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PODSTAWOWY SPOSÓB WYSTĘPOWANIA W PROCESIE CYWILNYM

OSOBY FIZYCZNE 

OSOBIŚCIE 

OSOBY PRAWNE 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

Art. 67 KPC 

§ 1. Osoby prawne oraz jednostki 

organizacyjne, o których mowa 

w art. 64§1(1), dokonują czynności 

procesowych przez swoje organy albo przez 

osoby uprawnione do działania 

w ich imieniu.

+ § 1(1) i § 2



PRZEDSTAWICIELSTWO USTAWOWE 



OSOBY FIZYCZNE 

OSOBIŚCIE 

PRZEZ PRZEDSTAWICIELA 
USTAWOWEGO 

Art. 66 KPC

Osoba fizyczna niemająca zdolności procesowej 

może podejmować czynności procesowe tylko 

przez swego przedstawiciela ustawowego.

Art. 70 KPC

(…) W wypadkach, w których ustanowienie 

przedstawiciela ustawowego powinno nastąpić 

z urzędu, sąd zwraca się o to do właściwego sądu 

opiekuńczego.



■ WYKAZANIE UMOCOWANIA 

Art. 68 KPC 

§1. Przedstawiciel ustawowy, organy oraz osoby wymienione w art.67 mają obowiązek wykazać swoje 

umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności procesowej.

§2. Przepisu §1 nie stosuje się, gdy stwierdzenie umocowania przez sąd jest możliwe na podstawie wykazu lub 

innego rejestru, do którego sąd ma dostęp drogą elektroniczną, a także gdy czynność procesowa jest 

dokonywana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w przypadku gdy przepis szczególny przewiduje, że 

czynności można dokonać wyłącznie za pośrednictwem tego systemu. Przedstawiciel ustawowy, organy oraz 

osoby wymienione w art. 67 mają jednak obowiązek wskazać podstawę swojego umocowania.



KURATOR 
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W JAKIM CHARAKTERZE
W POSTĘPOWANIU 

CYWILNYM POJAWI SIĘ 
KURATOR?

JAKO

PRZEDSTAWICIEL 
USTAWOWY

GDY NIE MOŻNA 
ZASTOSOWAĆ

PODSTAWOWEGO 
SPOSOBU WYSTĘPOWANIA 

W PROCESIE CYWILNYM

- > GDY STRONA NIE MA 
ZDOLNOŚCI PROCESOWEJ  

GDY WYNIKA TO
Z REGULACJI KPC 

JAKO 

STRONA 

GDY WYNIKA TO
Z REGULACJI KPC 



JAKO PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY 

GDY NIE MOŻNA ZASTOSOWAĆ PODSTAWOWEGO SPOSOBU WYSTĘPOWANIA W PROCESIE CYWILNYM 

 USTANOWIENIE KURATORA, Art. 69 KPC 

OSOBY FIZYCZNE 

Art. 69 KPC 

§1. Sąd orzekający, na wniosek strony 

przeciwnej, ustanawia kuratora dla strony 

niemającej zdolności procesowej, która nie 

ma przedstawiciela ustawowego,

OSOBY PRAWNE 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

Art. 69 KPC 

§1. Sąd orzekający, na wniosek strony przeciwnej, ustanawia 

kuratora (…) dla strony będącej osobą prawną, gdy w jej 

organie zachodzą braki  uniemożliwiające jej reprezentację, 

albo dla strony będącej jednostką organizacyjną, o której 

mowa w art. 64 § 1(1), gdy brak jest osób uprawnionych do  

jej reprezentowania.

§3. Kurator ustanowiony na podstawie §1 jest umocowany do dokonywania wszystkich czynności łączących się ze sprawą.



OP 

JO 

Art. 69 KPC 

(…) W toku postępowania sąd orzekający w uzasadnionych 

przypadkach może z urzędu ustanowić kuratora dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, 

o której mowa w art.64 §1(1). Postanowienie może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

§ 2.Sąd niezwłocznie zawiadamia właściwy sąd rejestrowy o ustanowieniu kuratora dla strony 

wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego.



OSOBY FIZYCZNE 

WYSTĘPUJĄ 
OSOBIŚCIE 

WYSTĘPUJĄ PRZEZ 
PRZEDSTAWICIELA 

USTAWOWEGO 

USTANOWIENIE 
KURATORA 

OSOBY PRAWNE 

JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNE 

WYSTĘPUJĄ PRZEZ 
SWOJE ORGANY 

USTANOWIENIE 
KURATORA 



JAKO PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY

GDY WYNIKA TO Z REGULACJI KPC

USTANAWIA SIĘ KURATORA DLA:

STRONY, KTÓREJ MIEJSCE POBYTU NIE JEST ZNANE OSOBY NIEOBECNEJ 

Art. 143 KPC 

Jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być 

doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące 

potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może do chwili 

zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub 

pełnomocnika nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego 

na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orzekający.

Art. 601 KPC

Dla osoby, która z powodu nieobecności nie może prowadzić 

swoich spraw, a nie ma pełnomocnika, ustanawia kuratora na 

wniosek osoby zainteresowanej sąd opiekuńczy miejsca 

ostatniego zamieszkania lub pobytu osoby nieobecnej

Art. 802 KPC 

Jeżeli miejsce pobytu dłużnika nie jest znane, sąd ustanowi 

dla niego kuratora z urzędu, gdy egzekucja ma być wszczęta 

z urzędu, w innych zaś sprawach – na wniosek wierzyciela.



