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Wykaz skrótów

k.c. – Kodeks cywilny
k.k. – Kodeks karny
k.p. – Kodeks pracy
k.p.a. – Kodeks postępowania administracyjnego
k.p.k. – Kodeks postępowania karnego
k.p.c. – Kodeks postępowania cywilnego
k.r.o. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
k.s.h. – Kodeks spółek handlowych
u.k.s.s.c. – ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Uzasadnienie nowelizacji – dotyczy uzasadnienia druku 3137 Ustawy  
z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469)
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Wykaz źródeł

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 2 kwietnia 1997  r. (Dz.U. 
z 1997 r., Nr 78 poz. 483)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1359 ze zm.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1740 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1575 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w admini-
stracji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 
ze zm.)

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 2204 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2021 r., 
poz. 648 ze zm.)

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 969 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1192 ze zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r., 
poz. 716 ze zm.)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 
ze zm.)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 534)

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1043 ze zm.)

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 112 ze zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1325 ze zm.)
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Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 291)

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 324)

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1526 ze zm.)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 365 ze zm.) 

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pra-
cę (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207)

Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do 
struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 42 poz. 363)

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1228 ze zm.)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 176 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 576)

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów re-
alizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 670)

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 755 ze zm.)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(t.j. Dz.U. z 2020 r.poz. 218 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275)

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 711 ze zm.)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za-
stępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2012 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 450 ze zm.)
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Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1041 ze zm.)

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 424)

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu 
podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 765 ze zm.)

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 709 ze zm.)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 195 ze zm.)

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieod-
płatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 294 ze zm.)

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 
systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyza-
cji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 842 ze zm.)

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za ży-
ciem” (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1329)

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzy-
stywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spo-
żywczymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1213 ze zm.)

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 154 ze zm.)

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 162 ze zm.)

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 121 ze zm.)

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem 
osoby fizycznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 170 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w spra-
wie przekazania rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowaniu 
upominawczym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1348)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie 
określenia brzmienia klauzuli wykonalności (Dz.U. z 2014 r. poz. 1092)
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Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w spra-
wie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków me-
diatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 921)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu prowadzenia 
egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cy-
wilnym, a także kosztów sądowych w sprawach cywilnych, przysługują-
cych Skarbowi Państwa z dnia 29 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1227)

Rozporządzenie (we) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drob-
nych roszczeń (Dz.Urz. ue L 199 z dnia 31 lipca 2007 r. ze zm.)

Rozporządzenie (we) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskie-
go nakazu zapłaty (Dz.Urz. ue L 399 z dnia 30 grudnia 2006 r. ze zm.)

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie 
wskazania wydziału sądu okręgowego rozpoznającego środki odwoław-
cze w elektronicznym postępowaniu upominawczym (Dz.Urz. ms Nr 14 
poz. 142)
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Wstęp

Oddajemy w Twoje ręce już ósme wydanie Postępowania cywilnego – Last Mi-
nute. Jeżeli potrzebujesz wsparcia przed egzaminem albo chcesz sprawdzić 
swoją wiedzę dotyczącą Kodeksu postępowania cywilnego, dobrze trafiłeś! 

Nasza formuła All Inclusive łączy w sobie zalety syntetycznego opracowa-
nia – zawiera tylko niezbędne informacje:

• przedstawione w niezwykle przejrzystej formie;
• z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów;
• z licznymi przykładami ułatwiającymi zrozumienie i zapamiętanie 

informacji; 
• z pytaniami kontrolnymi, dzięki którym upewnisz się, że wiesz już 

wszystko!

Jesteśmy pewni, że dzięki temu niewiadome znikną, a  nasza wspólna 
przedegzaminacyjna podróż stanie się czystą przyjemnością!  

redAkCjA





CzĘŚĆ 

 I.
Postępowanie
procesowe
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dzIAł 

 
I.

 

Tytuł wstępny 
(art.  1–13 k.p.c.)

Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w spra-
wach cywilnych: 

• ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego 
oraz prawa pracy (kryterium materialne);

• z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których 
przepisy tego kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (kryterium 
formalne). [art. 1 k.P.c.]

rozdzIAł 

 
I.

