PISMA PROCESOWE
W POSTĘPOWANIU
CYWILNYM
Mgr Karolina Badurowicz

-> SKĄD OSOBA WYSTĘPUJĄCA W PROCESIE MA
WIEDZIEĆ, JAK PRAWIDŁOWO „POROZUMIEWA
SIĘ” Z SĄDEM POZA ROZPRAWĄ?

Mgr Karolina Badurowicz

Art. 125 KPC
§ 1. Pisma procesowe obejmują wnioski i oświadczenia stron składane poza rozprawą.

§ 2. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, pisma procesowe wnosi się na urzędowych formularzach.
§ 2(1). Jeżeli przepis szczególny tak stanowi albo dokonano wyboru wnoszenia pism procesowych za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, pisma procesowe w tej sprawie wnosi się wyłącznie za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Pisma niewniesione za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do

sądu, o czym sąd poucza wnoszącego pismo.

Mgr Karolina Badurowicz

-> SKĄD OSOBA WYSTĘPUJĄCA W PROCESIE MA
WIEDZIEĆ, JAK SPORZĄDZIĆ PRAWIDŁOWE PISMO
W SPRAWIE?

Mgr Karolina Badurowicz

-

> PODSTAWOWE WYZNACZNIKI, CO DO BUDOWY PISMA PROCESOWEGO:

Art. 126 KPC
§ 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:
1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
2) imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
3) oznaczenie rodzaju pisma;
4) osnowę wniosku lub oświadczenia;
5) w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie
faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na
wykazanie każdego z tych faktów;
6) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
7) wymienienie załączników.
§ 1(1). Do pisma procesowego dołącza się załączniki wymienione w tym piśmie. + Art. 128 KPC
Mgr Karolina Badurowicz

-

> PODSTAWOWE WYZNACZNIKI, CO DO BUDOWY PISMA PROCESOWEGO:

-

Pierwsze pismo w sprawie:

§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie
przedmiotu sporu oraz:
1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy strona jest
przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - adres do
korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
1(1)) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i
pełnomocników stron;
2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji
podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub
posiada go nie mając takiego obowiązku lub
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym
rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we
właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

Mgr Karolina Badurowicz

-

> PODSTAWOWE WYZNACZNIKI, CO DO BUDOWY PISMA PROCESOWEGO:

-

Obowiązkowe wskazanie sygnatury akt – po jej nadaniu:

§ 2(1). Dalsze pisma procesowe, poza elementami określonymi w § 1, powinny zawierać sygnaturę
akt.

Mgr Karolina Badurowicz

-

> PODSTAWOWE WYZNACZNIKI, CO DO BUDOWY PISMA PROCESOWEGO:

-

Gdy strona posiada pełnomocnika:

§ 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo albo uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, jeżeli
pismo wnosi pełnomocnik, który wcześniej nie złożył pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnik dokonał
wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, uwierzytelniony odpis

pełnomocnictwa wnosi się za pośrednictwem tego systemu.
§ 3(1). Przepisu § 3 nie stosuje się do pism wnoszonych w elektronicznym postępowaniu
upominawczym.

Mgr Karolina Badurowicz

-

> PODSTAWOWE WYZNACZNIKI, CO DO BUDOWY PISMA PROCESOWEGO:

-

Inne:

§ 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z
wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.
§ 5. Pismo procesowe wniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Mgr Karolina Badurowicz

-

> PODSTAWOWE WYZNACZNIKI, CO DO BUDOWY PISMA PROCESOWEGO:

-

Gdy sprawa ma charakter majątkowy:

Art. 126 (1) KPC
§ 1. W każdym piśmie należy podać wartość przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu zaskarżenia,
jeżeli od tej wartości zależy:
-

właściwość rzeczowa sądu,

-

wysokość opłaty lub

-

dopuszczalność środka odwoławczego,

a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniężna.
§ 2. Pisma dotyczące części przedmiotu sporu lub zaskarżenia podlegają opłacie tylko w stosunku do
wartości tej części.
§ 3. Wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego
złotego.

Mgr Karolina Badurowicz

-

> PODSTAWOWE WYZNACZNIKI, CO DO BUDOWY PISMA PROCESOWEGO:

-

Gdy sprawa ma charakter majątkowy:

Art. 126 (1) KPC
§ 1. W każdym piśmie należy podać wartość przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu zaskarżenia,
jeżeli od tej wartości zależy:
-

właściwość rzeczowa sądu,

-

wysokość opłaty lub

-

dopuszczalność środka odwoławczego,

a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniężna.
§ 2. Pisma dotyczące części przedmiotu sporu lub zaskarżenia podlegają opłacie tylko w stosunku do
wartości tej części.
§ 3. Wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego
złotego.