JAKO STRONA 

GDY WYNIKA TO Z REGULACJI KPC

 KURATOR SPADKU 

Art. 666 KPC

§ 1. Do czasu objęcia spadku przez spadkobiercę sąd czuwa nad całością spadku, a w razie potrzeby ustanawia 

kuratora spadku.

Art. 667 KPC 

§ 1. Kurator spadku powinien starać się o wyjaśnienie, kto jest spadkobiercą, i zawiadomić spadkobierców o otwarciu 

spadku.

§ 2. Kurator spadku zarządza majątkiem spadkowym pod nadzorem sądu spadku. Do sprawowania zarządu stosuje 

się odpowiednio przepisy o zarządzie w toku egzekucji z nieruchomości.



JAKO STRONA 

GDY WYNIKA TO Z REGULACJI KPC

 KURATOR USTANOWIONY, GDY UMIERA OSOBA, KTÓRA BYŁA/BYŁABY STRONĄ W PROCESIE 

SPRAWY ZE STOSUNKÓW MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI 

SPRAWY ZE STOSUNKÓW MAŁŻEŃSKICH 



■ SPRAWY ZE STOSUNKÓW MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI 

 OSOBA NIE ŻYJE „W MOMENCIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA”

POWÓDZTWO 

O USTALENIE 

MACIERZYŃSTWA/

OJCOSTWA 

Art. 454 KPC 

§1. W sprawach o ustalenie macierzyństwa albo ojcostwa prokurator wytaczając powództwo 

wskazuje w pozwie dziecko, na którego rzecz wytacza powództwo, oraz pozywa odpowiednio matkę 

dziecka albo domniemanego ojca, a jeżeli osoby te nie żyją – kuratora ustanowionego na ich miejsce.

POWÓDZTWO 

O ZAPRZECZENIE 

MACIERZYŃSTWA 

Art. 454 KPC 

§1(1).W sprawach o zaprzeczenie macierzyństwa prokurator, wytaczając powództwo, pozywa kobietę 

wpisaną jako matka w akcie urodzenia dziecka oraz mężczyznę, którego ojcostwo zostało ustalone 

z uwzględnieniem jej macierzyństwa, a jeżeli osoby te nie żyją –kuratora ustanowionego na ich 

miejsce oraz dziecko.

POWÓDZTWO 

O ZAPRZECZENIE 

OJCOSTWA

Art. 454 KPC 

§2. W sprawach o zaprzeczenie ojcostwa prokurator wytaczając powództwo pozywa męża matki 

dziecka, a jeżeli ten nie żyje – kuratora ustanowionego na jego miejsce oraz dziecko, jak również 

matkę dziecka, jeżeli ta żyje.

POWÓDZTWO 

O USTALENIE 

BEZSKUTECZNOŚCI 

UZNANIA 

OJCOSTWA 

Art. 454 KPC 

§3. W sprawach o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa prokurator, wytaczając powództwo, 

pozywa dziecko oraz mężczyznę, który uznał ojcostwo, a jeżeli ten nie żyje – kuratora ustanowionego 

na jego miejsce, a także matkę dziecka, jeżeli ta żyje; w razie uznania ojcostwa po śmierci dziecka 

prokurator pozywa ustanowionego na miejsce dziecka kuratora.



 OSOBA UMIERA „W TRAKCIE POSTĘPOWANIA”

 KURATOR – NASTĘPCA PROCESOWY

POWÓDZTWO 

O USTALENIE 

MACIERZYŃSTWA

/OJCOSTWA 

POWÓDZTWO 

O ZAPRZECZENIE 

MACIERZYŃSTWA 

/ OJCOSTWA 

POWÓDZTWO 

O USTALENIE 

BEZSKUTECZNO

ŚCI UZNANIA 

OJCOSTWA 

Art. 456 KPC 

§ 1. Postępowanie umarza się w razie śmierci jednej ze stron, a jeżeli w charakterze tej samej strony 

występuje kilka osób, w razie śmierci wszystkich tych osób, z zastrzeżeniem § 2 i 3.

§ 2. W sprawie wytoczonej przez dziecko o ustalenie albo zaprzeczenie macierzyństwa, o zaprzeczenie 

ojcostwa albo ustalenie bezskuteczności uznania, jak również w sprawie wytoczonej przez dziecko albo jego 

matkę o ustalenie ojcostwa, postępowanie zawiesza się w razie śmierci pozwanych do czasu ustanowienia 

przez sąd orzekający kuratora, który wstępuje do sprawy na miejsce zmarłego. 

Przepis ten stosuje się w sprawie o rozwiązanie przysposobienia w razie śmierci przysposabiającego.



■ SPRAWY ZE STOSUNKÓW MAŁŻEŃSKICH

 OSOBA NIE ŻYJE „W MOMENCIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA”

POWÓDZTWO O UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA Art. 447 KPC 

§1. Na wniosek osoby, która po śmierci jednego z małżonków 

zamierza wytoczyć powództwo o unieważnienie małżeństwa, sąd 

rejonowy miejsca zamieszkania zmarłego ustanawia kuratora. 

Jeżeli zmarli obydwoje małżonkowie, ustanawia się dwóch 

kuratorów.

