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REGULACJE DOTYCZĄCE MEDIACJI I POSTĘPOWANIA POJEDNAWCZEGO W KPC:

DZIAŁ II. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI PIERWSZEJ INSTANCJI.

ROZDZIAŁ 1. MEDIACJA I POSTĘPOWANIE POJEDNAWCZE.

ODDZIAŁ 1. MEDIACJA.

 ART. 183(1) – 183(15) KPC

ODDZIAŁ 2. POSTĘPOWANIE POJEDNAWCZE.

 ART. 184 – 186 KPC 



MEDIACJA 

■ NA PODSTAWIE:

a) UMOWY STRON 

b) POSTANOWIENIA SĄDU 

■ SPÓR JEST ROZSTRZYGNIĘTY W DRODZE KONSENSUSU „PRZY POMOCY” MEDIATORA 



■ UMOWA O MEDIACJĘ

Art. 183(1) KPC 

§ 1. Mediacja jest dobrowolna.

§ 2. Mediację prowadzi się na podstawie (1) umowy o mediację albo (2) postanowienia sądu 

kierującego strony do mediacji. Umowa może być zawarta także przez (3) wyrażenie przez stronę 

zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w art. 183(6) § 1.

§ 3. W umowie o mediację strony określają w szczególności przedmiot mediacji, osobę mediatora albo 

sposób wyboru mediatora.

§ 4. Mediację prowadzi się przed wszczęciem postępowania, a za zgodą stron także w toku sprawy.

WSZCZĘCIE MEDIACJI NA 
PODSTAWIE 

UMOWY STRON
SKIEROWANIE STRON NA 
MOCY POSTANOWIENIA 

SĄDU

WYRAŻENIE PRZEZ STRONĘ 
ZGODY NA MEDIACJĘ



■ MEDIATOR

Art. 183(2)

§ 1. Mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,

korzystająca w pełni z praw publicznych.

§ 2. Mediatorem nie może być sędzia. Nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku.

§ 3. Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić

listy mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Wpis na listę wymaga wyrażonej na piśmie zgody

mediatora. Informację o listach mediatorów oraz ośrodkach mediacyjnych przekazuje się prezesowi

sądu okręgowego.

§ 31. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszego kodeksu jest mowa o mediatorze, należy przez to

rozumieć także stałego mediatora, chyba że przepisy niniejszego kodeksu stanowią inaczej.

§ 4. Stały mediator może odmówić prowadzenia mediacji tylko z ważnych powodów, o których jest

obowiązany niezwłocznie powiadomić strony, a jeżeli strony do mediacji skierował sąd - również sąd.



■ MEDIATOR

Art. 183(3)

§ 1. Mediator powinien zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji.

§ 2. Mediator niezwłocznie ujawnia stronom okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwości co do

jego bezstronności.

Art. 183(3a)

Mediator prowadzi mediację, wykorzystując różne metody zmierzające do polubownego rozwiązania

sporu, w tym poprzez wspieranie stron w formułowaniu przez nie propozycji ugodowych, lub na

zgodny wniosek stron może wskazać sposoby rozwiązania sporu, które nie są dla stron wiążące.



■ POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE

Art. 183(4)

§ 1. Postępowanie mediacyjne nie jest jawne.

§ 2. Mediator, strony i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są obowiązane

zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji. Strony

mogą zwolnić mediatora i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym z tego obowiązku.

§ 3. Bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem lub sądem polubownym

na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w

postępowaniu mediacyjnym.



■ MOMENT WSZCZĘCIA MEDACJI W ZALEŻNOŚCI OD TRYBU WSZCZĘCIA 

WSZCZĘCIE MEDIACJI NA PODSTAWIE UMOWY STRON WSZCZĘCIE MEDIACJI NA PODSTAWIE 

- WNIOSEK O WSZCZĘCIE MEDIACJI - POSTANOWIENIE O SKIEROWANIU DO MEDIACJI 

Art. 183(6) KPC

§ 1. Wszczęcie mediacji przez stronę następuje

z chwilą doręczenia mediatorowi wniosku

o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem

doręczenia jego odpisu drugiej stronie.

Art. 183(7) KPC

Wniosek o przeprowadzenie mediacji zawiera:

-oznaczenie stron,

-dokładnie określone żądanie,

-przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie, -

podpis strony oraz

-wymienienie załączników.

Jeżeli strony zawarły umowę o mediację na piśmie, do

wniosku dołącza się odpis tej umowy.

Art. 183(8) KPC

§ 1. Sąd może skierować strony do mediacji na

każdym etapie postępowania.

§ 2. Mediacji nie prowadzi się, jeżeli strona w terminie

tygodnia od dnia ogłoszenia lub doręczenia jej

postanowienia kierującego strony do mediacji nie

wyraziła zgody na mediację.



§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się w sprawach rozpoznawanych w 

postępowaniach upominawczym oraz nakazowym, chyba że doszło do 

skutecznego wniesienia zarzutów.

§ 4. Przewodniczący może wezwać strony do udziału w spotkaniu 

informacyjnym dotyczącym polubownych metod rozwiązywania sporów, w 

szczególności mediacji. Spotkanie informacyjne może prowadzić sędzia, 

referendarz sądowy, urzędnik sądowy, asystent sędziego lub stały 

mediator.

§ 5. Przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę 

przewodniczący dokonuje oceny, czy skierować strony do mediacji. W tym 

celu przewodniczący, jeżeli zachodzi potrzeba wysłuchania stron, może 

wezwać je do osobistego stawiennictwa na posiedzeniu niejawnym.

§ 6. Jeżeli strona bez uzasadnienia nie stawi się na spotkanie 

informacyjne lub posiedzenie niejawne, sąd może obciążyć ją kosztami 

nakazanego stawiennictwa poniesionymi przez stronę przeciwną.

DOKONANIE OCENY CZY 
SPRAWA „NADAJE SIĘ” DO 

POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO

WEZWANIE STRON NA 
POSIEDZENIE NIEJAWNE 

ROZPRAWA 



■ PRZEBIEG POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO:

WSZCZĘCIE MEDIACJI

Art. 183(6)/183(8) KPC 

CZAS TRWANIA MEDIACJI
Art. 183(10) KPC

§ 1. Kierując strony do mediacji, sąd wyznacza czas jej trwania na okres

do trzech miesięcy. Na zgodny wniosek stron lub z innych ważnych

powodów termin na przeprowadzenie mediacji może zostać przedłużony,

jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy. Czasu trwania

mediacji nie wlicza się do czasu trwania postępowania sądowego.

§ 2. Przewodniczący wyznacza rozprawę po upływie terminu, o którym

mowa w § 1, a przed jego upływem, jeżeli choć jedna ze stron

oświadczy, że nie wyraża zgody na mediację.

WYZNACZENIE TERMINU
Art. 183(11) KPC

Mediator niezwłocznie ustala termin i miejsce

posiedzenia mediacyjnego. Wyznaczenie posiedzenia

mediacyjnego nie jest wymagane, jeżeli strony zgodzą

się na przeprowadzenie mediacji bez posiedzenia

mediacyjnego.

ZAWARCIE UGODY

Art. 183(13) KPC 



■ ZAWARCIE UGODY 

Art. 183(13) KPC

§ 1. W przypadku gdy strona, po zawarciu ugody, w ramach mediacji prowadzonej na podstawie

umowy o mediację, wystąpi do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody mediator składa protokół w

sądzie, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy według właściwości ogólnej lub wyłącznej.

- GDY MEDIACJA BYŁA PROWADZONA NA PODSTAWIE UMOWY

§ 2. W razie skierowania przez sąd sprawy do mediacji mediator składa protokół w sądzie

rozpoznającym sprawę.

- GDY MEDIACJA BYŁA PROWADZONA NA PODSTAWIE POSTANOWIENIA SĄDU



■ MOC WIĄŻĄCA UGODY

Art. 183(15) KPC

§ 1. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody

zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej

klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.

§ 2. Przepis § 1 nie uchybia przepisom o szczególnej formie czynności prawnej.



POSTĘPOWANIE POJEDNAWCZE

■ NA PODSTAWIE ZAWEZWANIA DO PRÓBY UGODOWEJ

■ PRZED SĄDEM 

■ KIEDY JEST PROBLEM, ALE POWÓD NIE CHCE SPRAWY SĄDOWEJ, TYLKO CHCE SIĘ 

DOGADAĆ



■ KIEDY MOŻNA PRZEPROWADZIĆ POSTĘPOWANIE POJEDNAWCZE?