Przepisy ogólne i zasady  
postępowania cywilnego  

”Przez sprawy cywilne w znaczeniu materialnym rozumie się spra-
wy, w których ochrona prawna sprowadza się do wywołania skutku 
w zakresie stosunków cywilnoprawnych, tj. stosunków osobistych, 
rodzinnych lub majątkowych, których podmioty – w razie sporu – 
występują jako równorzędni partnerzy. Przez sprawy cywilne w zna-
czeniu formalnym rozumie się natomiast inne sprawy, które nie są 
ze swej istoty sprawami cywilnymi, a jedynie uznawane są za spra-
wy cywilne, dlatego że z woli ustawodawcy są rozpoznawane według 
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego”. 

(postanowienie SN z dnia 27 marca 2013 r., sygn. akt I CSK 402/12, 
LEX nr 1350244)

Uwaga! Roszczenie procesowe to żądanie urzeczywistnienia w  konkretnym wy-
padku normy prawnej przez wydanie orzeczenia sądowego określonej treści 
(za: W. Siedlecki, Przedmiot procesu cywilnego [w:] Wstęp do systemu pra-
wa procesowego cywilnego, Wrocław 1974, s. 147).
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zasady NaczelNe 
wymiaru 
sPrawiedliwOści

treść

zasada sądowego 
wymiaru 
sprawiedliwości 

• wymiar sprawiedliwości w rp sprawują: Sąd Najwyższy, sądy po-
wszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe (art. 175 ust. 1 
Konstytucji) 

• sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich 
sprawach, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właści-
wości innych sądów (art. 177 Konstytucji)

zasada sprawiedliwe-
go (rzetelnego) postę-
powania i rozpoznania 
sprawy bez nieuzasad-
nionej zwłoki

każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez 
nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i nie-
zawisły sąd (art. 45 ust. 1 Konstytucji)

zasada niezależności 
i niezawisłości 
sędziowskiej

zasada jawności 
rozpoznania sprawy 

• wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na: moral-
ność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu 
na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywat-
ny; wyrok ogłaszany jest publicznie (art. 45 ust. 2 Konstytucji)

• rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny 
stanowi inaczej; strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglą-
dać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt; treść 
protokołów i pism może być także udostępniana w postaci elektronicz-
nej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego [art. 9 k.P.c.]

zasada swobody do 
prywatnej rejestracji 
czynności sądowych

• nie jest wymagane zezwolenie sądu na utrwalanie przez strony lub 
uczestników postępowania przebiegu posiedzeń i innych czyn-
ności sądowych (nie jest to zatem ograniczone tylko do rozpraw), 
przy których są obecni, za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk  
(nie dotyczy obrazu)

• strony i uczestnicy postępowania uprzedzają sąd o zamiarze utrwa-
lenia przebiegu posiedzenia lub innej czynności sądowej za pomocą 
urządzenia rejestrującego dźwięk

• sąd zakazuje stronie lub uczestnikowi postępowania utrwalenia 
przebiegu posiedzenia lub innej czynności sądowej za pomocą urzą-
dzenia rejestrującego dźwięk, jeżeli posiedzenie lub jego część odby-
wa się przy drzwiach zamkniętych lub sprzeciwia się temu wzgląd 
na prawidłowość postępowania [art. 91 k.P.c.]       
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zasady NaczelNe 
wymiaru 
sPrawiedliwOści

treść

zasada instancyjności 
i zaskarżalności 

• postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne (art. 176 
ust. 1 Konstytucji)

• każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wyda-
nych w I instancji, a wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania 
określa ustawa (art. 78 Konstytucji)

zasada nadzoru 
judykacyjnego SN

Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszech-
nych i wojskowych w zakresie orzekania (art. 183 ust. 1 Konstytucji)

Podział za: W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2008, 
s. 56–57.

zasady NaczelNe 
POstęPOwaNia 
cywilNegO

treść

zasada 
dopuszczalności  
drogi sądowej

• do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszech-
ne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, 
oraz Sąd Najwyższy [art. 2 § 1 k.P.c.]

