakupu 2 telefonów komórkowych Samsung Galaxy FOLD, każdy w cenie 9900,00 PLN.
Samsung Brandstore we Wroclavii prowadzony przez firmę XIOM sp. z o.o. z siedzibą w Trzebnicy
(nr KRS 0003342, ul. Rumiankowa 8, Trzebnica, NIP 9150000964) wystawił na wspólników fakturę
za sprzęt z odroczonym terminem płatności, tj. 14 dniowym terminem zapłaty- na fakturze
znajdowała się pieczątka „towar wydano”.

Po upływie 20 dni od daty transakcji pracownik Brandstore’u próbował skontaktować się z
kupującymi. Po wielu telefonicznych i mailowych próbach kontaktu, Prezes Zarządu XIOM sp. z o.o.
wystosował oficjalne wezwanie do zapłaty, a tym samym polubownego załatwienia sprawy. W
odpowiedzi, 15 lutego 2021 r. otrzymano list, w którym nadawca podniósł, iż spółka cywilna
dokonała przecież zapłaty za sprzęt w kasie sklepu w dniu zakupu, a nękające zachowania
pracowników sklepu mają na celu jedynie zastraszenie wspólników spółki i próbę wyłudzenia 20
000,00 PLN. Jako potwierdzenie swojego stanowiska, do listu dołączony został załącznik w postaci
wydruku komputerowego stanu konta na rachunku bankowym s.c., który wskazywał na kilkukrotne
wypłaty z bankomatu w dniu dokonania zakupu sprzętu (po zsumowaniu kwota wypłat wynosiła 20
000,00 PLN). Monitoring sklepowy nie wykazał jednak, że wspólnicy dokonali opłaty bezpośrednio
w sklepie w dniu zakupu. Pracownicy sklepu nie odnotowali także wpłaty za sprzęt, co widoczne
było w raporcie otwarcia i zamknięcia kasy.

Polecenie: Skonstruuj pozew o zapłatę dla swojego klienta- XIOM sp. z o.o.