Art. 184 KPC 

Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed 

wniesieniem pozwu. Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść:

(1) jest niezgodna z prawem lub 

(2) zasadami współżycia społecznego albo 

(3) zmierza do obejścia prawa.



■ KIEDY MOŻNA PRZEPROWADZIĆ POSTĘPOWANIE POJEDNAWCZE?

Art. 184 KPC 

Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed 

wniesieniem pozwu. (…)

Złożenie 
WNIOSKU O ZAWEZWANIE DO 

PRÓBY UGODOWEJ
Badanie WNIOSKU

A. Dopuszczalny

B. Niedopuszczalny



■ ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJ 

Art. 185 KPC 

§ 1. O zawezwanie do próby ugodowej - bez względu na właściwość rzeczową - można zwrócić się do 

sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika. W wezwaniu należy oznaczyć zwięźle sprawę.

§ 1(1). W wezwaniu należy:

- zwięźle oznaczyć sprawę i 

- przedstawić propozycje ugodowe. 

Do wezwania niespełniającego tych wymogów przepis art. 130 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Postępowanie pojednawcze przeprowadza sąd w składzie jednego sędziego.

§ 3. Z posiedzenia sporządza się protokół, a jeżeli doszło do ugody jej osnowę wciąga się do protokołu 

albo zamieszcza w odrębnym dokumencie stanowiącym część protokołu i stwierdza podpisami stron. 

Niemożność podpisania ugody sąd stwierdza w protokole.



■ NIESTAWIENNICTWO STRON 

Art. 186 KPC 

§ 1. Jeżeli wzywający nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie przeciwnika włoży na niego 

obowiązek zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową.

§ 2. Jeżeli przeciwnik bez usprawiedliwienia nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie 

wzywającego, który wniósł następnie w tej sprawie pozew, uwzględni koszty wywołane próbą 

ugodową w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

NIESTAWIENNICTWO WZYWAJĄCEGO 

- OBOWIĄZEK ZWROTU KOSZTÓW WYWOŁANYCH PRÓBĄ 

UGODOWĄ PRZECIWNIKOWI 

- NA WNIOSEK PRZECIWNIKA 

NIESTAWIENNICTWO PRZECIWNIKA 

- UWGLĘDNIENIE KOSZTÓW WYWOŁWANYCH PRÓBĄ 

UGODOWĄ W ORZECZENIU KOŃCZĄCYM POSTĘPOWANIE 

- NA WNIOSEK WZYWAJĄCEGO 

- JEŻELI WZYWAJĄCY WNIESIE W PRZEDMIOTOWEJ SPRAWIE 

POZEW 



POWÓDZTWO



■ POPRZEZ WYTOCZENIE POWÓDZTWA DOCHODZI DO WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA 

WSZCZĘCIĘ 
POSTĘPOWANIA 

WYTOCZENIE POWÓDZTWA 

- INSTYTUCJA PRAWA PROCESOWEGO 

ZŁOŻENIE POZWU 

- CZYNNOŚĆ TECHNICZNA 

- POZEW, JAKO PISMO PROCESOWE 



POWÓDZTWO A POZEW 

OKREŚLONE ŻĄDANIE PISMO PROCESOWE KWALIFIKOWANE

Art. 187 KPC 

§ 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;

1(1)) 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.



REGULACJE DOTYCZĄCE POZWU W KODEKSIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. 

Księga pierwsza. Proces. 

Tytuł VI. Postępowanie. 

DZIAŁ II. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI PIERWSZEJ INSTANCJI.

ROZDZIAŁ 2. POZEW.

 ART. 187 – 205 KPC 



I. POWÓDZTWO
■ KIEROWANE JEST DO SĄDU 

■ ŻĄDANIE WYDANIA WYROKU O OKREŚLONEJ TREŚCI

■ POPARTE OKOLICZNOŚCIAMI FAKTYCZNYMI 

POWÓDZTWO

OKREŚLONE ŻĄDANIE + OKOLICZNOŚCI FAKTYCZNE 

- > TO, CO TWIERDZI POWÓD 



■ RODZAJE POWÓDZTW 

- > ZE WZGLĘDU NA TO, CZEGO SIĘ ŻĄDA W PROCESIE 

WSZYSTKIE POWÓDZTWA MAJĄ NA CELU USTALENIE 

1. POWÓDZTWO O ZASĄDZENIE 

ŚWIADCZENIA 

2. POWÓDZTWO O USTALENIE

ISTNIENIA ALBO NIEISTNIENIA 

STOSUNKU PRAWNEGO LUB PRAWA 

3. POWÓDZTWO O UKSZTAŁTOWANIE

STOSUNKU PRAWNEGO LUB PRAWA 



■ POWÓDZTWO O ZASĄDZENIE ŚWIADCZENIA (jako podstawowy rodzaj żądania w KPC)  

Np. żądanie zapłaty 

ŻĄDANIE EWENTUALNE ŻĄDANIE ALTERNATYWNE 

W KOLEJNOŚCI:

I. ŻĄDANIE ZASADNICZE 

II. ŻĄDANIE EWENTUALNE 

Art. 365 KC 

§ 1. Jeżeli dłużnik jest zobowiązany w ten sposób, że 

wykonanie zobowiązania może nastąpić przez spełnienie 

jednego z kilku świadczeń (zobowiązanie przemienne), wybór 

świadczenia należy do dłużnika, chyba że z czynności prawnej, 

z ustawy lub z okoliczności wynika, iż uprawnionym do wyboru 

jest wierzyciel lub osoba trzecia.

Np. 

żądanie wydania samochodu, a ewentualnie zapłata 

odszkodowania za nie 

Np.

Wydanie samochodu albo zapłacenie kwoty 



■ POWÓDZTWO O USTALENIE ISTNIENIA ALBO NIEISTNIENIA STOSUNKU PRAWNEGO LUB PRAWA 

Np. Ustalenie istnienia umowy 

Art. 189 KPC 

Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma 

w tym interes prawny.

Biernie legitymowany w postępowaniu o ustalenie może być ten, kto pozostaje z wynikającym z żądania

pozwu prawem lub stosunkiem prawnym w takim związku, że stwarza zagrożenie prawnie chronionym

interesom powoda. Dlatego ocena, czy po stronie powodowej zachodzi interes prawny, w tym również w

wytoczeniu powództwa o ustalenie przeciwko określonemu podmiotowi, zależy od konkretnych

okoliczności danej sprawy i od tego, czy w drodze innego powództwa (np. o świadczenie) strona może

uzyskać pełną ochronę swoich prawnie chronionych interesów.

Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 listopada 2018 r., II PK 116/18



■ POWÓDZTWO O UKSZTAŁTOWANIE STOSUNKU PRAWNEGO LUB PRAW

-> POLEGA NA:

UTWORZENIE STOSUNKU 

PRAWNEGO LUB PRAWA 

ZMIANĘ ISTNIEJĄCEGO STOSUNKU 

PRAWNEGO LUB PRAWA 

ZNIESIENIE STOSUNKU PRAWNEGO 

LUB PRAWA 

Np. powództwo o zawarcie umowy

przyrzeczonej

Np. powództwo o uznanie czynności

prawnej za bezskuteczną

w stosunku do określonej osoby

Np. powództwo o rozwiązanie

małżeństwa przez rozwód



■ KUMULACJA ROSZCZEŃ:

Art. 191 KPC 

Powód może dochodzić jednym pozwem kilku roszczeń przeciwko temu samemu pozwanemu, jeżeli:

(1) nadają się one do tego samego trybu postępowania oraz

(2) jeżeli sąd jest właściwy ze względu na ogólną wartość roszczeń, a ponadto –

(3) gdy roszczenia są różnego rodzaju - o tyle tylko, o ile dla któregokolwiek z tych roszczeń nie jest 

przewidziane postępowanie odrębne ani też nie zachodzi niewłaściwość sądu według przepisów 

o właściwości bez względu na wartość przedmiotu sporu.