• sprawy cywilne nie są rozpoznawane w postępowaniu sądowym, 
jeżeli przepisy szczególne przekazują je do właściwości innych or-
ganów (np. art. 161 § 3 k.p.a. dotyczący odszkodowania za ponie-
sioną rzeczywistą szkodę od organu w razie uchylenia bądź zmiany 
decyzji administracyjnej) [art. 2 § 2 k.P.c.]

zasada prawdy • strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dokonywać czyn-
ności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, dawać wyja-
śnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania 
czegokolwiek oraz przedstawiać dowody [art. 3 k.P.c.] (norma 
adresowana jest do stron, a nie do sądu)   

• sąd może dopuścić dowód niewskazany przez stronę (art.  232 
zd. 2 k.p.c.)    
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 Uwaga! 
Zasadą postępowania cywilnego jest kontradyktoryjność, co wy-
nika jasno z treści art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c. Działanie sądu z urzę-
du może mieć charakter wyjątkowy, uzasadniony szczególnymi oko-
licznościami sprawy, zwłaszcza nierównowagą procesową stron  
(zob. wyrok SA w Katowicach z dnia 28 maja 2015 r., sygn. akt I ACa 
169/15, LEX nr 1753986).

zasada  
formalizmu 
procesowego

czynności organów procesowych oraz stron (uczestników) postępo-
wania należy dokonywać w określonej formie, terminie oraz miejscu 
(np. pismo procesowe – art. 126 k.p.c.; termin – art. 164 i nast. k.p.c.;  
pozew – art. 187 k.p.c.; wyrok – art. 316 k.p.c.)

zasada  
ustności  
i pisemności

• niektórych czynności można dokonać wyłącznie na piśmie 
(np. wniesienie apelacji)

• zasada ustności dotyczy przede wszystkim przebiegu rozprawy, 
gdy uczestnicy zgłaszają swoje wnioski (art. 210 § 1 k.p.c.) – mimo 
to oświadczenia i wnioski dokumentuje się za pomocą protokołu 
pisemnego bądź nagrania

zasada 
bezpośredniości

• postępowanie dowodowe odbywa się przed sądem orzekającym 
(art. 235 k.p.c.)

• wyrok może być wydany przez sędziów, przed którymi odbyła się roz-
prawa poprzedzająca bezpośrednio wydanie wyroku (art. 323 k.p.c.)

zasada 
równouprawnienia 
stron

w razie uzasadnionej potrzeby sąd może udzielić stronom i uczestni-
kom postępowania niezastępowanym przez adwokata, radcę prawne-
go, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną rp niezbęd-
nych pouczeń co do czynności procesowych [art. 5 k.P.c.]

zasada 
dyspozycyjności 
(dyspozytywności)

• dyspozycyjność materialna: dotyczy przedmiotu postępowania 
z punktu widzenia przepisów prawa materialnego (np. wszczęcie 
postępowania, cofnięcie pozwu; art. 203 § 1 k.p.c.)

• dyspozycyjność formalna: dotyczy korzystania przez stro-
ny ze swoich uprawnień przed sądem (np. wniesienie środków 
odwoławczych)
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zasady NaczelNe 
POstęPOwaNia 
cywilNegO

treść

zasada 
kontradyktoryjności

• strony i uczestnicy postępowania obowiązani są przedstawiać do-
wody [art. 3 k.P.c.]

• strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia fak-
tów, z których wywodzą skutki prawne (art. 232 k.p.c.)

• ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego 
wywodzi skutki prawne [art. 6 k.c.] (przepis ten zamieszczo-
no w Kodeksie cywilnym, ale ma podstawowe znaczenie dla zasa-
dy kontradyktoryjności)

zasada koncentracji 
materiału 
procesowego 
i szybkości 
postępowania

• sąd powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dą-
żyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posie-
dzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy 
[art. 6 § 1 k.P.c.]

• strony i uczestnicy postępowania obowiązani są przytaczać 
wszystkie fakty i dowody bez zwłoki, aby postępowanie mogło 
być przeprowadzone sprawnie i szybko [art. 6 § 2 k.P.c.]

zasada inicjatywy 
organów 
procesowych 
i egzekucyjnych  
co do toku 
postępowania

prokurator może żądać wszczęcia postępowania w  każdej spra-
wie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postę-
powaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona prawo-
rządności, praw obywateli lub interesu społecznego; w sprawach 
niemajątkowych z  zakresu prawa rodzinnego prokurator może 
wytaczać powództwa tylko w wypadkach wskazanych w ustawie  
[art. 7 k.P.c.]