Mgr Karolina Badurowicz

-

> PODSTAWOWE WYZNACZNIKI, CO DO BUDOWY PISMA PROCESOWEGO:

-

Opłacenie pisma procesowego:

Art. 126 (2) KPC
§ 1. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna
opłata.
§ 2. Nie żąda się opłaty od pisma, jeżeli już z jego treści wynika, że podlega ono odrzuceniu.

Mgr Karolina Badurowicz

-

> PODSTAWOWE WYZNACZNIKI, CO DO BUDOWY PISMA PROCESOWEGO:

-

Opłacenie pisma procesowego + uiszczenie ZALICZKI:

Art. 130(4) KPC

§ 1. Strona, która wnosi o podjęcie czynności połączonej z wydatkami, obowiązana jest uiścić zaliczkę na ich pokrycie w
wysokości i terminie oznaczonym przez sąd. Jeżeli więcej niż jedna strona wnosi o podjęcie czynności, sąd zobowiązuje
każdą stronę, która z czynności wywodzi skutki prawne, do uiszczenia zaliczki w równych częściach lub w innym stosunku
według swego uznania.
§ 2. Przewodniczący wzywa stronę zobowiązaną do wniesienia zaliczki, aby w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż
dwa tygodnie zapłaciła oznaczoną kwotę. Jeżeli strona zobowiązana mieszka lub ma siedzibę za granicą i nie ma w kraju
przedstawiciela, termin, o którym mowa w § 1, wynosi miesiąc, przy czym gdyby doręczenie wezwania miało mieć

miejsce poza terytorium Unii Europejskiej, oznacza się termin nie krótszy niż trzy miesiące.
§ 3. Jeżeli okazuje się, że przewidywane lub rzeczywiste wydatki są większe od wniesionej zaliczki, przewodniczący
wzywa o jej uzupełnienie w trybie określonym w § 2.

§ 4. Sąd podejmie czynność połączoną z wydatkami, jeżeli zaliczka zostanie uiszczona w oznaczonej wysokości.
§ 5. W razie nieuiszczenia zaliczki sąd pominie czynność połączoną z wydatkami.
Mgr Karolina Badurowicz

-

> PODSTAWOWE WYZNACZNIKI, CO DO BUDOWY PISMA PROCESOWEGO:

-

Pismo przygotowawcze:

Art. 127 KPC
§ 1. W piśmie procesowym mającym na celu przygotowanie sprawy do rozstrzygnięcia (pismo
przygotowawcze) strona powinna:
-

zwięźle podać stan sprawy,

-

wyszczególnić, które fakty przyznaje, a którym zaprzecza, oraz

-

wypowiedzieć się co do twierdzeń i dowodów zgłoszonych przez stronę przeciwną.

§ 2. W piśmie przygotowawczym strona może także wskazać podstawy prawne swoich żądań lub
wniosków.

Mgr Karolina Badurowicz

-

> PODSTAWOWE WYZNACZNIKI, CO DO BUDOWY PISMA PROCESOWEGO:

-

Oryginały dokumentów:

Art. 129 KPC
§ 1. Strona powołująca się w piśmie na dokument obowiązana jest na żądanie przeciwnika złożyć
oryginał dokumentu w sądzie jeszcze przed rozprawą.
§ 2. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z
oryginałem została poświadczona przez:
- notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą
prawnym, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Mgr Karolina Badurowicz

-

> CO ZROBIĆ JEŚLI PISMO PROCESOWE MA BRAKI:

Art. 130 KPC

§ 1. Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek:
-

niezachowania warunków formalnych (np. nie dołączono załączników) lub

-

jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty,

przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub
opłacenia go w terminie tygodniowym.
Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do
nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym.

Mgr Karolina Badurowicz

-

> CO ZROBIĆ JEŚLI PISMO PROCESOWE MA BRAKI:

§ 2. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie

wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.
§ 3. Pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia.

§ 4. Zarządzenie przewodniczącego o zwrocie pozwu doręcza się tylko powodowi.
§ 5. Pisma procesowe sporządzone z naruszeniem art. 87(1) podlegają zwrotowi bez wzywania do
usunięcia braków, chyba że ustawa stanowi inaczej. - > Sprawy przed SN, gdzie jest obowiązkowe
zastępstwo przez profesjonalnego pełnomocnika

Mgr Karolina Badurowicz

-

> CO ZROBIĆ JEŚLI PISMO PROCESOWE MA BRAKI:

§ 2. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie

wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.
§ 3. Pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia.