KUMULACJA ROSZCZEŃ

PRZEDMIOTOWA PODMIOTOWA

POWÓD WYSTĘPUJE PRZECIWKO POZWANEMU 

Z KILKOMA ROSZCZENIAMI 

POWÓD WYSTĘPUJE PRZECIWKO POZWANYM Z 

ROSZCZENIAMI 

- WSPÓŁUCZESTNICTWO FORMALNE 



II. PRZESŁANKI PROCESOWE 

■ ICH WYSTĄPIENIE WARUNKUJE CZY POWÓDZTWO:

A) JEST DOPUSZCZALNE 

B) JEST NIEDOPUSZCZALNE

■ OD ICH WYSTĄPIENIA ZALEŻY CZY POWÓDZTWO ZOSTANIE ROZPOZNANE 



PRZESŁANKI PROCESOWE 

POZYTYWNE 

- MUSZĄ WYSTĄPIĆ 

NEGATYWNE 

- NIE MOGĄ WYSTĄPIĆ (NIWECZĄ ROZPOZNANIE)

1. DOPUSZCZALNOŚĆ DROGI SĄDOWEJ 1. ZAWISŁOŚĆ SPORU

2. ZDOLNOŚĆ SĄDOWA STRON 2. POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ

3. ZDOLNOŚĆ PROCESOWA STRON 3. BRAKI W SKŁADZIE ORGANÓW POWODA, GDY NIE JEST OF 

4. JURYSDYKCJA KRAJOWA 4. IMMUNITET SĄDOWY 

5. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 5. ZAPIS NA SĄD POLUBOWNY 

6. BRAK ZŁOŻENIA KAUCJI AKTORYCZNEJ



■ ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY PRZESŁANKAMI 

PRZESŁANKA POZYTYWNA PRZESŁANKA NEGATYWNA 

WYSTĄPIENIE SĄ PODSTAWY DO ROZPOZNANIA 

SPRAWY 

NIWECZY ROZPOZNANIE SPRAWY 

BRAK WYSTĄPIENIA

NIE MA PODSTAW DO 

ROZPOZNANIA SPRAWY 

NIE MA PRZESZKÓD DO 

ROZPOZNANIA SPRAWY 



■ PRZESZKODY PROCESOWE - > NIEDOPUSZCZALNOŚĆ POWÓDZTWA 

PRZESŁANKA POZYTYWNA PRZESŁANKA NEGATYWNA 

WYSTĄPIENIE NIWECZY ROZPOZNANIE SPRAWY 

BRAK WYSTĄPIENIA

NIE MA PODSTAW DO 

ROZPOZNANIA SPRAWY 



PRZESZKODY PROCESOWE 

PIERWOTNE NASTĘPCZE 

ODRZUCENIE 

POZWU

PRZEKAZANIE

SPRAWY 

ZWROT POZWU UMORZENIE POSTĘPOWANIA 



PRZESZKODY PROCESOWE 

BEWZGLĘDNE WZGLĘDNE  

- Brane pod uwagę przez Sąd z urzędu - Brane pod uwagę przez Sąd zależy od aktywności 

pozwanego 

- Powstały z woli stron/strony 

Np.

- Brak jurysdykcji krajowej 

- Immunitet sądowy 

Np. 

- Zapis na sąd polubowny 

- Umowa derogacyjna 



PRZESZKODY PROCESOWE 

USUWALNE NIEUSUWALNE   

- GDY POZWANY NIE PODNIESIE ZARZUTU

Np.

- Pozwany nie podniesie zarzutu zawarcia umowy o 

właściwość sądu 



III. SKUTKI WYTOCZENIA POWÓDZTWA 

MATERIALNOPRAWNE (KC) PROCESOWE (KPC)

Np.

1. PRZERWA BIEGU TERMINÓW DAWNOŚCI

2. MOŻNOŚĆ PRZEJŚCIA NA SPADKOBIERCÓW PRAW 

O CHARAKTERZE ŚCIŚLE OSOBISTYM

3. GDY POWÓDZTWO WYTOCZYŁ JEDEN Z 

WIERZYCIELI SOLIDARNYCH, DŁUŻNIK POWINIEN 

SPEŁNIĆ ŚWIADCZENIE DO JEGO RĄK 

1. WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA 

2. UTRWALENIE JURYSDYKCJI KRAJOWEJ 

3. UTRWALENIE WŁAŚCIWOŚCI SĄDU



IV. POWÓDZTWO WZAJEMNE 

■ POWÓDZTWO WYTOCZONE PRZEZ POZWANEGO PRZECIWKO POWODOWI

■ WYTOCZONE W TYM SAMYM PROCESIE 

POWÓD 

WYTACZA POWÓDZTWO 

POZWANY 

WYTACZA POWÓDZTWO 
WZAJEMNE 



Art. 204 KPC 

§ 1. Powództwo wzajemne jest dopuszczalne, jeżeli:

roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia. 

Powództwo wzajemne można wytoczyć bądź w odpowiedzi na pozew, bądź oddzielnie, nie później 

jednak niż na pierwszej rozprawie, albo w sprzeciwie od wyroku zaocznego.

§ 2. 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.

§ 3. Przepisy dotyczące pozwu stosuje się odpowiednio do pozwu wzajemnego.

WYTOCZENIE PRZEZ POWODA 
POWÓDZTWA PRZED SR 

WNIESIENIE PRZEZ POZWANEGO 
POZWU WZAJEMNEGO, KTÓRY 

PODLEGA ROZPOZNANIU PRZEZ 
SO 

ROZPOZNANIE CAŁEJ SPRAWY 
PRZEZ SO 



POWÓDZTWO WZAJEMNE SKUTKUJĄCE

PRZEKAZANIEM SPRAWY DO SO 

PRZEKAZANIE SPRAWY 

Art. 204 KPC (!) 

§ 2. 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. 205 KPC (!) 

Sąd rejonowy może na wniosek pozwanego, złożony aż 

do zamknięcia rozprawy, przekazać sprawę sądowi 

okręgowemu, jeżeli:

(1) pozwany wytoczył przeciwko powodowi przed tym 

sądem powództwo wpływające na roszczenie 

powoda 

(2) bądź dlatego, że ma z nim związek, 

(3) bądź dlatego, że roszczenia stron nadają się do 

potrącenia.



V. ZMIANA POWÓDZTWA 

■ PIERWOTNA TOŻSAMOŚĆ POWÓDZTWA:

PRZEDMIOTOWA PODMIOTOWA

ŻĄDANIE PODSTAWA FAKTYCZNA STRONY POSTĘPOWANIA 



Art. 193 KPC 

§ 1. Zmiana powództwa jest dopuszczalna, jeżeli nie wpływa na właściwość sądu.

- Zasadą jest możliwość zmiany powództwa

- Nie może wpływać na zmianę właściwości sądu

§ 2. Jeżeli w myśl przepisu poprzedzającego zmiana nie jest dopuszczalna, a powód zmienia

powództwo w ten sposób, że występuje z nowym roszczeniem obok pierwotnego, sąd rozpoznaje nowe

roszczenie jako sprawę oddzielną, jeżeli jest dla niej rzeczowo i miejscowo właściwy, w przeciwnym zaś

razie przekazuje sprawę sądowi właściwemu. Gdy jednak zmiana taka następuje w sądzie rejonowym,

należy przekazać całe zmienione powództwo sądowi okręgowemu, który dla zmienionego powództwa

jest rzeczowo i miejscowo właściwy.

§ 2(1). Z wyjątkiem spraw o roszczenia alimentacyjne zmiana powództwa może być dokonana jedynie

w piśmie procesowym. Przepis art. 187 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Jeżeli powód występuje z nowym roszczeniem zamiast lub obok roszczenia pierwotnego, skutki

przewidziane w artykule poprzedzającym rozpoczynają się z chwilą, w której roszczenie to powód

zgłosił na rozprawie w obecności pozwanego, w innych zaś wypadkach - z chwilą doręczenia

pozwanemu pisma zawierającego zmianę i odpowiadającego wymaganiom pozwu.



■ PRZEDMIOTOWA ZMIANA POWÓDZTWA:

ŻĄDANIE PODSTAWA FAKTYCZNA 

ZMIANA ILOŚCIOWA ZMIANA JAKOŚCIOWA 

Np. 

Powód żąda więcej niż 

pierwotnie 

Np. 

