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XI

Wstęp

Publikacja stanowi kontynuację serii „Pozwów w przykładach i wzorach” zawierającej 
zarówno teoretyczne, jak i praktyczne wskazówki formułowania pozwów w sprawach 
cywilnych. Jej celem jest usystematyzowanie wiedzy w zakresie konstruowania pozwów 
w sprawach cywilnych. Z tego też względu, na publikację składają się dwie części – opi-
sowa i wzory z komentarzami. 

W pierwszej części autorzy zawarli wskazówki dotyczące formalnych wymogów spo-
rządzania pozwów. Mają one charakter teoretyczny i zawierają liczne odwołania do li-
teratury oraz orzecznictwa. Drugą część stanowią wybrane pozwy z zakresu prawa cy-
wilnego – wzory wraz ze szczegółowym omówieniem specyfiki danego pozwu. Autorzy 
– praktykujący adwokaci – zwracają uwagę na najważniejsze aspekty konstruowania 
pozwów, uzasadniania wniosków o zabezpieczenie, wyliczania opłaty od pozwu i inne. 
Natomiast komentarze do poszczególnych pozwów podkreślają znaczenie ważnych po-
glądów doktryny i orzecznictwa, skupiając się na praktycznym wymiarze pisania pozwu 
w konkretnej sprawie.

Niniejszą publikację kierujemy w szczególności do aplikantów. Liczymy na to, że bę-
dzie ona pomocna zarówno w codziennej pracy w kancelarii, jak i na zajęciach szkolenio-
wych. Opracowanie to niewątpliwie przyda się także aplikantom przygotowującym się 
do egzaminu zawodowego – adwokackiego lub radcowskiego. Pozwoli ono usystematy-
zować wiedzę zdobytą podczas aplikacji i zwrócić uwagę na kwestie praktyczne.

adw. dr Dominika Wetoszka
adw. Joanna Gręndzińska

adw. Marcin Derlacz
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Rozdział I. Wymagania formalne pism 
procesowych w sprawach cywilnych

1. Sprawy cywilne
Kodeks postępowania cywilnego w art. 1 definiuje sprawę cywilną, wskazując na ist-

nienie dwóch kryteriów: 
1)  materialnego oraz 
2)  procesowego. 

W znaczeniu materialnym sprawami cywilnymi są sprawy ze stosunków z zakresu 
prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy. Stosunki te charaktery-
zują się równorzędnością podmiotów oraz ekwiwalentnością świadczeń.

Z punktu widzenia procesowego sprawami cywilnymi są sprawy, które nie ze swojej 
istoty, ale z woli ustawodawcy zostały poddane właściwości sądów powszechnych i SN 
(np. sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych)1.

Konstrukcja prawna sprawy cywilnej oparta jest na kryterium materialnoprawnym, 
tj. charakterze danego stosunku prawnego, i na kryterium formalnym, wyrażającym się 
w przekazaniu określonej sprawy do zakresu działania sądów powszechnych. W sen-
sie materialnoprawnym sprawami cywilnymi są sprawy, w których ochrona prawna jest 
przewidziana ze względu na stan prawny oraz prawa i obowiązki podmiotów stosun-
ków prawnych o charakterze równorzędnym. Jeżeli źródłem roszczenia jest stosunek ad-
ministracyjnoprawny, to sprawa nie ma charakteru cywilnego według kryterium mate-
rialnoprawnego, choć może podlegać rozpoznaniu na podstawie KPC. Przesądzającym 
elementem wskazującym na stosunek administracyjnoprawny jest występowanie organu 
państwowego lub społecznego wobec innego uczestnika z pozycji wykonywania władzy 
zwierzchniej w ramach zarządzającej działalności państwa2.

W literaturze wskazuje się, że sprawy cywilne z art. 1 KPC obejmują sprawy z po-
wództwa o świadczenie, o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub 
prawa oraz o ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa3.