POWÓDZTWO O USTALENIE ISTNIENIA LUB 

NIEISTNIENIA MAŁŻEŃSTWA 

Art. 447 KPC 

§ 2. Przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio 

do powództwa o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa.

GDY WW. POWÓDZTWA WYTACZA PROKURATOR Art. 448 KPC 

§ 1. Jeżeli powództwo o unieważnienie małżeństwa wytacza 

prokurator, pozywa on oboje małżonków, 

a w wypadku śmierci jednego z nich – kuratora ustanowionego na 

miejsce zmarłego małżonka.

§ 2. Przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio 

do powództwa prokuratora o ustalenie istnienia lub nieistnienia 

małżeństwa



 OSOBA UMIERA „W TRAKCIE POSTĘPOWANIA”

 KURATOR – NASTĘPCA PROCESOWY

POWÓDZTWO O UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA Art. 450 KPC 

§ 1.  Postępowanie  o unieważnienie  małżeństwa  w razie śmierci 

jednego z małżonków zawiesza się.

§ 3. W razie śmierci pozwanego małżonka, a jeżeli pozwanymi byli 

oboje małżonkowie, w razie śmierci jednego z nich, postępowanie 

podejmuje się po ustanowieniu przez sąd orzekający na 

posiedzeniu niejawnym kuratora, który wstępuje na miejsce 

zmarłego małżonka.

POWÓDZTWO O USTALENIE ISTNIENIA LUB 

NIEISTNIENIA MAŁŻEŃSTWA 

Art. 447 KPC 

§ 2. Przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio 

do powództwa o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa.

GDY WW. POWÓDZTWA WYTACZA PROKURATOR Art. 448 KPC 

§ 1. Jeżeli powództwo o unieważnienie małżeństwa wytacza 

prokurator, pozywa on oboje małżonków, 

a w wypadku śmierci jednego z nich – kuratora ustanowionego na 

miejsce zmarłego małżonka.

§ 2. Przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio 

do powództwa prokuratora o ustalenie istnienia lub nieistnienia 

małżeństwa
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TYMCZASOWE DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NIEUPRAWNIONEJ OSOBY 

Art. 70 KPC 

§ 2. Sąd może dopuścić tymczasowo do czynności:

A) stronę niemającą zdolności sądowej lub procesowej albo 

B) osobę niemającą należytego ustawowego umocowania,

z zastrzeżeniem, że przed upływem wyznaczonego terminu braki będą uzupełnione, a czynności zatwierdzone przez powołaną 

do tego osobę.

Art. 71 KPC 

Jeżeli braków powyższych nie można uzupełnić albo nie zostały one w wyznaczonym terminie uzupełnione, sąd zniesie 

postępowanie w zakresie, w jakim jest ono dotknięte brakami, i w miarę potrzeby wyda odpowiednie postanowienie.



PEŁNOMOCNICTWO W PROCESIE 









REGULACJE DOTYCZĄCE PEŁNOMOCNIKÓW W KODEKSIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

CZĘŚĆ PIERWSZA. POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE 

KSIĘGA PIERWSZA. PROCES 

TYTUŁ IV. STRONY 

DZIAŁ V. PEŁNOMOCNICY PROCESOWI 

 Art. 86 – 97 KPC 

TYTUŁ V. KOSZTY PROCESU

DZIAŁ II. POMOC PRAWNA Z URZĘDU

 Art. 117 – 124 KPC 
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PEŁNOMOCNICY PROCESOWI 

■ UPRAWNIENIE DO USTANOWIENIA PEŁNOMOCNIKA 

Art. 86 KPC 

Strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników.

STRONA 

PEŁNOMOCNIK 

STRONA 

PRZEDSTAWICIEL 
USTAWOWY 

PEŁNOMOCNIK 



■ KTO MOŻE BYĆ PEŁNOMOCNIKIEM W POSTĘPOWANIU CYILNYM?

Art. 87 KPC 

§1. Pełnomocnikiem może być 

 adwokat lub radca prawny, 

 w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy,

 a w sprawach restrukturyzacji i upadłości także osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, 

 a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku 

zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, 

 współuczestnik sporu, jak również 

 małżonek, 

 rodzeństwo, 

 zstępni lub 

 wstępni strony oraz 

 osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.



§ 2. Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, może być również 

 pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. 

Osoba prawna prowadząca, na podstawie odrębnych przepisów, obsługę prawną przedsiębiorcy, osoby prawnej lub innej 

jednostki organizacyjnej może udzielić pełnomocnictwa procesowego - w imieniu podmiotu, którego obsługę prawną prowadzi –

 adwokatowi lub radcy prawnemu, jeżeli została do tego upoważniona przez ten podmiot.

§ 3. W sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne pełnomocnikiem może być również 

 przedstawiciel właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego oraz 

organizacji społecznej, mającej na celu udzielanie pomocy rodzinie

§ 4. W sprawach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego pełnomocnikiem rolnika może być również 

 przedstawiciel organizacji zrzeszającej rolników indywidualnych, której rolnik jest członkiem

§ 5. W sprawach związanych z ochroną praw konsumentów pełnomocnikiem może być

 przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§ 6. W sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej pełnomocnikiem twórcy projektu wynalazczego może być również 

 przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należą sprawy popierania własności przemysłowej i udzielania pomocy 

twórcom projektów wynalazczych



■ RODZAJE PEŁNOMOCNICTWA 

Art. 88 KPC 

Pełnomocnictwo może być albo procesowe - bądź to ogólne, bądź do prowadzenia poszczególnych spraw - albo 

do niektórych tylko czynności procesowych.