Powód żądał wydania 

samochodu, a obecnie 

żąda zasądzenia jego 

równowartości w 

pieniądzach 



■ PODMIOTOWA ZMIANA POWÓDZTWA

STRONY POSTĘPOWANIA 

POWÓD POZWANY 

PRZYSTĄPIENIE DO SPRAWY PODMIOTU

ZAWIADOMIONEGO PRZEZ SĄD O 

TOCZĄCYM SIĘ PROCESIE 

WEZWANIE PRZEZ SĄD DO WZIĘCIA 

UDZIAŁU W SPRAWIE:

DOPOZWANIE 



■ ZMIANA PODMIOTOWA PO STRONIE POZWANEJ

Art. 194 KPC 

§ 1. Jeżeli okaże się, że powództwo nie zostało wniesione przeciwko osobie, która powinna być w 

sprawie stroną pozwaną, sąd na wniosek powoda lub pozwanego wezwie tę osobę do wzięcia udziału 

w sprawie. Osoba wezwana do udziału w sprawie na wniosek pozwanego może domagać się zwrotu 

kosztów wyłącznie od pozwanego, jeżeli okaże się, że wniosek był bezzasadny.

WEZWANIE 



§ 2. Osoba wezwana do wzięcia udziału w sprawie w charakterze pozwanego może za zgodą obu 

stron wstąpić w miejsce pozwanego, który wówczas będzie zwolniony od udziału w sprawie. W razie 

wyrażenia zgody na zmianę strony pozwanej, pozwany może w terminie dwutygodniowym złożyć 

sądowi wniosek o przyznanie kosztów od strony powodowej, niezależnie od późniejszego wyniku 

sprawy.

§ 3. Jeżeli okaże się, że powództwo o to samo roszczenie może być wytoczone przeciwko innym 

jeszcze osobom, które nie występują w sprawie w charakterze pozwanych, sąd na wniosek powoda 

może wezwać te osoby do wzięcia udziału w sprawie.



Art. 198 KPC 

§ 1. Wezwanie do wzięcia udziału w sprawie w charakterze pozwanego, dokonane przez sąd zgodnie z 

artykułami poprzedzającymi, zastępuje pozwanie. Osobom wezwanym sąd doręczy odpisy pism 

procesowych i załączników.

- Jeśli sąd wezwał do udziału w sprawie  

- Nie ma wtedy konieczności pozywania 

- Tzw. Dopozwanie

§ 3. Osoby wezwane do wzięcia udziału w sprawie, a także osoby zawiadomione w myśl artykułów 

poprzedzających o toczącym się procesie, które w terminie zgłosiły swe przystąpienie do sprawy w 

charakterze powodów, mogą przy pierwszej czynności procesowej żądać powtórzenia 

dotychczasowego postępowania w całości lub w części, stosownie do okoliczności sprawy.

§ 4. W stosunku do osób wezwanych do wzięcia udziału w sprawie i osób zawiadomionych, które 

zgłosiły przystąpienie do sprawy, stosuje się odpowiednio przepisy o współuczestnictwie.



■ ZMIANA PODMIOTOWA PO STRONIE POWODOWEJ

Art. 196 KPC 

§ 1. Jeżeli okaże się, że powództwo zostało wniesione nie przez osobę, która powinna występować w 

sprawie w charakterze powoda, sąd na wniosek powoda zawiadomi o toczącym się procesie osobę 

przez niego wskazaną. Osoba ta może w ciągu dwóch tygodni od doręczenia zawiadomienia wstąpić do 

sprawy w charakterze powoda.

§ 2. Osoba zawiadomiona, która zgłosiła przystąpienie do sprawy w charakterze powoda, może za 

zgodą obu stron wstąpić na miejsce strony powodowej, która wówczas będzie od udziału w sprawie 

zwolniona. W razie wyrażenia zgody na zmianę strony powodowej pozwany może w terminie 

dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie dotychczasowych kosztów od osoby, która 

poprzednio występowała jako powód. 



Art. 198 KPC 

(…) 

§ 2. Skutki prawne, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa, w stosunku do osób 

zawiadomionych w myśl artykułów poprzedzających następują z chwilą przystąpienia tych osób do 

sprawy w charakterze powodów.

§ 3. Osoby wezwane do wzięcia udziału w sprawie, a także osoby zawiadomione w myśl artykułów 

poprzedzających o toczącym się procesie, które w terminie zgłosiły swe przystąpienie do sprawy w 

charakterze powodów, mogą przy pierwszej czynności procesowej żądać powtórzenia 

dotychczasowego postępowania w całości lub w części, stosownie do okoliczności sprawy.

§ 4. W stosunku do osób wezwanych do wzięcia udziału w sprawie i osób zawiadomionych, które 

zgłosiły przystąpienie do sprawy, stosuje się odpowiednio przepisy o współuczestnictwie



■ ZMIANA PODMIOTOWA – WIELOŚĆ PODMIOTÓW PO KAŻDEJ ZE STRON 

Art. 195 KPC 

§ 1. Jeżeli okaże się, że nie występują w charakterze powodów lub pozwanych wszystkie osoby, 

których łączny udział w sprawie jest konieczny, sąd wezwie stronę powodową, aby oznaczyła w 

wyznaczonym terminie osoby niebiorące udziału w taki sposób, by ich wezwanie lub zawiadomienie 

było możliwe, a w razie potrzeby, aby wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie kuratora.

§ 2. Sąd wezwie osoby niezapozwane do wzięcia udziału w sprawie w charakterze pozwanych. Osoby, 

których udział w sprawie w charakterze powodów jest konieczny, sąd zawiadomi o toczącym się 

procesie. Osoby te mogą w ciągu dwóch tygodni od doręczenia zawiadomienia przystąpić do sprawy w 

charakterze powodów.



ZMIANY PODMIOTOWE 

PO STRONIE POZWANEJ PO STRONIE POWODOWEJ

JEDEN PODMIOT 

„W RAMACH STRONY”

Art. 194 KPC 

- Na wniosek:

a) Pozwanego 

b) Powoda 

- Może wstąpić na miejsce 

pozwanego

- Skutki od chwili wydania 

postanowienia o wezwaniu 

Art. 196 KPC 

- Na wniosek:

a) Powoda

- Może wstąpić na miejsce 

powoda 

- Skutki od chwili przystąpienia do 

sprawy

WIĘCEJ NIŻ JEDEN PODMIOT 

„W RAMACH STRONY „

Art. 195 KPC Art. 195 KPC 



VI. POWÓDZTWO OCZYWIŚCIE BEZZASADNE

Art. 191(1) KPC

§ 1. Jeżeli z:

 treści pozwu i załączników oraz

 okoliczności dotyczących sprawy, a

 także faktów, o których mowa w art. 228, - > Fakty znane powszechnie i urzędowo

wynika oczywista bezzasadność powództwa, stosuje się przepisy § 2-4.



VI. POWÓDZTWO OCZYWIŚCIE BEZZASADNE

Art. 191(1) KPC

§ 2. Gdyby czynności, które ustawa nakazuje podjąć w następstwie wniesienia pozwu, miały być

oczywiście niecelowe, można je pominąć. W szczególności można nie wzywać powoda do usunięcia

braków, uiszczenia opłaty, nie sprawdzać wartości przedmiotu sporu ani nie przekazywać sprawy.

§ 3. Sąd może oddalić powództwo na posiedzeniu niejawnym, nie doręczając pozwu osobie

wskazanej jako pozwany ani nie rozpoznając wniosków złożonych wraz z pozwem.

§ 4. Uzasadnienie wyroku sporządza się na piśmie z urzędu. Powinno ono zawierać jedynie

wyjaśnienie, dlaczego powództwo zostało uznane za oczywiście bezzasadne. Wyrok z uzasadnieniem

sąd z urzędu doręcza tylko powodowi z pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia środka

zaskarżenia.



VI. POWÓDZTWO OCZYWIŚCIE BEZZASADNE

Art. 191(1) KPC

§ 2. Gdyby czynności, które ustawa nakazuje podjąć w następstwie wniesienia pozwu, miały być

oczywiście niecelowe, można je pominąć. W szczególności można:

 nie wzywać powoda do usunięcia braków, uiszczenia opłaty,

 nie sprawdzać wartości przedmiotu sporu ani

 nie przekazywać sprawy.



VI. POWÓDZTWO OCZYWIŚCIE BEZZASADNE

Art. 191(1) KPC

§ 3. Sąd może oddalić powództwo na posiedzeniu niejawnym, nie doręczając pozwu osobie

wskazanej jako pozwany ani nie rozpoznając wniosków złożonych wraz z pozwem.

§ 4. Uzasadnienie wyroku sporządza się na piśmie z urzędu (!). Powinno ono zawierać jedynie

wyjaśnienie, dlaczego powództwo zostało uznane za oczywiście bezzasadne. Wyrok z uzasadnieniem

sąd z urzędu doręcza tylko powodowi z pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia środka

zaskarżenia.