Biorąc natomiast pod uwagę kryterium formalne, do spraw cywilnych z woli ustawo-
dawcy można zaliczyć m.in. sprawy:

1  M. Uliasz, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2007, s. 136.
2  Post. SN z 4.4.2003 r., III CZP 11/03, Legalis.
3  A. Góra-Błaszczykowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis 2017, komen-
tarz do art. 1, Nb 16.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrugaydkobxgi3a
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1) z ustawy z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji1: 
a)  sprawy z zakresu żądania zwolnienia rzeczy lub prawa majątkowego od zabez-

pieczenia lub egzekucji administracyjnej (art. 40 § 2), 
b)  w wypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej (art. 62), 
c)  w sprawach o wyjawienie majątku (art. 71 § 1), 
d)  w sprawach o pozostawienie pomieszczeń w użytkowaniu zobowiązanego 

(art. 110g § 6);
2) z ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy2: w sprawach nieunormowanych 

w art. 87 i 88 (art. 90);
3) z ustawy z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich3: 

a)  w sprawie wymierzania i uchylania kary pieniężnej (art. 9 § 1), 
b)  w sprawach nieletnich (art. 20), 
c)  w sprawie przeprowadzania dowodu z opinii pedagogicznej, psychologicznej, 

medycznej oraz opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (art. 25 § 1), 
d)  w postępowaniu odwoławczym w sprawie zastosowania środka poprawczego 

lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego 
(art. 59 § 2);

4) z ustawy z 5.1.2011 r.  Kodeks wyborczy4: 
a)  w sprawach protestów (art. 321 § 1–2), 
b)  do rozpoznawania protestów wyborczych (art. 393);

5) z ustawy z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów5: 
a)  do zarządu nad przedsiębiorstwem zastawcy (art. 27 ust. 2), 
b)  do postępowania rejestrowego (art. 44);

6) z ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy6: 
a)  przy egzekucji grzywny, kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość przedmio-

tów, które powinny ulec przepadkowi, nawiązki na rzecz Skarbu Państwa, należ-
ności sądowych (art. 25 § 1), 

b)  do tytułów egzekucyjnych (art. 26), 
c)  przy podziale sumy uzyskanej z egzekucji – należności z tytułu obowiązku napra-

wienia szkody, nawiązki lub świadczenia pieniężnego (art. 196 § 2);
7) z ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego7: 

a)  w kwestiach dotyczących pełnomocnika (art. 89), 
b)  w postępowaniu zabezpieczającym (art. 292 § 1), 
c)  w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie i nie-

słuszne stosowanie środków przymusu (art. 558);
8) z ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym8: do postępowania przed są-

dami rejestrowymi (art. 7);
9) z ustawy z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji9: w sprawie wyłączenia 

komornika (art. 9 ust. 5);

1  T.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.
2  T.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.
3  T.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1654 ze zm.
4  T.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 15 ze zm.
5  T.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1278 ze zm.
6  T.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 665 ze zm.
7  T.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1749 ze zm.
8  T.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.
9  T.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1277 ze zm.
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1. Sprawy cywilne

10)  z ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych1: w postępowaniu z od-
wołań od decyzji Zakładu (art. 83 ust. 2);

11)  z ustawy z 30.8.2002 r.  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi2: 
a)  do doręczenia pism w postępowaniu sądowym przez operatora pocztowego 

(art. 65 § 2), 
b)  do postępowania dowodowego, o którym mowa w art. 106 § 3 (art. 106 § 5), 
c)  do przeprowadzania dowodów, o których mowa w art. 296 § 1 (art. 296 § 2), 
d)  w sprawach nieunormowanych w niniejszej ustawie do postępowania w zakresie 

obrotu zagranicznego (art. 300).
Wprowadzenie do art. 1 KPC legalnej definicji sprawy cywilnej ma na celu sprecyzo-

wanie kategorii sporów rozstrzyganych w postępowaniu cywilnym.

Orzecznictwo:

Niedopuszczalność drogi sądowej
1. Niedopuszczalność drogi sądowej, stanowiąca bezwzględną przesłankę proceso-

wą, zachodzi wtedy, gdy sprawa nie ma charakteru sprawy cywilnej, ani w znaczeniu 
materialnym, ani formalnym, albo gdy ma wprawdzie charakter sprawy cywilnej w zna-
czeniu materialnym, ale na podstawie szczególnego przepisu została przekazana do wła-
ściwości innego organu jak sąd powszechny.