PEŁNOMOCNICTWO

PROCESOWE 

OGÓLNE 
DO PROWADZENIA 
POSZCZEGÓLNYCH 

SPRAW 

DO NIEKTÓRYCH 
CZYNNOŚCI 

PROCESOWYCH 



PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE 

Art. 91 KPC 

Pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do:

1) wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi 

o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji 

głównej przeciwko mocodawcy;

2) wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji;

3) udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu;

4) zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały 

wyłączone w danym pełnomocnictwie;

5) odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.



■ USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA

Art. 87(1) KPC 

§ 1. W postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów lub radców 
prawnych, a w sprawach własności przemysłowej także przez rzeczników patentowych. Zastępstwo to dotyczy 
także czynności procesowych związanych z postępowaniem przed Sądem Najwyższym, podejmowanych przed 
sądem niższej instancji.

WYSTĘPOWANIE 
PEŁNOMOCNIKA 

W POSTĘPOWANIU 
CYWILNYM 

DOWOLNE 

KONIECZNE 

- > TZW. PRZYMUS ADWOKACKO 
RADCOWSKI 



KIEDY NIE MA PRZYMUSU ADWOKACKO-RADCOWSKIEGO PRZED SN?

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się 

 w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych oraz

 o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego oraz gdy 

 stroną, jej organem, jej przedstawicielem ustawowym lub pełnomocnikiem jest sędzia, prokurator, notariusz albo 

profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, a także gdy 

 stroną, jej organem lub jej przedstawicielem ustawowym jest adwokat, radca prawny lub radca Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się także wtedy, gdy 

 zastępstwo procesowe Skarbu Państwa albo państwowej osoby prawnej jest wykonywane przez Prokuratorię Generalną 

Rzeczypospolitej Polskiej.



■ JAK SIĘ UDZIELA PEŁNOMOCNICTWA?

MOCODAWCA 

UDZIELENIE 
PEŁNOMOCNICTWA

- > JEDNOSTRONNA 
CZYNNOŚĆ PRAWNA  

PEŁNOMOCNIK 



Art. 90 KPC 

Za stronę, która nie może się podpisać, 

podpisuje pełnomocnictwo osoba przez nią 

upoważniona, z wymienieniem przyczyny, 

dla której strona sama się nie podpisała.

Art. 92 KPC 

Zakres, czas trwania i skutki umocowania 

szerszego niż pełnomocnictwo procesowe, 

jak również umocowanie do 

poszczególnych czynności procesowych, 

ocenia się według treści pełnomocnictwa 

oraz przepisów prawa cywilnego

Art. 93 KPC

Mocodawca stawający jednocześnie 

z pełnomocnikiem może niezwłocznie 

prostować lub odwoływać oświadczenia 

pełnomocnika.



■ DOŁĄCZENIE PEŁNOMOCNICTWA DO AKT SPRAWY

Art. 89 KPC

§ 1. Pełnomocnik jest obowiązany przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo 

z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa wraz z odpisem dla strony przeciwnej. Adwokat, 

radca prawny, rzecznik patentowy, a także radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej mogą sami 

uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich 

umocowanie. Złożenie dokumentu wykazującego umocowanie lub jego uwierzytelnionego odpisu nie jest 

wymagane, jeżeli stwierdzenie przez sąd umocowania jest możliwe na podstawie wykazu lub innego rejestru, do 

którego sąd ma dostęp drogą elektroniczną.

§ 11. Przepisu § 1 nie stosuje się do czynności procesowej dokonanej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

w przypadku gdy przepis szczególny przewiduje, że czynności można dokonać wyłącznie za pośrednictwem tego systemu. W 

takim przypadku pełnomocnik powołuje się na pełnomocnictwo, wskazując jego zakres oraz okoliczności wymienione w art. 87 

pełnomocnicy stron.

§ 2. W toku sprawy pełnomocnictwo może być udzielone ustnie na posiedzeniu sądu przez oświadczenie złożone 

przez stronę i wciągnięte do protokołu.



 WYPOWIEDZENIE PRZEZ MOCODAWCĘ 

Art. 94 KPC 

§ 1. Wypowiedzenie pełnomocnictwa procesowego 

przez mocodawcę odnosi skutek prawny w stosunku do 

sądu z chwilą zawiadomienia go o tym, w stosunku zaś 

do przeciwnika i innych uczestników – z chwilą 

doręczenia im tego zawiadomienia przez sąd.

SKUTEK PRAWNY W STOSUNKU DO 

SĄDU

SKUTEK PRAWNY W STOSUNKU DO 

PRZECIWNIKA 

INNYCH UCZESTNIKÓW 

- Z CHWILĄ ZAWIADOMIENIA GO O TYM - Z CHWILĄ DORĘCZENIA IM TEGO 

ZAWIADOMIENIA PRZEZ SĄD 



■ WYPOWIEDZENIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 

Art. 94 KPC 

§ 2. Adwokat lub radca prawny, który wypowiedział 

pełnomocnictwo, obowiązany jest działać za stronę 

jeszcze przez dwa tygodnie, chyba że mocodawca zwolni 

go od tego obowiązku. Każdy inny pełnomocnik powinien, 

mimo wypowiedzenia, działać za mocodawcę przez ten 

sam czas, jeżeli jest to konieczne do uchronienia 

mocodawcy od niekorzystnych skutków prawnych.