ORGANIZACJA 
POSTĘPOWANIA 



REGULACJE DOTYCZĄCE ROZPRAWY  W KODEKSIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. 

Księga pierwsza. Proces. 

Tytuł VI. Postępowanie. 

DZIAŁ II. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI PIERWSZEJ INSTANCJI.

ROZDZIAŁ 2A. ORGANIZACJA POSTĘPOWANIA.

 ART. 205(1) – 205(12) KPC 



 ODPOWIEDŹ NA POZEW:

Art. 205(1) KPC

§ 1. Przewodniczący zarządza doręczenie pozwu pozwanemu i wzywa go do złożenia odpowiedzi na

pozew w wyznaczonym terminie nie krótszym niż dwa tygodnie. O zarządzeniu doręczenia pozwu

zawiadamia się powoda.

§ 2. Przewodniczący zarządza zwrot odpowiedzi na pozew złożonej z uchybieniem terminu.



 POUCZENIA STRONY – CO SIĘ DZIEJE W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE ZACZYNA SIĘ PROCES?

Art. 205(2) KPC

§ 1. Równocześnie z doręczeniem pism, o których mowa w art. 205(1) § 1, poucza się strony o:

1) możliwości rozwiązania sporu w drodze ugody zawartej przed sądem lub mediatorem;

2) obowiązku udziału w posiedzeniu przygotowawczym i przedstawienia wszystkich twierdzeń i

dowodów na tym posiedzeniu;

3) skutkach niedopełnienia obowiązków, o których mowa w pkt 2, w szczególności możliwości

wydania przez sąd wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym i warunkach jego wykonalności,

obciążenia kosztami postępowania, a także możliwości umorzenia postępowania oraz pominięcia

spóźnionych twierdzeń i dowodów;



 POUCZENIA STRONY – CO SIĘ DZIEJE W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE ZACZYNA SIĘ PROCES?

Art. 205(2) KPC

§ 1. Równocześnie z doręczeniem pism, o których mowa w art. 205(1) § 1, poucza się strony o:

(…)

4) możliwości ustanowienia pełnomocnika procesowego oraz o tym, że zastępstwo adwokata, radcy

prawnego lub rzecznika patentowego nie jest obowiązkowe;

5) obowiązku złożenia pisma przygotowawczego na zarządzenie przewodniczącego, wymogach co do

jego treści i skutkach ich niedochowania;

- > aktualnie w KPC jest zasada, że złożenie pisma tylko jak Sąd Cię zobowiąże;

6) zwrocie pisma przygotowawczego złożonego bez zarządzenia przewodniczącego.

- > jeśli piszesz pismo bez zobowiązania Sądu to będzie jego zwrot;



 PISMA PRZYGOTOWAWCZE – WYMIENIANE MIĘDZY STRONAMI W TOKU SPORU SĄDOWEGO

Art. 205(3) KPC - > KONCENTRACJA MATERIAŁU PROCESOWEGO

§ 1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w sprawach zawiłych lub obrachunkowych,

przewodniczący może zarządzić wymianę przez strony pism przygotowawczych, oznaczając porządek

składania pism, terminy, w których pisma należy złożyć, i okoliczności, które mają być wyjaśnione.

§ 2. Przewodniczący może zobowiązać stronę, by w piśmie przygotowawczym podała wszystkie

twierdzenia i dowody istotne dla rozstrzygnięcia sprawy pod rygorem utraty prawa do ich powoływania

w toku dalszego postępowania. W takim przypadku twierdzenia i dowody zgłoszone z naruszeniem

tego obowiązku podlegają pominięciu, chyba że strona uprawdopodobni, iż ich powołanie w piśmie

przygotowawczym nie było możliwe albo że potrzeba ich powołania wynikła później.



 PISMA PRZYGOTOWAWCZE – WYMIENIANE MIĘDZY STRONAMI W TOKU SPORU SĄDOWEGO

Art. 205(3) KPC

§ 3. Późniejsze wyznaczenie posiedzenia przygotowawczego nie powoduje otwarcia terminu do

zgłaszania nowych twierdzeń i dowodów.

§ 4. Stronę zastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię

Generalną Rzeczypospolitej Polskiej przewodniczący może zobowiązać do wskazania w piśmie

przygotowawczym także podstaw prawnych jej żądań i wniosków, w miarę potrzeby ograniczając

zakres tego wskazania.

§ 5. Przewodniczący zarządza zwrot pisma przygotowawczego złożonego z uchybieniem terminu albo

bez zarządzenia.



 PISMA PRZYGOTOWAWCZE – WYMIENIANE MIĘDZY STRONAMI W TOKU SPORU SĄDOWEGO

Art. 205(12) KPC

§ 1. Jeżeli wyznaczono posiedzenie przygotowawcze, strona może przytaczać twierdzenia i dowody na

uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej do chwili

zatwierdzenia planu rozprawy. Twierdzenia i dowody zgłoszone po zatwierdzeniu planu rozprawy

podlegają pominięciu, chyba że strona uprawdopodobni, że ich powołanie nie było możliwe albo

potrzeba ich powołania wynikła później. - > gdy jest posiedzenie przygotowawcze

§ 2. Jeżeli nie zarządzono przeprowadzenia posiedzenia przygotowawczego, strona może przytaczać

twierdzenia i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony

przeciwnej aż do zamknięcia rozprawy, z zastrzeżeniem niekorzystnych skutków, które według

przepisów kodeksu mogą dla niej wyniknąć z działania na zwłokę lub niezastosowania się do

zarządzeń przewodniczącego i postanowień sądu. - > gdy nie ma posiedzenia przygotowawczego



 PISMA PRZYGOTOWAWCZE – WYMIENIANE MIĘDZY STRONAMI W TOKU SPORU SĄDOWEGO

DO KIEDY STRONY MOGĄ SKŁADAĆ PISMA PROCESOWE, (TAK ABY NIE BYŁO ZBYT PÓŹNO)

WYZNACZONO POSIEDZENIE PRZYGOTOWAWCZE BRAK POSIEDZENIA PRZYGOTOWAWCZEGO

- > DO CHWILII ZATWIERDZENIA PLANU 

ROZPRAWY

- > DO ZAMKNIĘCIA ROZPRAWY



 PISMA PRZYGOTOWAWCZE – WYMIENIANE MIĘDZY STRONAMI W TOKU SPORU SĄDOWEGO



 PISMA PRZYGOTOWAWCZE – WYMIENIANE MIĘDZY STRONAMI W TOKU SPORU SĄDOWEGO



■ POSIEDZENIE PRZYGOTOWAWCZE

Art. 205(4) KPC

§ 1. Po złożeniu odpowiedzi na pozew, a także gdy odpowiedź na pozew nie została złożona, ale wyrok

zaoczny nie został wydany, przewodniczący wyznacza posiedzenie przygotowawcze i wzywa na nie strony.

§ 2. Przewodniczący i sąd są obowiązani podejmować czynności tak, by termin pierwszego posiedzenia

przygotowawczego przypadł nie później niż dwa miesiące po dniu złożenia odpowiedzi na pozew albo

ostatniego pisma przygotowawczego złożonego w wykonaniu zarządzenia przewodniczącego, a jeżeli

odpowiedź na pozew albo pismo przygotowawcze nie zostaną złożone - nie później niż dwa miesiące po

upływie terminu do złożenia tych pism.

§ 3. Jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że przeprowadzenie posiedzenia przygotowawczego nie przyczyni

się do sprawniejszego rozpoznania sprawy, przewodniczący może jej nadać inny właściwy bieg, w

szczególności skierować ją do rozpoznania, także na rozprawie.



■POSIEDZENIE PRZYGOTOWAWCZE

Art. 205(5) KPC

§ 1. Posiedzenie przygotowawcze służy rozwiązaniu sporu bez potrzeby prowadzenia dalszych

posiedzeń, zwłaszcza rozprawy. Jeżeli nie uda się rozwiązać sporu, na posiedzeniu przygotowawczym

sporządza się z udziałem stron plan rozprawy.

§ 2. Posiedzenie przygotowawcze odbywa się według przepisów o posiedzeniu niejawnym. W toku

posiedzenia przygotowawczego zachowanie szczegółowych przepisów postępowania nie jest

konieczne, jeżeli przyczyni się to do osiągnięcia celów tego posiedzenia.