§ 4. Zarządzenie przewodniczącego o zwrocie pozwu doręcza się tylko powodowi.
§ 5. Pisma procesowe sporządzone z naruszeniem art. 87(1) podlegają zwrotowi bez wzywania do
usunięcia braków, chyba że ustawa stanowi inaczej. - > Sprawy przed SN, gdzie jest obowiązkowe
zastępstwo przez profesjonalnego pełnomocnika

Mgr Karolina Badurowicz

-

> CO ZROBIĆ JEŚLI PISMO PROCESOWE MA BRAKI:

-

Gdy pismo wnosił profesjonalny pełnomocnik:

Art. 130(1a) KPC
§ 1. Jeżeli pismo procesowe wniesione przez:
-

adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej
Polskiej

nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych,
przewodniczący zwraca pismo stronie bez wezwania do jego poprawienia lub uzupełnienia.
Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do
nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym.

§ 2. W zarządzeniu o zwrocie pisma wskazuje się braki, które stanowią podstawę zwrotu.
§ 3. W terminie tygodnia od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma strona może je wnieść
ponownie. Jeżeli pismo to nie jest dotknięte brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.
Skutek ten nie następuje w przypadku kolejnego zwrotu pisma, chyba że zwrot nastąpił na skutek
braków uprzednio niewskazanych.
§ 4. Zarządzenie o zwrocie pisma może wydać także referendarz sądowy.
Mgr Karolina Badurowicz

-

> CO ZROBIĆ JEŚLI PISMO PROCESOWE MA BRAKI:

-

Gdy pismo wnosił profesjonalny pełnomocnik:

Art. 130 (2) KPC
§ 1. Pismo wniesione przez:
-

adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego,

które nie zostało należycie opłacone, przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli
pismo podlega opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę
wartości przedmiotu sporu.
§ 2. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma z przyczyn określonych
w § 1 strona może uiścić brakującą opłatę. Jeżeli opłata została wniesiona we właściwej wysokości,
pismo wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego
zwrotu pisma z tej samej przyczyny.
§ 5. Przepisu § 1 nie stosuje się, gdy obowiązek uiszczenia opłaty stosunkowej powstał na skutek
sprawdzenia przez sąd wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia.

Mgr Karolina Badurowicz

-

> CO ZROBIĆ JEŚLI PISMO PROCESOWE MA BRAKI:

Art. 130(1a)
§ 1. Jeżeli pismo procesowe wniesione przez:
-

adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej
Polskiej

nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych,
przewodniczący zwraca pismo stronie bez wezwania do jego poprawienia lub uzupełnienia.
Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do
nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym.
§ 2. W zarządzeniu o zwrocie pisma wskazuje się braki, które stanowią podstawę zwrotu.

§ 3. W terminie tygodnia od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma strona może je wnieść
ponownie. Jeżeli pismo to nie jest dotknięte brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.
Skutek ten nie następuje w przypadku kolejnego zwrotu pisma, chyba że zwrot nastąpił na skutek
braków uprzednio niewskazanych.
§ 4. Zarządzenie o zwrocie pisma może wydać także referendarz sądowy.

Mgr Karolina Badurowicz

-

> KIEDY PISMO MUSI BYĆ WNIESIONE NA FORMULARZU URZĘDOWYM:

-

Specjalny wymóg co do „formy” składanego pisma

Art. 130(1) KPC
§ 1(1). Jeżeli pismo procesowe, które powinno być wniesione na urzędowym formularzu:
-

nie zostało wniesione na takim formularzu lub

-

nie może otrzymać prawidłowego biegu na skutek niezachowania innych warunków formalnych,

przewodniczący wzywa stronę do jego poprawienia lub uzupełnienia w terminie tygodniowym,
przesyłając złożone pismo. Wezwanie powinno wskazywać wszystkie braki pisma oraz zawierać
pouczenie o treści § 2.
§ 2. W razie bezskutecznego upływu terminu lub ponownego złożenia pisma dotkniętego brakami
przewodniczący zarządza zwrot pisma. Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty oraz
sprzeciw od nakazu zapłaty sąd odrzuca.