2. Rozważając dopuszczalność drogi sądowej, sąd nie bada istnienia prawa podmio-
towego ani nie rozważa, czy zgłoszone przez powoda roszczenie jest usprawiedliwio-
ne prawem materialnym. Do wytoczenia procesu nie jest potrzebne obiektywne istnienie 
prawa, konieczne jest jedynie twierdzenie o jego istnieniu. Sąd powinien wyjaśnić, czy 
prawo podmiotowe, o istnieniu którego twierdzi powód, odpowiada pojęciu „sprawa cy-
wilna” w rozumieniu art. 1 i 2 KPC. Jeżeli, według twierdzeń powoda zawartych w po-
zwie, między nim a pozwanym istnieje stosunek cywilnoprawny, droga sądowa jest do-
puszczalna i pozew nie może być odrzucony z powodu jej braku.

(postanowienie SN − Izba Pracy z 16.6.2016 r., III UZP 7/16, Legalis)

Dokonywanie oceny charakteru sprawy
Ocena charakteru sprawy na podstawie art. 1 KPC zależy od przedmiotu procesu, tj. przed-
stawionego pod osąd roszczenia i przytoczonego przez powoda stanu faktycznego.

(wyrok SN − Izba Cywilna z 11.4.2014 r., I CSK 30/13, Legalis)

Obowiązek wskazania sądu właściwego w wypadku niedopuszczalności drogi sądo-
wej z powodu charakteru sprawy
Odrzucając pozew z powodu niedopuszczalności drogi sądowej, sąd nie może poprze-
stać na stwierdzeniu, że przedstawiona mu do rozpoznania sprawa nie jest sprawą cywil-
ną, lecz powinien w uzasadnieniu swego orzeczenia wskazać sąd, do którego właściwo-
ści rozpoznania tej sprawy zostało ustawowo zastrzeżone.

(wyrok SN − Izba Pracy z 24.9.2012 r., I PK 94/12, Legalis)

1  T.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.
2  T.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.
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Brak kompetencji sądów cywilnych do kontroli rozstrzygnięć wydawanych przez or-
gany podatkowe
Zobowiązanie podatkowe nie jest zobowiązaniem cywilnoprawnym, a sprawy dotyczą-
ce tych zobowiązań, z oczywistych względów, nie są „sprawami cywilnymi” w rozu-
mieniu art. 1 KPC. W konsekwencji, sądy cywilne nie posiadają kompetencji do kontroli 
rozstrzygnięć wydawanych przez organy podatkowe, ani też kompetencji do wiążącego 
orzekania w sprawach wymagających aktu tych organów.

(wyrok SN − Izba Cywilna z 3.12,2010 r., I CSK 163/10, Legalis)

Przesłanki dopuszczalności rozpoznania sprawy niecywilnej w postępowaniu cywilnym
Jeżeli sprawa ani w ujęciu materialnym, ani formalnym nie jest sprawą cywilną, to, wo-
bec braku zastrzeżenia ustawowego do jej rozpoznania przez sąd administracyjny, pod-
lega ona rozpoznaniu przez sądy powszechne.

(postanowienie SN − Izba Cywilna z 11.4.2008 r., II CSK 646/07, Legalis)

Obowiązek przyjęcia sprawy przez sąd cywilny mimo braku normy prawa materialne-
go przydatnej do oceny żądania powoda
Konstytucyjna zasada rozpatrywania sprawy przez sąd (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP) wy-
maga, żeby − po wyeliminowaniu możności poddania sprawy pod osąd innego sądu niż 
sąd cywilny (art. 177 w zw. z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP) − ten ostatni przyjął sprawę 
do rozpoznania i to bez względu na nieistnienie normy prawa cywilnego materialnego, 
w świetle której można by ocenić żądanie powoda.