■ WYGAŚNIĘCIE PEŁNOMOCNICTWA 

Art. 96 KPC 

W razie śmierci strony albo utraty przez nią zdolności sądowej pełnomocnictwo wygasa.

Jednakże pełnomocnik procesowy działa aż do czasu zawieszenia postępowania. 

ŚMIERĆ MOCODAWCY ŚMIERĆ PEŁNOMOCNIKA 

o Pełnomocnictwo wygasa o Pełnomocnictwo wygasa 

Art. 175 KPC 

W razie śmierci pełnomocnika procesowego postępowanie 

może toczyć się dalej dopiero po wezwaniu strony nie 

stawającej. Wezwanie doręcza się stronie w miejscu jej 

rzeczywistego zamieszkania, zawiadamiając ją równocześnie 

o śmierci pełnomocnika procesowego. W wypadku tym nie 

stosuje się art. 136 § 2. 



■ DZIAŁANIE BEZ UMOCOWANIA 

Art. 97 KPC 

§ 1. Po wniesieniu pozwu sąd może dopuścić tymczasowo do podjęcia naglącej czynności procesowej osobę niemogącą na 

razie przedstawić pełnomocnictwa. Zarządzenie to sąd może uzależnić od zabezpieczenia kosztów.

§ 2. Sąd wyznaczy równocześnie termin, w ciągu którego osoba działająca bez pełnomocnictwa powinna je złożyć albo 

przedstawić zatwierdzenie swej czynności przez stronę. Jeżeli termin upłynął bezskutecznie, sąd pominie czynności 

procesowe tej osoby. W tym wypadku przeciwnik może żądać od działającego bez umocowania zwrotu kosztów 

spowodowanych jego tymczasowym dopuszczeniem.

DOKONANIE CZYNNOŚCI 
PROCESOWEJ BEZ UMOCOWANIA 

WYZNACZENIE PRZEZ SĄD 
TERMINU DO ZŁOŻENIA 

PEŁNOMOCNICTWA 

A. ZŁOŻENIE PEŁNOMOCNICTWA 

B. BRAK ZŁOŻENIA 
PEŁNOMOCNICTWA 

- > POMINIĘCIE CZYNNOŚCI 



■ SKUTEK DZIAŁANIA NIEUPRAWNIONEGO PEŁNOMOCNIKA:

Art. 379. Nieważność postępowania zachodzi: 

 1) jeżeli droga sądowa była niedopuszczalna,

 2) jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub 

przedstawiciela ustawowego, albo gdy pełnomocnik strony nie był należycie umocowany,

3) jeżeli o to samo roszczenie między tymi samymi stronami toczy się sprawa wcześniej wszczęta albo jeżeli 

sprawa taka została już prawomocnie osądzona,

 4) jeżeli skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa albo jeżeli w rozpoznaniu sprawy brał 

udział sędzia wyłączony z mocy ustawy,

5) jeżeli strona została pozbawiona możności obrony swych praw,

 6) jeżeli sąd rejonowy orzekł w sprawie, w której sąd okręgowy jest właściwy bez względu na wartość 

przedmiotu sporu.



POMOC PRAWNA Z URZĘDU

 WYZNACZENIE PRZEZ SĄD PEŁNOMOCNIKA (ADWOKATA/RADCY PRAWNEGO) W SYTUACJI, 

W KTÓREJ STRONA WYKAŻE, ŻE NIE JEST W STANIE PONIEŚĆ KOSZTÓW JEGO WYNAGRODZENIA

STRONA ZWOLNIONA WCZEŚNIEJ Z KOSZTÓW 

POSTĘPOWANIA 

STRONA NIEZWOLNIONA WCZEŚNIEJ Z KOSZTÓW 

POSTĘPOWANIA 

Art. 117 KPC 

§ 1. Strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych 

w całości lub części, może domagać się ustanowienia 

adwokata lub radcy prawnego.

Art. 117 KPC 

§ 2. Osoba fizyczna, niezwolniona przez sąd od kosztów 

sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub 

radcy prawnego, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, 

że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata 

lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego 

dla siebie i rodziny

§ 3. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której 

ustawa przyznaje zdolność sądową, niezwolniona przez sąd 

od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia 

adwokata lub radcy prawnego, jeżeli wykaże, że nie ma 

dostatecznych środków na poniesienie kosztów 

wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. 



■ WNIOSEK O POMOC PRAWNĄ Z URZĘDU 

Art. 117 KPC 

§ 4. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego 

strona zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów 

sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, 

w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się 

toczy. Osoba fizyczna, która nie ma miejsca zamieszkania 

w siedzibie tego sądu, może złożyć wniosek o ustanowienie 

adwokata lub radcy prawnego w sądzie rejonowym 

właściwym ze względu na miejsce swego zamieszkania, który 

niezwłocznie przesyła ten wniosek sądowi właściwemu.

Art. 117(1) KPC 

§ 1. Osoba fizyczna dołącza do wniosku o ustanowienie 

adwokata lub radcy prawnego oświadczenie obejmujące 

szczegółowe dane o swoim stanie rodzinnym, majątku, 

dochodach i źródłach utrzymania. Oświadczenie sporządza 

się według ustalonego wzoru. Jeżeli wniosek o ustanowienie 

adwokata lub radcy prawnego składany jest łącznie 

z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych, osoba 

fizyczna dołącza tylko jedno oświadczenie.