§ 3. Do udziału w posiedzeniu przygotowawczym są obowiązani strony i ich pełnomocnicy.

Przewodniczący może zwolnić stronę od obowiązku stawienia się na posiedzenie przygotowawcze,

jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że udział pełnomocnika będzie wystarczający.



Art. 205(5) KPC

§ 4. Przed rozpoczęciem posiedzenia przygotowawczego powód może wnieść o jego przeprowadzenie bez swego udziału.

Wniosek nie podlega cofnięciu, a zastrzeżenie warunku lub terminu uważa się za nieistniejące. W takim przypadku

niestawiennictwo powoda lub jego pełnomocnika na posiedzeniu przygotowawczym nie prowadzi do umorzenia postępowania,

plan rozprawy sporządza się bez udziału powoda, a ustalenia zawarte w planie rozprawy wiążą powoda w dalszym toku

postępowania.

§ 5. Jeżeli powód bez usprawiedliwienia nie stawi się na posiedzenie przygotowawcze, sąd umarza postępowanie,

rozstrzygając o kosztach jak przy cofnięciu pozwu, chyba że sprzeciwi się temu obecny na tym posiedzeniu pozwany. Jeżeli

powód w terminie tygodnia od dnia doręczenia mu postanowienia o umorzeniu postępowania usprawiedliwi swe

niestawiennictwo, sąd uchyli to postanowienie i nada sprawie właściwy bieg. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku

kolejnego nieusprawiedliwionego niestawiennictwa.

§ 6. Jeżeli pozwany nie stawi się na posiedzenie przygotowawcze, plan rozprawy sporządza się bez jego udziału. Ustalenia

zawarte w planie rozprawy wiążą pozwanego w dalszym toku postępowania. W przypadku nieusprawiedliwionego

niestawiennictwa przepis art. 103 § 3 stosuje się.

§ 7. Jeżeli strona, która stawiła się na posiedzenie przygotowawcze, nie bierze w nim udziału, plan rozprawy sporządza się bez

jej udziału. Ustalenia zawarte w planie rozprawy wiążą tę stronę w dalszym toku postępowania. Przepis art. 103 § 3 stosuje się

odpowiednio.



Art. 205(8) KPC

§ 1. Z przebiegu posiedzenia przygotowawczego protokół sporządza się pisemnie. W protokole tym

nie zamieszcza się oświadczeń stron złożonych w ramach prób ugodowego rozwiązania sporu;

przepis art. 183(4) § 3 stosuje się odpowiednio. Przewodniczący może również odstąpić od

zamieszczenia innych wzmianek, jeżeli może to ułatwić rozwiązanie sporu bez rozprawy. Przebieg

posiedzenia przygotowawczego w części obejmującej próbę ugodowego rozwiązania sporu nie

podlega utrwaleniu w sposób przewidziany w art. 9(1).

§ 2. Jeżeli zawarto ugodę, jej osnowę wciąga się do protokołu albo zamieszcza w odrębnym

dokumencie, podpisanym przez strony, stanowiącym załącznik do protokołu.



 PLAN ROZPRAWY – KIEDY STRONY SIĘ NIE DOGADAJĄ I TRZEBA ROBIĆ NORMALNĄ ROZPRAWĘ

Art. 205(9) KPC

§ 1. Plan rozprawy zawiera rozstrzygnięcia co do wniosków dowodowych stron, zastępując w tym zakresie postanowienie dowodowe.

Przepisy art. 236 i art. 243(2) stosuje się odpowiednio.

§ 2. W miarę potrzeby plan rozprawy może zawierać:

1) dokładne określenie przedmiotów żądań stron, w tym rozmiar dochodzonych świadczeń wraz z należnościami ubocznymi;

2) dokładnie określone zarzuty, w tym formalne;

3) ustalenie, które fakty i oceny prawne pozostają między stronami sporne;

4) terminy posiedzeń i innych czynności w sprawie;

5) kolejność i termin przeprowadzenia dowodów oraz roztrząsania wyników postępowania dowodowego;

6) termin zamknięcia rozprawy lub ogłoszenia wyroku;

7) rozstrzygnięcia innych zagadnień, o ile są niezbędne do prowadzenia postępowania.

§ 3. W planie rozprawy można się odwoływać do pism procesowych stron.



 PLAN ROZPRAWY – KIEDY STRONY SIĘ NIE DOGADAJĄ I TRZEBA ROBIĆ NORMALNĄ ROZPRAWĘ

SPORY CO DO 

PLANU ROZPRAWY

Art. 205(10) KPC 

§ 1. Spory co do poszczególnych zagadnień objętych planem rozprawy rozstrzyga 

przewodniczący.

§ 2. Plan rozprawy podpisują strony. Odmowę złożenia podpisu przez stronę odnotowuje 

się w planie.

§ 3. Przewodniczący zatwierdza plan rozprawy.

§ 4. Plan rozprawy stanowi załącznik do protokołu posiedzenia przygotowawczego. Do 

planu rozprawy stosuje się odpowiednio przepisy o zarządzeniu.

§ 5. Plan rozprawy z urzędu doręcza się stronom. Doręczenie stronie planu rozprawy 

zastępuje zawiadomienie jej o terminach posiedzeń i innych czynności objętych planem. 

Jeżeli plan obejmuje obowiązki, które strona musi wykonać osobiście, w szczególności 

stawienie się w celu udziału w czynnościach wymagających jej osobistego stawiennictwa, 

doręcza się go także bezpośrednio stronie, z wyjątkiem strony, o której mowa w art. 11355 

§ 1 . W takim przypadku doręczenie planu zastępuje także wezwanie strony do wykonania 

tych obowiązków. O skutkach tych należy stronę pouczyć.



 PLAN ROZPRAWY – KIEDY STRONY SIĘ NIE DOGADAJĄ I TRZEBA ROBIĆ NORMALNĄ ROZPRAWĘ

ZMIANA PLANU 

ROZPRAWY

Art. 205(11) KPC 

§ 1. Jeżeli plan rozprawy stał się nieaktualny, sąd może w drodze postanowienia dokonać 

w nim zmiany. Przed wydaniem postanowienia sąd wysłucha stron, informując je 

jednocześnie o zakresie zamierzonej zmiany.

§ 2. Jeżeli choć jedna ze stron sprzeciwi się zamierzonej przez sąd zmianie, przeprowadza 

się kolejne posiedzenie przygotowawcze. Nie dotyczy to przypadku, w którym zmiana planu 

rozprawy obejmuje jedynie wyznaczenie dodatkowych terminów przesłuchania objętych 

planem świadków, biegłych lub stron.

§ 3. W razie istotnej potrzeby można sporządzić nowy plan rozprawy. W takim przypadku 

przeprowadzenie kolejnego posiedzenia przygotowawczego jest obowiązkowe. Pierwotny 

plan rozprawy traci moc w części, w której nowy plan jest odmienny.

§ 4. Zmiana planu rozprawy lub wyznaczenie kolejnego posiedzenia przygotowawczego nie 

powoduje otwarcia terminu do zgłaszania nowych twierdzeń i dowodów.



ROZPRAWA 



REGULACJE DOTYCZĄCE ROZPRAWY  W KODEKSIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. 

Księga pierwsza. Proces. 

Tytuł VI. Postępowanie. 

DZIAŁ II. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI PIERWSZEJ INSTANCJI.

ROZDZIAŁ 3. ROZPRAWA.

 ART. 206 - KPC 



POSIEDZENIA SĄDOWE 

JAWNE NIEJAWNE 

- Obecni mogą być:

a) Strony 

b) Pełnomocnicy 

c) Publiczność 

- Obecne mogą być wyłącznie osoby wezwane 

ROZPRAWA INNE POSIEDZENIA JAWNE 



■ ETAPY POPRZEDZAJĄCE ROZPRAWĘ:

WNIESIENIE DO SĄDU 
POZWU

BADANIE POZWU POD 
KĄTEM SPEŁNIENIA 

WARUNKÓW FORMALNYCH 

WYNIK BADANIA 

A. POZYTYWNY 

B. NEGATYWNY (ew. 
usunięcie braków 
formalnych)

DEKRETACJA POZWU 

WYZNACZENIE PRZEZ 
PRZEWODNICZĄCEGO 
TERMINU ROZPRAWY 

DORĘCZENIE POZWU 
POZWANEMU + WEWZWANIE 

NA ROZPRAWĘ/

ZAWIADOMIENIE POWODA O 
TERMINIE ROZPRAWY

CZYNNOŚĆI SŁUŻĄCE 
PRZYGOTOWANIU 

ROZPRAWY 

Art. 207 i n. KPC 

ROZPRAWA 



Art. 206 KPC 

§ 1. Przewodniczący i sąd podejmują czynności w sprawie tak, aby przebiegła zgodnie z planem 

rozprawy, a jeżeli planu nie sporządzono - w najwcześniejszych możliwych terminach.