Mgr Karolina Badurowicz

-

> KIEDY PISMO MUSI BYĆ WNIESIONE NA FORMULARZU URZĘDOWYM:

-

Podstawy prawne mające zastosowanie przy postępowaniu rejestrowym:

KODEKS POSTĘPOWANIA
CYWILNEGO
DZIAŁ VI.
POSTĘPOWANIE REJESTROWE.
• Art. 694(1) – 694(8) KPC

Mgr Karolina Badurowicz

USTAWA O KRAJOWYM
REJESTRZE SĄDOWYM

USTAWA O KOSZTACH SĄDOWYCH
W SPRAWACH CYWILNYCH

Art. 3

ROZDZIAŁ 5.

Rejestr obejmuje podmioty, na

SPRAWY Z ZAKRESU DZIAŁANIA

które przepisy ustaw nakładają

KRAJOWEGO REJESTRU

obowiązek uzyskania wpisu do

SĄDOWEGO.

tego Rejestru.

• ART. 52-64

-

> POSTĘPOWANIE REJESTROWE W KPC:

Art. 694(1) KPC
§ 1. Przepisy zawarte w niniejszym dziale stosuje się do postępowań w sprawach, w których właściwy

jest sąd rejonowy (sąd gospodarczy) prowadzący Krajowy Rejestr Sądowy (sprawy rejestrowe).
§ 2. Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do postępowań rejestrowych prowadzonych

przez inne sądy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Art. 694(3) KPC
§ 1. Wniosek do sądu rejestrowego prowadzącego Krajowy Rejestr Sądowy składa podmiot
podlegający wpisowi do tego rejestru, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Mgr Karolina Badurowicz

-

> KIEDY PISMO MUSI BYĆ WNIESIONE NA FORMULARZU URZĘDOWYM:

-

Urzędowe formularze – stosowane do dokonywania wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego

Art. 19 Ustawy o KRS
1. Wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z
urzędu.
2. Wniosek o wpis składa się na urzędowym formularzu albo na formularzu udostępnionym w systemie
teleinformatycznym.
Składając wniosek, wnioskodawca bez wezwania:
a) uiszcza opłatę sądową, - > Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

b) a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu - również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym.
2a. Wnioski można także składać na niebarwnych formularzach stanowiących wydruki komputerowe
lub będących kserokopiami formularzy urzędowych.

Mgr Karolina Badurowicz

-

> KIEDY PISMO MUSI BYĆ WNIESIONE NA FORMULARZU URZĘDOWYM:

-

Urzędowe formularze – opłata

ROZDZIAŁ 5. SPRAWY Z ZAKRESU DZIAŁANIA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.
Art. 52 [Rejestr przedsiębiorców]
1. Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
2. Opłatę stałą w kwocie 250 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie w rejestrze
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością, których umowy zostały zawarte przy wykorzystaniu wzorców umowy
udostępnionych w systemie teleinformatycznym.

Mgr Karolina Badurowicz

-

> KIEDY PISMO MUSI BYĆ WNIESIONE NA FORMULARZU URZĘDOWYM:

-

Braki w formularzu urzędowym:

3. Wniosek złożony z naruszeniem przepisu ust. 2 lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu,
bez wzywania do uzupełnienia braków. Przepisu art. 130(1) Kodeksu postępowania cywilnego nie
stosuje się.
3a. W razie wystąpienia innych braków niż wymienione w ust. 2 i 3, przepis art. 130 Kodeksu
postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.

4. W razie zwrócenia wniosku zgodnie z ust. 3 może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty
doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie jest dotknięty brakami,
wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu
wniosku, chyba że zwrot nastąpił na skutek braków uprzednio niewskazanych.

Mgr Karolina Badurowicz

-

> KIEDY PISMO MUSI BYĆ WNIESIONE NA FORMULARZU URZĘDOWYM:

-

Dostępność URZĘDOWYCH FORMULARZY:

5. Urzędowe formularze są udostępniane:
-

w siedzibach sądów oraz

-

na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Mgr Karolina Badurowicz

-

> KIEDY PISMO MUSI BYĆ WNIESIONE NA FORMULARZU URZĘDOWYM:

Mgr Karolina Badurowicz

-

> KIEDY PISMO MUSI BYĆ WNIESIONE NA FORMULARZU URZĘDOWYM:

Mgr Karolina Badurowicz

-

> KIEDY PISMO MUSI BYĆ WNIESIONE NA FORMULARZU URZĘDOWYM:

Mgr Karolina Badurowicz

-

> KIEDY PISMO MUSI BYĆ WNIESIONE NA FORMULARZU URZĘDOWYM:

Mgr Karolina Badurowicz

