
Elementy prawa  
 

Temat 9: POSTĘPOWANIE CYWILNE – wybrane elementy.  
 
Nauczysz się:  
1. Omawiać przebieg postępowania cywilnego i wymieniać strony postępowania. 
2. Rozumieć znaczenie mediacji w postępowaniu cywilnym. 
 
Postępowanie cywilne: 
 postępowanie cywilne – ma na celu rozpoznanie i rozstrzygnięcie sporów cywilnoprawnych 

należących do właściwości sądów powszechnych. Sprawy cywilne są to sprawy z zakresu: prawa 
cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz inne, do 
których przepisy KPC stosuje się z mocy ustaw szczególnych; 

 odpowiedzialność cywilna ma charakter majątkowy. Ponoszą ją osoby fizyczne, osoby prawne, 
Skarb Państwa. 

 
Zasady i typy odpowiedzialności cywilnej: 
 podstawową zasadą odpowiedzialności cywilnej jest odpowiedzialność na zasadzie winy – 

podobnie jak w prawie karnym jest to odpowiedzialność za zawinione działanie lub zaniechanie. 
 przykład: 

 
„Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia” 

(art. 415 KC). 
 
Typy odpowiedzialności cywilnej: 
 za szkodę wyrządzoną przez czyn niedozwolony; 
 za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązku powstałego na podstawie czynności 

prawnej (np. umowy); 
 za szkodę powstałą w wyniku jakiegoś zdarzenia (np. gwarancyjna lub ubezpieczeniowa). 
 
Proces cywilny: 
 
Postępowanie cywilne dzieli się na sądowe i pozasądowe. W postępowaniu sądowym można 
wyróżnić przede wszystkim postępowanie: 

 rozpoznawcze – w którym sprawa jest rozpoznawana i rozstrzygana; 
 pomocnicze – jest prowadzone w celu rozpoznania kwestii ubocznych, pozostających 

w związku z głównym postępowaniem (np. postępowanie w sprawie przywrócenia terminu); 
 egzekucyjne – które służy urzeczywistnieniu praw i obowiązków przez przymusowe ich 

wykonanie. 
Strony w postępowaniu cywilnym: 

 powód – strona, która inicjuje postępowanie przez wniesienie; 
 pozwany – osoba, przeciwko której powództwo zostało skierowane. 

 
Pozew musi spełniać wymagania odnoszące się do pism procesowych, powinien zawierać: 
 oznaczenie sądu, do którego jest skierowany,  
 imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,  
 treść żądania opisaną krótko i zwięźle,  
 okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie, 
 dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,  
 oznaczenie wartości przedmiotu sporu w sprawach o roszczenie majątkowe. 
 
Ponadto pozew może zawierać różnego rodzaju wnioski, dotyczące np.: zabezpieczenia powództwa, 
przeprowadzenia rozprawy pod nieobecność powoda, wezwania na rozprawę świadków i biegłych, 
dokonania oględzin, żądania dostarczenia na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, 
urzędach lub u osób trzecich. 
 



Pozwany, po doręczeniu pozwu, ma prawo udzielić odpowiedzi na pozew. 
 
Przebieg postępowania: 
 rozprawa odbywa się w ten sposób, że po wywołaniu sprawy (wokanda) 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; 
 każda ze stron obowiązana jest do złożenia oświadczenia co do twierdzeń strony przeciwnej, 

dotyczących okoliczności faktycznych; 
 ponadto rozprawa obejmuje, stosownie do okoliczności, postępowanie dowodowe i analizę jego 

wyników. Strona może aż do zamknięcia rozprawy przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na 
uzasadnienie swych wniosków lub odparcie wniosków i twierdzeń strony przeciwnej; 

 rozstrzygnięcie sprawy w postępowaniu cywilnym przyjmuje formę postanowienia lub wyroku; 
 w postępowaniu przed sądami cywilnymi można skorzystać z apelacji oraz ze skargi kasacyjnej. 
 
Mediacja w postępowaniu cywilnym: 
 
 mediacja – to proces rozwiązywania sporu przez strony przy udziale osoby trzeciej – mediatora, 

której zadaniem jest ułatwienie stronom osiągnięcie porozumienia. Mediatorem może być każda 
osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych. 
Mediatorem nie może być sędzia. 

 mediacja jest dobrowolna, prowadzi się ją na podstawie umowy o mediację albo postanowienia 
sądu kierującego strony do mediacji. Podstawowymi zasadami prowadzenia mediacji są: 
 dobrowolność; 
 bezstronność mediatora; 
 poufność; 
 szybkość. 

 jeśli mediacja doprowadzi do ugody, podlega ona zatwierdzeniu przez sąd. Ma wówczas taką samą 
moc prawną, jak ugoda zawarta bezpośrednio przed sądem. Taka ugoda stanowi tytuł 
egzekucyjny (wykonawczy) na równi z prawomocnym orzeczeniem sądu. 

 rozwiązywanie sporu w drodze mediacji jest bardzo korzystne zarówno dla stron, jak i  wymiaru 
sprawiedliwości. Procedura mediacyjna jest wielokrotnie szybsza, pozwala stronom na 
znalezienie rozwiązania, które zadowoli każdą z nich. Ponadto odciąża sądy, w których sprawy 
cywilne ciągną się z reguły bardzo długo. 

 mediacje są coraz częściej stosowane także w postępowaniach przed sądami karnymi 
i rodzinnymi. 

 