§ 2. Przewodniczący wyznacza terminy posiedzeń w sprawie zgodnie z planem rozprawy, a jeżeli 

planu nie sporządzono - najwcześniejsze możliwe terminy.



Art. 206(1) KPC 

Rozprawę należy przygotować tak, aby nie było przeszkód do rozstrzygnięcia sprawy na pierwszym

posiedzeniu na nią wyznaczonym. Więcej posiedzeń niż jedno wyznacza się tylko w razie

konieczności, zwłaszcza gdy przeprowadzenie wszystkich dowodów na jednym posiedzeniu nie jest

możliwe. W takim przypadku posiedzenia powinny odbywać się w kolejnych dniach, a jeżeli nie jest to

możliwe - tak, aby upływ czasu pomiędzy kolejnymi posiedzeniami nie był nadmierny.



■ CZYNNOŚCI MAJĄCE NA CELU PRZYGOTOWANIE ROZPRAWY:

Art. 208 KPC

§ 1. Przewodniczący, stosownie do okoliczności, wyda przed rozprawą na podstawie pozwu i innych

pism procesowych zarządzenia mające na celu przygotowanie rozprawy. Przewodniczący może w

szczególności:

1) wezwać strony do stawienia się na rozprawę osobiście lub przez pełnomocnika;

2) zażądać na rozprawę od państwowej jednostki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej

samorządu terytorialnego znajdujących się u nich dowodów, jeżeli strona sama dowodów tych

otrzymać nie może;

3) wezwać na rozprawę wskazanych przez stronę świadków;

4) wezwać na rozprawę osoby powołane zgodnie przez strony na biegłych;

§ 2. Przewodniczący może ponadto, w razie koniecznej potrzeby, zarządzić oględziny jeszcze przed

rozprawą.

§ 3. Jeżeli planu rozprawy nie sporządzono, zarządzenia mające na celu przygotowanie rozprawy

wydaje się na podstawie pozwu i innych pism procesowych.



■ OBECNOŚĆ STRON NA ROZPRAWIE:

Art. 209 KPC 

Każda ze stron może w piśmie procesowym żądać przeprowadzenia rozprawy w jej nieobecności.

- > Aby uniknąć negatywnych konsekwencji nieobecności (a zależy czy się nie pojawi powód czy pozwany);

Art. 211 KPC 

W razie nieobecności strony na rozprawie przewodniczący lub wyznaczony przez niego sędzia 

sprawozdawca przedstawia jej wnioski, twierdzenia i dowody znajdujące się w aktach sprawy.



■ OBECNOŚĆ STRON NA ROZPRAWIE:



■ PRZEBIEG ROZPRAWY

Art. 210 KPC 

§ 1. Rozprawa odbywa się w ten sposób, że po wywołaniu sprawy strony - najpierw powód, a potem 

pozwany - zgłaszają ustnie swe żądania i wnioski oraz przedstawiają twierdzenia i dowody na ich 

poparcie. Strony mogą ponadto wskazywać podstawy prawne swych żądań i wniosków. Na żądanie 

prokuratora sąd udziela mu głosu w każdym stanie rozprawy; art. 62 nie stosuje się.

§ 2. Każda ze stron jest obowiązana do złożenia oświadczenia co do twierdzeń strony przeciwnej 

dotyczących faktów. Strona jest przy tym obowiązana wyszczególnić fakty, którym zaprzecza.

§ 2(1). Sąd poucza stronę niezastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego 

lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej o treści art. 162 § 1, art. 20512 § 2, art. 229 i 

art. 230.

§ 2(2). Sąd poucza strony o możliwości ugodowego załatwienia sporu, w szczególności w drodze 

mediacji.

§ 3. Ponadto rozprawa obejmuje, stosownie do okoliczności, postępowanie dowodowe i roztrząsanie 

jego wyników.

WYWOŁANIE SPRAWY
PRZEDSTAWIENIE 

STANOWISK STRON 
POSTĘPOWANIE 

DOWODOWE
WYROKOWANIE



 W JAKIM CELU ODBYWA SIĘ ROZPRAWA I CZEMU MA SŁUŻYĆ?

Art. 212 KPC (!!!)

§ 1. Na rozprawie prowadzonej bez planu rozprawy sąd przez zadawanie pytań stronom dąży do tego, 

aby strony przytoczyły lub uzupełniły twierdzenia lub dowody na ich poparcie oraz udzieliły wyjaśnień 

koniecznych do zgodnego z prawdą ustalenia podstawy faktycznej dochodzonych przez nie praw lub 

roszczeń. W ten sam sposób sąd dąży do wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy, które są sporne.

§ 2. W razie uzasadnionej potrzeby przewodniczący może udzielić stronom niezbędnych pouczeń, a 

stosownie do okoliczności zwraca uwagę na celowość ustanowienia pełnomocnika procesowego.

Art. 213 KPC 

§ 2. Sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami 

współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

Faktami powszechnie znanymi są tylko takie okoliczności, zdarzenia, czynności lub stany, które są 

znane każdemu rozsądnemu i mającemu doświadczenie życiowe mieszkańcowi miejscowości, w której 

znajduje się siedziba sądu.

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 28 października 2015 r., II CSK 831/14



■ ODROCZENIE ROZPRAWY:

Art. 214 KPC 

§ 1. Rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli sąd stwierdzi:

(1) nieprawidłowość w doręczeniu wezwania albo 

(2) jeżeli nieobecność strony jest wywołana nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną znaną sądowi 

przeszkodą, której nie można przezwyciężyć.

§ 2. Sąd może skazać na grzywnę stronę, jeżeli powołała się w złej wierze na nieprawdziwe 

okoliczności, które skutkowały odroczeniem rozprawy.

§ 3. Jeżeli nieprawdziwe okoliczności, które skutkowały odroczeniem rozprawy, zostały powołane w 

złej wierze przez pełnomocnika strony, sąd może go skazać na grzywnę.

Art. 215 KPC 

(3) Rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli sąd postanowi wezwać do wzięcia udziału w sprawie lub 

zawiadomić o toczącym się procesie osoby, które dotychczas w postępowaniu nie występowały w 

charakterze powodów lub pozwanych.



ODROCZENIE ROZPRAWY 

OBLIGATORYJNE, np. FAKULTATYWNE 

ZMIANY/ROZSZERZENIE POWÓDZTWA 
Art. 193 KPC 

§ 3. Jeżeli powód występuje z nowym roszczeniem zamiast lub 

obok roszczenia pierwotnego, skutki przewidziane w artykule 

poprzedzającym rozpoczynają się z chwilą, w której roszczenie 

to powód zgłosił na rozprawie w obecności pozwanego, w 

innych zaś wypadkach - z chwilą doręczenia pozwanemu pisma 

zawierającego zmianę i odpowiadającego wymaganiom pozwu.

NIE MA ZAMKNIĘTEGO KATALOGU PRZYCZYN 

UZASADNIAJĄCYCH ODROCZENIE ROZPRAWY

Np. 