(postanowienie SN − Izba Cywilna z 19.7.2006 r., I CSK 112/06, Legalis)

2. Rodzaje postępowania cywilnego
Postępowanie cywilne ma na celu realizację norm prawa cywilnego materialnego 

w drodze ich przymusowego urzeczywistnienia. Zadanie to określa pojęcie postępo-
wania cywilnego jako prawnie uregulowanego zespołu działań zmierzających do skon-
kretyzowania i przymusowego zrealizowania norm prawnych w sprawach cywilnych, 
w formie przewidzianej prawem.

Postępowanie cywilne sensu largo można podzielić na: postępowanie sądowe oraz 
postępowanie pozasądowe. Do postępowania sądowego zalicza się: 1) postępowanie 
procesowe − zwyczajne i postępowania odrębne; 2) postępowanie nieprocesowe; 3) po-
stępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt; 4) postępowanie zabezpieczające; 
5) postępowanie egzekucyjne; 6) postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne. Postę-
powania pozasądowe natomiast to postępowanie przed sądami polubownymi, jak rów-
nież postępowanie pojednawcze przed komisjami pojednawczymi w sprawach ze sto-
sunku pracy1.

1  A. Zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis 2017, komentarz do art. 1, 
Nb 3.
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3. Tryb postępowania

3. Tryb postępowania 
W literaturze wskazuje się, że procesem jest tylko ten spór prawny, który został pod-

dany jurysdykcji sądownictwa cywilnego. Sąd rozpoznaje w nim spór prawny występu-
jący między dwiema stronami, rozstrzygając o prawach i obowiązkach stron wynikają-
cych z tego sporu1.

Kodeks postępowania cywilnego wyróżnia dwa główne tryby postępowania rozpo-
znawczego, toczącego się w sprawach cywilnych przed sądami powszechnymi. Są to: 
1) proces oraz 2) postępowanie nieprocesowe. Stanowią one równorzędne tryby postę-
powania rozpoznawczego, w zależności od rodzaju spraw w nich rozpoznawanych. Ar-
tykuł 13 § 1 KPC zakłada domniemanie drogi procesu cywilnego, zaś postępowanie nie-
procesowe wynika z normy szczególnej. 

3.1. Tryb procesowy
Postępowanie procesowe nie ma charakteru jednolitego. Postępowanie może toczyć 

się na zasadach ogólnych, tj. na podstawie art. 15–42412 KPC lub jako postępowanie od-
rębne. Zasadą jest, że to powód oraz okoliczności faktyczne przez niego wskazane decy-
dują o trybie postępowania. Kodeks postępowania cywilnego wyróżnia następujące ro-
dzaje postępowań odrębnych: 
 1)  postępowanie w sprawach małżeńskich (art. 425–452 KPC);
 2)  postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi (art. 453–458 

KPC);
 3)  postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 

(art. 459–47714a KPC);
 4)  postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania (art. 478–479 KPC);
 5)  postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji (art. 47928–47935 KPC);
 6)  postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone 

(art. 47945 KPC);
 7)  postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki (art. 47946–47956 KPC);
 8)  postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty 

(art. 47957–47967 KPC);
 9)  postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego (art. 47968–47978 

KPC);
10)  postępowanie nakazowe i upominawcze (art. 4841–505 KPC);
11)  postępowanie uproszczone (art. 5051–50514 KPC);
12)  europejskie postępowania w sprawach transgranicznych (art. 50515–50527a KPC);
13)  postępowania elektroniczne (art. 50528–50539 KPC).

W literaturze wskazuje się, że w związku z różnorodnością spraw rozstrzyganych 
w postępowaniu cywilnym, ogólne reguły procesu niejednokrotnie nie uwzględniają 
swoistości określonej kategorii spraw cywilnych, a przez to nie zapewniają w dostatecz-
nym stopniu prawidłowego rozpoznania i rozstrzygnięcia w tych sprawach. Dlatego też 
zachodzi potrzeba odmiennej regulacji w ramach postępowań odrębnych, które cechuje 
w mniejszym lub większym stopniu odejście od zasad procesu „zwykłego”. Postępowa-
nia odrębne mogą być bardziej albo mniej sformalizowane2. 

1  A. Zieliński (red.), Kodeks..., komentarz do art. 13, Nb 2.
2  T. Wiśniewski, Przebieg procesu cywilnego, Warszawa 2009, s. 36.