UWZGLĘDNIENIE WNIOSKU ODDALENIE WNIOSKU 

Art. 117 KPC 

§ 5. Sąd uwzględni wniosek, jeżeli udział adwokata lub radcy 

prawnego w sprawie uzna za potrzebny.

Art. 117(2) KPC 

§ 1. W razie oddalenia wniosku o ustanowienie adwokata lub 

radcy prawnego strona nie może ponownie domagać się 

ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, powołując się 

na te same okoliczności, które stanowiły uzasadnienie 

oddalonego wniosku.

§ 2. Ponowny wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy 

prawnego, oparty na tych samych okolicznościach, podlega 

odrzuceniu. Na postanowienie o odrzuceniu wniosku nie 

przysługuje zażalenie.

Art. 118 KPC 

§ 1. Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przez sąd 

jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa 

procesowego.

§ 2. Adwokat lub radca prawny ustanowiony przez sąd jest 

obowiązany zastępować stronę do prawomocnego 

zakończenia postępowania, chyba że z postanowienia sądu 

wynika, iż obowiązek zastępowania strony ustaje wcześniej



■ ETAPY POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYZNACZENIA PEŁNOMOCNIKA Z URZĘDU

UWZGLĘDNIENIE 

WNIOSKU 

Art. 117 KPC 

§ 5. Sąd uwzględni wniosek, jeżeli udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie uzna za potrzebny.

WYZNACZENIE 

PEŁNOMOCNIKA 

Art. 117(3) KPC 

§ 1. O wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego sąd zwraca się do właściwej okręgowej rady adwokackiej 

lub rady okręgowej izby radców prawnych.

§ 2. Właściwa okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych, wyznacza adwokata lub 

radcę prawnego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni, zawiadamiając o tym sąd. 

W zawiadomieniu właściwa okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych wskazuje 

imię i nazwisko wyznaczonego adwokata lub radcy prawnego oraz jego adres do doręczeń.

§ 3. Jeżeli strona we wniosku wskazała adwokata lub radcę prawnego, właściwa okręgowa rada adwokacka 

lub rada okręgowej izby radców prawnych, w miarę możliwości i w porozumieniu ze wskazanym adwokatem 

lub radcą prawnym, wyznaczy adwokata lub radcę prawnego wskazanego przez stronę.

WYNAGRODZENIE Art. 122 KPC 

§ 1. Adwokat lub radca prawny ustanowiony zgodnie z przepisami niniejszego działu ma prawo –

z wyłączeniem strony - ściągnąć sumę należną mu tytułem wynagrodzenia i zwrotu wydatków z kosztów 

zasądzonych na rzecz tej strony od przeciwnika. Przeciwnik nie może czynić żadnych potrąceń, z wyjątkiem 

kosztów nawzajem mu przyznanych od strony korzystającej z pomocy prawnej z urzędu.

§ 2. Na kosztach, przypadających od przeciwnika strony korzystającej z pomocy prawnej z urzędu, 

należności adwokata lub radcy prawnego ustanowionego według przepisów poprzedzających przysługuje 

pierwszeństwo przed roszczeniami osób trzecich.



DOCHODZENIE Art. 119(1) KPC 

Sąd może zarządzić stosowne dochodzenie, jeżeli na podstawie okoliczności sprawy lub 

oświadczeń strony przeciwnej powziął wątpliwości co do rzeczywistego stanu majątkowego 

strony domagającej się ustanowienia lub zastępowanej przez ustanowionego adwokata lub 

radcę prawnego

COFNIĘCIE USTANOWIENIA Art. 120 KPC 

§ 1. Sąd cofnie ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, jeżeli okaże się, że 

okoliczności, na których podstawie je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć.

§ 2. W wypadkach, o których mowa w § 1, strona obowiązana jest uiścić wynagrodzenie 

adwokata lub radcy prawnego dla niej ustanowionego. 

§ 3. Ponadto, w wypadku gdy okoliczności, na podstawie których przyznano ustanowienie 

adwokata lub radcy prawnego, przestały istnieć, sąd może obciążyć stronę tym 

obowiązkiem tylko częściowo, stosownie do zmiany, jaka nastąpiła w jej stosunkach.

§ 4. Stronę, która uzyskała ustanowienie adwokata lub radcy prawnego na podstawie 

podania świadomie nieprawdziwych okoliczności, sąd skaże na grzywnę, niezależnie od jej 

obowiązku uiszczenia wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego



WYGAŚNIĘCIE Art. 119 KPC 

Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego wygasa ze 

śmiercią strony, która je uzyskała. Jednakże na zasadzie 

tego ustanowienia adwokat lub radca prawny strony 

podejmuje czynności niecierpiące zwłoki.

