
Temat 12: Uczestnicy procesu sądowego. 
 

1. Postępowanie sądowe. 
2. Uczestnicy postępowania cywilnego i karnego. 

 
 

1. Postępowanie sądowe: 
 postępowanie przed niezawisłymi i niezależnymi organami 

sądowymi mające na celu rozpatrzenie i rozstrzygnięcie 
sprawy. Wyróżnić można następujące rodzaje postępowań 
sądowych: 

 postępowanie cywilne; 

 postępowanie karne; 

 postępowanie administracyjne. 
 

2. Uczestnicy postępowania: 
 

POSTĘPOWANIE CYWILNE - UCZESTNICY 
 

Podmioty postępowania cywilnego: 

 sędzia: funkcjonariusz publiczny uprawniony do orzekania w imieniu państwa w sprawach 
należących do właściwości sądów; 

 ławnik: niezawodowy członek składu orzekającego; 

 powód: osoba, która inicjuje postępowanie procesowe, składając pozew; 

 pozwany: osoba, przeciwko której skierowane jest roszczenie powoda; 

 świadek: osoba powołana przez organ prowadzący postępowanie do złożenia zeznań 
traktowanych jako źródło dowodowe; 

 przedstawiciel społeczny: osoba reprezentująca organizację społeczną, np. przedstawiciel związku 
zawodowego; rzecznik interesu społecznego, np. RPO, RPD; 

 pełnomocnik (adwokat, radca prawny, mecenas): upoważnienie do występowania przed sądem w 
imieniu mocodawcy. 

 
POSTĘPOWANIE KARNE - UCZESTNICY 

 
Podmioty postępowania karnego: 

 podejrzany: osoba, przeciwko której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo 
postawiono zarzut; 

 prokurator (oskarżyciel): organ władzy państwowej, którego zadaniem jest wykrywanie i ściganie 
przestępstw oraz wnoszenie i popieranie aktu oskarżenia; 

 oskarżyciel: to strona występująca do sądu z żądaniem ukarania oskarżonego; 

 oskarżyciel publiczny: to prokuratura, która wnosi akt oskarżenia w prawach o przestępstwa                   
z oskarżenia publicznego; 

 oskarżyciel posiłkowy: to pokrzywdzony, który może działać obok oskarżyciela publicznego                         
w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego; 

 oskarżyciel prywatny: to pokrzywdzony, który wnosi akt oskarżenia w sprawach o przestępstwa 
ścigane z oskarżenia prywatnego; 

 skazany: osoba, wobec której wydano wyrok skazujący w postępowaniu karnym, jak                                  
i karnoskarbowym oraz wobec której rozpoczęło się i jest prowadzone postępowanie 
wykonawcze; 

 pokrzywdzony: osoba, na szkodę której popełniono przestępstwo lub wykroczenie; 

 świadek: składa zeznania; 

 biegły sądowy: wyraża opinie specjalistyczne; 

 kurator sądowy: występuje gdy oskarżonym jest jego podopieczny; 

 świadek incognito: w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa świadka, sąd ma prawo utajnić jego 
dane osobowe; 



 świadek koronny: może nim zostać jedynie podejrzany, którego zeznania mogą przyczynić się do 
pomyślnego zamknięcia sprawy. Wtedy świadek nie podlega karze za popełnione przestępstwo,             
a postępowanie przeciw niemu zostaje umorzone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