Konieczność uzupełnienia materiału dowodowego 

PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTOWE 

Art. 194-196 KPC 

Art. 215 KPC 

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ DORĘCZENIA WEZWANIA 

Art. 214 KPC 



Nieobecność pełnomocnika strony na rozprawie, spowodowana jego urlopem wypoczynkowym, nie 

jest wywołana nadzwyczajnym wydarzeniem, którego nie można przezwyciężyć.

wyrok SN z 15.1.2004 r., II CK 343/02

Rozpoznanie sprawy i wydanie wyroku pod nieobecność pełnomocnika procesowego strony na

rozprawie, np. wywołanej kolizją terminu rozprawy z terminami innych rozpraw, o której pełnomocnik

procesowy strony zawiadomił sąd, wskazując jednocześnie na niemożność ustanowienia substytuta,

stanowi uchybienie sądu skutkujące uznaniem, że strona została pozbawiona możności

udowodnienia swoich racji i obrony swych praw (art. 379 pkt 5 KPC). Tym bardziej niemożliwość

stawienia się pełnomocnika na rozprawę z powodów zdrowotnych (przebywania w szpitalu) musi być

uznana za przeszkodę, której nie może on przezwyciężyć.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku - I Wydział Cywilny z dnia 9 listopada 2017 r., I ACa 1108/16



PRZERWA W ROZPRAWIE ODROCZENIE ROZPRAWY ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA 

- W CZASIE JEJ TRWANIA - NA PODSTAWIE OKOLICZNOŚCI 

OKREŚLONYCH W KPC 

- NIE PROWADZI DO ZAWIESZENIA 

- „TOCZĄCE SIĘ” POSTĘPOWANIE 

ZOSTAJE ZAWIESZONE

- MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA 

ŚCIŚLE OKREŚLONYCH 

CZYNNOŚCI 



■ MODYFIKACJE:

ROZPRAWA ODDZIELNA 

Art. 218 KPC 

Sąd może zarządzić oddzielną rozprawę co do pozwu głównego i wzajemnego, 

jako też co do jednego z kilku roszczeń połączonych w jednym pozwie, bądź to 

głównym, bądź wzajemnym, albo w stosunku do poszczególnych 

współuczestników.

POŁĄCZENIE SPRAW
Art. 219 KPC 

Sąd może zarządzić połączenie kilku oddzielnych spraw toczących się przed nim w 

celu ich łącznego rozpoznania lub także rozstrzygnięcia, jeżeli są one ze sobą w 

związku lub mogły być objęte jednym pozwem.

OGRANICZENIE ROZPRAWY
Art. 220 KPC 

Sąd może ograniczyć rozprawę do poszczególnych zarzutów lub zagadnień 

wstępnych.



■ OGRANICZENIE ROZPRAWY

Art. 220 KPC 

Sąd może ograniczyć rozprawę do poszczególnych zarzutów lub zagadnień wstępnych.

- Np. w sytuacji, w której pozwany podnosi zarzut przedawnienia 

Art. 221 KPC 

Pozwany nie może odmówić wdania się w spór co do istoty sprawy, chociaż wniósł zarzuty formalne.

- Np. pozwany podnosi jedynie zarzut przedawnienia licząc, że na jego rozpoznaniu zakończy się 

rozpoznanie postępowania 



■ ODDALENIE ZARZUTÓW FORMALNYCH

Art. 222 KPC

Oddalając zarzuty, których uwzględnienie uzasadniałoby odrzucenie pozwu, sąd wyda oddzielne

postanowienie i może wstrzymać dalsze rozpoznanie sprawy, aż do uprawomocnienia się tego

postanowienia. Oddalenie innych zarzutów formalnych sąd stwierdza w uzasadnieniu orzeczenia

kończącego postępowanie, przytaczając powody rozstrzygnięcia.



- Np.

1. Pozwany podniósł zarzut powagi rzeczy osądzonej

(jego uwzględnienie skutkuje odrzuceniem pozwu)

2. Sąd ograniczył rozpoznanie sprawy tylko co do tego zarzutu (art. 220 KPC)

3. Sąd rozpoznał zarzut, oddalił go i wydał w tym przedmiocie postanowienie (zaskarżalne)

4. Dalsze rozpoznanie sprawy może zostać wstrzymane do czasu uprawomocnienia się

postanowienia

 Do czasu uprawomocnienia strona ma prawo je żalić do sądu II

5. Po uprawomocnieniu się postanowienia następuje dalsze rozpoznanie sprawy



■ UGODA SĄDOWA 

Art. 223 KPC 

§ 1. Przewodniczący powinien we właściwej chwili skłaniać strony do pojednania, zwłaszcza na 

pierwszym posiedzeniu, po wstępnym wyjaśnieniu stanowiska stron. Osnowę ugody zawartej przed 

sądem wciąga się do protokołu rozprawy albo zamieszcza w odrębnym dokumencie stanowiącym 

część protokołu i stwierdza podpisami stron. Niemożność podpisania ugody sąd stwierdza w 

protokole.

§ 2. Przepis art. 203 § 4 stosuje się odpowiednio.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA 

ROZPRAWA 

ZAWARCIE UGODY PRZED SĄDEM 



■ ZAMKNIĘCIE ROZPRAWY:

Art. 224 KPC 

§ 1. Przewodniczący zamyka rozprawę po przeprowadzeniu dowodów i udzieleniu głosu stronom.

§ 2. Można zamknąć rozprawę również w wypadku, gdy ma być przeprowadzony jeszcze dowód przez 

sędziego wyznaczonego lub przez sąd wezwany albo gdy ma być przeprowadzony dowód z akt lub 

wyjaśnień organów administracji publicznej, a rozprawę co do tych dowodów sąd uzna za zbyteczną.

Art. 225 KPC 

Sąd może zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo.

POSTĘPOWANIE DOWODOWE UDZIELENIE GŁOSU STRONOM ZAMKNIĘCIE ROZPRAWY 



Jeżeli po zamknięciu rozprawy został przeprowadzony istotny dla rozstrzygnięcia sprawy dowód nie

objęty treścią art. 224 § 2 KPC, to znaczy, że strona w rezultacie zamknięcia rozprawy przed

zakończeniem postępowania dowodowego została pozbawiona możliwości obrony swych praw,

skutkująca nieważnością postępowania sądowego w myśl art. 379 pkt 5 KPC.
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■ KONTROLA ZARZĄDZEŃ PRZEWODNICZĄCEGO:

Art. 226 KPC 

Od zarządzeń przewodniczącego wydanych w toku rozprawy strony mogą odwołać się do sądu.



■ WYSŁUCHANIE STRON LUB INNYCH OSÓB:

Art. 226(1) KPC 

Ilekroć ustawa przewiduje wysłuchanie stron lub innych osób, stosownie do okoliczności może się to 

odbyć przez:

o wezwanie stron do złożenia odpowiednich oświadczeń na posiedzeniu albo 

o wyznaczenie terminu do zajęcia stanowiska w piśmie procesowym lub 

o za pomocą środków porozumiewania się na odległość, o ile dają one pewność co do osoby 

składającej oświadczenie.



■ NADUŻYCIE PRAWA PROCESOWEGO: GDY SĄD UZNA, ŻE STRONA NIE ZACHOWYWAŁA SIĘ FAIR W 

PROCESIE

Art. 226(2) KPC 

§ 1. Ilekroć zachowanie strony w świetle okoliczności sprawy wskazuje na nadużycie przez nią prawa 

procesowego, sąd poucza ją o możliwości zastosowania wobec niej środków, o których mowa w § 2.

- > Jeśli strona nie jest fair to może być za to na nią nałożona kara;

- > Jeśli strona ma jakieś uprawnienie (wynika z KPC), ale korzysta z tego niezgodnie z celem;

- > Jest jakieś uprawnienie, ale korzystamy z niego, nie po to, aby wygrać proces, ale po to, aby np. uprzykrzyć 

życie drugiej stronie/ przedłużyć postępowanie;

- > Np. notoryczna usprawiedliwiona nieobecność na rozprawach; składanie wniosków o wyłączenie sędziego;



■ NADUŻYCIE PRAWA PROCESOWEGO: 

§ 2. W przypadku gdy sąd stwierdzi nadużycie przez stronę prawa procesowego, może w orzeczeniu kończącym

postępowanie w sprawie:

1) stronę nadużywającą skazać na grzywnę;

2) niezależnie od wyniku sprawy, odpowiednio do spowodowanej tym nadużyciem prawa procesowego zwłoki w jej

rozpoznaniu, włożyć na stronę nadużywającą obowiązek zwrotu kosztów w części większej, niż wskazywałby wynik

sprawy, a nawet zwrotu kosztów w całości;

3) na wniosek strony przeciwnej:

a) przyznać od strony nadużywającej koszty procesu podwyższone odpowiednio do spowodowanego tym

nadużyciem zwiększenia nakładu pracy strony przeciwnej na prowadzenie sprawy, nie więcej jednak niż

dwukrotnie,

b) podwyższyć stopę odsetek zasądzonych od strony, której nadużycie spowodowało zwłokę w rozpoznaniu sprawy,

za czas odpowiadający tej zwłoce, z tym że stopa może zostać podwyższona nie więcej niż dwukrotnie; przepisów o

maksymalnej dopuszczalnej wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie nie stosuje się.