ZWOLNIENIE OD OBOWIĄZKU ZASTĘPOWANIA Art. 118 KPC 

§ 3. Z ważnych przyczyn adwokat lub radca prawny może 

wnosić o zwolnienie od obowiązku zastępowania strony w 

procesie. Sąd, zwalniając adwokata lub radcę prawnego, 

zwraca się jednocześnie do właściwej okręgowej rady 

adwokackiej lub rady okręgowej izby radców prawnych o 

wyznaczenie innego adwokata lub radcy prawnego. Przepis 

art. 1173 § 2 stosuje się odpowiednio. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenjsgaztcltqmfyc4nbtgy2tknbtga


POZOSTAŁE PODMIOTY  



REGULACJE DOTYCZĄCE PEŁNOMOCNIKÓW W KODEKSIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

CZĘŚĆ PIERWSZA. POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE 

KSIĘGA PIERWSZA. PROCES 

TYTUŁ II. PROKURATOR

 Art. 55 – 60 KPC 

TYTUŁ III. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

 Art. 61 – 63 KPC 

TYTUŁ III A. PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY 

 Art. 63(1) i nast. KPC 

TYTUŁ III B. POWIATOWY MIEJSKI RZECZNIK KONSUMETNÓW 

 Art. 63(3) i nast. KPC 

TYTUŁ III C. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH 

PRZEPISÓW

 Art. 63(5) KPC 



PROKURATOR 

SĄD

PRZEWODNICZĄCY 

STRONA PROCESOWA:

POWÓD 

STRONA PROCESOWA:

POZWANY

PROTOKOLANT

PROKURATOR 

PROKURATOR 



WYTOCZENIE POWÓDZTWA NA RZECZ OZNACZONEJ OSOBY 

Art. 55 KPC 

Prokurator, wytaczając powództwo na rzecz oznaczonej osoby, powinien ją wskazać 

w pozwie. Nie dotyczy to spraw niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego, 

chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Art. 56 KPC 

§ 1. Osobę, na rzecz której prokurator wytoczył powództwo, sąd zawiadamia o tym, 

doręczając jej odpis pozwu. Osoba ta może wstąpić do sprawy w każdym jej stanie 

w charakterze powoda; 

w tym wypadku do udziału prokuratora w sprawie stosuje się odpowiednio przepisy 

o współuczestnictwie jednolitym.

§ 2. Prokurator nie może samodzielnie rozporządzać przedmiotem sporu.

Art. 58 KPC

Wyrok prawomocny zapadły w sprawie wytoczonej przez prokuratora ma powagę rzeczy osądzonej pomiędzy stroną, na rzecz której 

prokurator wytoczył powództwo, a stroną przeciwną. Jednakże w sprawach o roszczenia majątkowe prawomocne rozstrzygnięcie sprawy 

nie pozbawia strony zainteresowanej, która nie brała udziału w sporze, możności dochodzenia swoich roszczeń w całości lub w tej części, 

w której nie zostały zasądzone.



WYTOCZENIE POWÓDZTWA PRZECIWKO UCZESTNIKOM 

Art. 57 KPC 

Jeżeli prokurator, wytaczając powództwo, nie działa na rzecz 

oznaczonej osoby, wnosi on pozew przeciwko wszystkim 

osobom będącym stronami stosunku prawnego, którego 

dotyczy powództwo.

STRONY STOSUNKU PRAWNEGO

WYTOCZENIE POWÓDZTWA PRZEZ PROKURATORA



NIESAMODZIELNE POWÓDZTWO PROKURATORA SAMODZIELNE POWÓDZTWO PROKURATORA 

o Art. 55 – 56 KPC + Art. 58 KPC o Art. 57 KPC

o Wytacza je, gdy w jego ocenie wymaga tego:

a) ochrona praworządności 

b) praw podmiotowych konkretnych osób

o Wytacza je, gdy w jego ocenie wymaga tego:
Art. 7 KPC 

Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej 

sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już 

postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona 

praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego. 

W sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego 

prokurator może wytaczać powództwa tylko 

w wypadkach wskazanych w ustawie. 

o Prokurator jest w takim procesie stroną 

w znaczeniu procesowym 

o Prokurator jest w takim procesie stroną 

w znaczeniu materialnym 

o Prokurator korzysta z legitymacji procesowej formalnej o Prokurator korzysta z własnej legitymacji procesowej 

materialnej 

- > legitymacja publicznoprawna 

o Jeżeli strona wstąpi do postępowania:

- > współuczestnictwo jednolite 

- > stosowane ODPOWIEDNIO



PRZYSTĄPIENIE DO SPRAWY

Art. 59 KPC 

Sąd zawiadamia prokuratora o każdej sprawie, 

w której udział jego uważa za potrzebny

Art. 60 KPC 

§ 1. Prokurator może wstąpić do postępowania 

w każdym jego stadium. Prokurator nie jest związany 

z żadną ze stron. Może on składać oświadczenia 

i zgłaszać wnioski, jakie uzna za celowe, oraz 

przytaczać fakty i dowody na ich potwierdzenie. 

Od chwili, kiedy prokurator zgłosił udział 

w postępowaniu, należy mu doręczać pisma 

procesowe, zawiadomienia o terminach 

i posiedzeniach oraz orzeczenia sądowe.

§ 2. Prokurator może zaskarżyć każde orzeczenie 

sądowe, od którego służy środek odwoławczy. Terminy 

do zaskarżenia orzeczeń sądowych, ustanowione dla 

stron, wiążą również prokuratora. 

TOCZY SIĘ POSTĘPOWANIE

DO POSTĘPOWANIA WSTĘPUJE PROKURATOR 



ORANIZACJE POZARZĄDOWE 

SĄD

PRZEWODNICZĄCY 

STRONA PROCESOWA:

POWÓD 

STRONA PROCESOWA:

POZWANY

PROTOKOLANT

ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE 



 ZAKRES DZIAŁANIA ORGANIZACJI

Art. 61 KPC 

§ 1. Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych mogą, za zgodą osoby fizycznej wyrażoną 

na piśmie, WYTACZAĆ POWÓDZTWA NA JEJ RZECZ W SPRAWACH o:

1) alimenty;

2) ochronę środowiska;

3) ochronę konsumentów;

4) ochronę praw własności przemysłowej;

5) ochronę równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie 

praw i obowiązków obywateli.

§ 2. W sprawach wymienionych w § 1 organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych mogą, za 

zgodą osoby fizycznej wyrażoną na piśmie, PRZYSTĄPIĆ DO NIEJ W TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU.

§ 3. Za zgodą przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wyrażoną na piśmie, organizacja pozarządowa, której 

jest on członkiem, może na jego rzecz wytoczyć powództwo lub przystąpić do niego w toczącym się 

postępowaniu w sporze z innym przedsiębiorcą o roszczenia wynikające z prowadzonej działalności 

gospodarczej.

§ 4. Do pozwu lub pisma obejmującego przystąpienie organizacja pozarządowa dołącza wyrażoną na piśmie 

zgodę osoby fizycznej



■ FORMA DZIAŁANIA 

Art. 62 KPC

§ 1. Do organizacji pozarządowych wytaczających powództwa na rzecz osób fizycznych stosuje się odpowiednio 

przepisy o prokuratorze wytaczającym powództwo na rzecz oznaczonej osoby, z wyjątkiem art. 58 zdanie drugie.

§ 2. Do przystąpienia organizacji pozarządowych do strony w toczącym się postępowaniu stosuje się odpowiednio 

przepisy o interwencji ubocznej, do której nie mają odpowiedniego zastosowania przepisy o współuczestnictwie 

jednolitym.

1. MIĘDZY STRONAMI TOCZY SIĘ POSTĘPOWANIE 

2. DO STRONY PRZYSTĘPUJE ORGANIZACJA POZARZĄDOWA 

MIĘDZY STRONĄ A ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ STOSUJE 

SIĘ PRZEPISY O INTERWENCJI UBOCZNEJ NIESAMOISTNEJ



 PRZEDSTAWIENIE POGLĄDU

Art. 63 KPC 

Organizacje pozarządowe wymienione w artykułach poprzedzających, które nie uczestniczą w sprawie, 

mogą przedstawiać sądowi istotny dla sprawy pogląd wyrażony w uchwale lub w oświadczeniu ich należycie 

umocowanych organów.



PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

SĄD

PRZEWODNICZĄCY 

STRONA PROCESOWA:

POWÓD 

STRONA PROCESOWA:

POZWANY

PROTOKOLANT

PAŃSTWOWA 

INSPEKCJA PRACY



Art. 63 (1) KPC 

W sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy inspektorzy pracy MOGĄ WYTACZAĆ POWÓDZTWA na rzecz 

obywateli, a także WSTĘPOWAĆ, ZA ZGODĄ POWODA, DO POSTĘPOWANIA w tych sprawach w każdym jego 

stadium.

Art. 63 (2) KPC 

W sprawach wymienionych w artykule poprzedzającym do inspektorów pracy stosuje się odpowiednio przepisy 

o prokuratorze.



POWIATOWY (MIEJSKI) RZECZNIK 
KONSUMENTÓW

SĄD

PRZEWODNICZĄCY 

STRONA PROCESOWA:

POWÓD 

STRONA PROCESOWA:

POZWANY

PROTOKOLANT

PAŃSTWOWA 

INSPEKCJA PRACY



Art. 63 (3) KPC 

W sprawach o ochronę konsumentów powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów MOŻE WYTACZAĆ 

POWÓDZTWA na rzecz obywateli, a także WSTĘPOWAĆ, ZA ZGODĄ POWODA, DO POSTĘPOWANIA w tych 

sprawach w każdym jego stadium.

Art. 63 (4) KPC 

W sprawach, o których mowa w art. 63(3), do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów stosuje się 

odpowiednio przepisy o prokuratorze.



PODMIOTY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU NA PODSTAWIE 

ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
SĄD

PRZEWODNICZĄCY 

STRONA PROCESOWA:

POWÓD 

STRONA PROCESOWA:

POZWANY

PROTOKOLANT

Art. 63 (5) KPC

§ 1. Jeżeli przepisy odrębne przyznają określonym podmiotom, które nie uczestniczą w sprawie, uprawnienie do przedstawiania 

sądowi istotnego dla sprawy poglądu, do podmiotów tych stosuje się odpowiednio przepis art. 63. Jednak na wniosek podmiotu 

uprawnionego sąd może zezwolić, aby pogląd został przedstawiony także ustnie na rozprawie.

§ 2. Na wniosek podmiotu uprawnionego sąd udostępnia akta sprawy w zakresie niezbędnym do przedstawienia poglądu. 



PROKURATOR 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

o W sprawach OF 

1) alimenty;

2) ochronę środowiska;

3) ochronę konsumentów;

4) ochronę praw własności przemysłowej;

5) ochronę równości oraz niedyskryminacji 

o W sprawach przedsiębiorców będących OF

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY 

W sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy 

POWIATOWY(MIEJSKI) RZECZNIK KONSUMENTÓW

W sprawach o ochronę konsumentów 


