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ZASADA SZYBKOŚCI 
POSTĘPOWANIA

Art. 6

§ 1 Sąd powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć
do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, 
jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy.

Struktura polskiego procesu cywilnego oparta jest na zasadzie
ciągłości ustnej rozprawy, która może być poprzedzona pisemnymi
czynnościami przygotowawczymi.



ETAPY POPRZEDZAJĄCE 
ROZPRAWĘ

1. Dekretacja pozwu 
 przekazanie sprawy według właściwości innego sądu 

2. Zwrot pisma, z którego nie wynika żądanie rozstrzygnięcia sporu

3. Oddalenie powództwa oczywiście bezzasadnego 

4. Czynności zmierzające do nadania pozwowi dalszego biegu 
(postępowanie naprawcze) 
 możliwość zwrotu pozwu 

5. Podjęcie czynności mających na celu przygotowanie rozprawy
 Zarządzenie doręczenia odpisu pozwu drugiej stronie 



ZWROT PISMA, Z KTÓREGO NIE 
WYNIKA ŻĄDANIE 
ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU

Art. 1861

Pismo, które zostało wniesione jako pozew, a z którego nie wynika
żądanie rozstrzygnięcia sporu o charakterze sprawy cywilnej,
przewodniczący zwraca wnoszącemu bez żadnych dalszych
czynności, chyba że wyjątkowe okoliczności uzasadniają nadanie mu
biegu.



ZWROT PISMA, Z KTÓREGO NIE 
WYNIKA ŻĄDANIE 
ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU
„Sytuacją stosunkowo rzadką, tym niemniej wymagającą od sądu wyjątkowo
dużego nakładu pracy, jest wniesienie pod pozorem pozwu pisma
niebędącego nim w rzeczywistości, czyli niezawierającego żądania
rozpoznania przez sąd jakiejkolwiek sprawy. Pisma takie są z reguły tylko
wyrazem negatywnego stosunku wnoszącego do jakiegoś zjawiska lub
osoby. W obecnym stanie prawnym mimo to sąd jest obowiązany do
traktowania takiego pisma, jak gdyby pozwem było – i do nadawania mu
biegu poprzez, w szczególności, zmuszenie wnoszącego do postawienia
żądania. Podkreślić należy, że chodzi tu o każde pismo, które nie jest
wniesione w toczącej się już sprawie, a z treści którego nie wynika, czego
strona się właściwie domaga. Nie musi być ono zatytułowane «pozew» lub
«wniosek», wystarczy, że tworzy pozór potrzeby nadania mu biegu
przewidzianego procedurą. Tymczasem jest jasne, że pisma tego rodzaju w
ogóle nie powinny być podstawą jakichkolwiek czynności sądu”.

Uzasadnienie projektu ustawy



ZWROT PISMA, Z KTÓREGO NIE 
WYNIKA ŻĄDANIE 
ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU

Art. 1861

Pismo, które zostało wniesione jako pozew, a z którego nie wynika
żądanie rozstrzygnięcia sporu o charakterze sprawy cywilnej,
przewodniczący zwraca wnoszącemu bez żadnych dalszych
czynności, chyba że wyjątkowe okoliczności uzasadniają nadanie mu
biegu.

Kto rozstrzyga o tym, że sprawa ma charakter cywilny?

art. 394 § 1 pkt 1 - zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na
rozstrzygnięcia, których przedmiotem jest „zwrot pisma wniesionego
jako pozew, z którego nie wynika żądanie rozpoznania sprawy”.

Wąska wykładnia art. 1861



ODDALENIE POWÓDZTWA 
OCZYWIŚCIE BEZZASADNEGO

Art. 1911

§ 1. Jeżeli z treści pozwu i załączników oraz okoliczności dotyczących 
sprawy, a także faktów, o których mowa w art. 228, wynika oczywista 
bezzasadność powództwa, stosuje się przepisy § 2-4.

§ 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.



ODDALENIE POWÓDZTWA 
OCZYWIŚCIE BEZZASADNEGO

Art. 3911

§ 1. W przypadku wniesienia apelacji od wyroku wydanego na podstawie art. 1911 można pominąć
czynności, które ustawa nakazuje podjąć na skutek wniesienia apelacji, w szczególności nie wzywać
powoda do usunięcia jej braków ani uiszczenia opłaty. Sąd drugiej instancji może rozpoznać apelację
na posiedzeniu niejawnym, nie doręczając apelacji osobie wskazanej jako pozwany ani nie 
rozpoznając wniosków złożonych wraz z tą apelacją.
§ 2. W przypadku wątpliwości apelację uważa się za wniesioną co do całości wyroku z wnioskiem o 
jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.
§ 3. W przypadku stwierdzenia, że powództwo nie jest oczywiście bezzasadne, sąd drugiej instancji 
uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. 
W pozostałych przypadkach sąd drugiej instancji oddala apelację.
§ 4. Uzasadnienie wyroku oddalającego apelację sąd drugiej instancji może ograniczyć do odwołania 
się do ustaleń i wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku zawartych w uzasadnieniu wyroku sądu 
pierwszej instancji.
§ 5. Wyrok z pisemnym uzasadnieniem, o ile je sporządzono, i wymaganymi przez ustawę
pouczeniami z urzędu doręcza się tylko powodowi.
§ 6. Przepisu art. 3941 § 11 nie stosuje się.
§ 7. W przypadku uchylenia wyroku wydanego na podstawie art. 1911 w toku ponownego 
rozpoznania:1) ilekroć ustawa przewiduje zwrot pozwu, sąd umarza postępowanie;
2) wraz z odpisem pozwu doręcza się pozwanemu odpisy apelacji oraz wyroków sądów obu instancji z 
uzasadnieniami.



Czym różni się oddalenie powództwa oczywiście bezzasadnego od
zwrotu pisma, z którego nie wynika żądanie rozstrzygnięcia sporu?



ETAPY POPRZEDZAJĄCE 
ROZPRAWĘ

1. Dekretacja pozwu
 przekazanie sprawy według właściwości innego sądu

2. Zwrot pisma, z którego nie wynika żądanie rozstrzygnięcia sporu

3. Oddalenie powództwa oczywiście bezzasadnego

4. Czynności zmierzające do nadania pozwowi dalszego biegu
(postępowanie naprawcze)
 możliwość zwrotu pozwu

5. Podjęcie czynności mających na celu przygotowanie rozprawy
 Zarządzenie doręczenia odpisu pozwu drugiej stronie



KONCENTRACJA MATERIAŁU 
PROCESOWEGO
Celem przepisów koncentracyjnych jest skłonienie stron do
przedstawienia na możliwe wczesnym etapie postępowania
koniecznych twierdzeń i dowodów po to, aby doprowadzić do
możliwie najszybszego załatwienia sprawy, i po to, aby stworzyć
sądowi - przez zapewnienie mu dostępu do kompletnego materiału
procesowego - możliwość wydania prawidłowego rozstrzygnięcia.
Ryzyko pominięcia przez sąd spóźnionych twierdzeń lub dowodów
ma skłaniać strony do należytego wypełnienia ciężaru wspierania
postępowania (art. 6 § 2 k.p.c.) i w ten sposób przyczyniać się do
realizacji wskazanych celów.



KONCENTRACJA MATERIAŁU 
PROCESOWEGO
System dyskrecjonalnej władzy 

sędziego
Art. 207 (uchylony)

§ 6. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba
że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie,
odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie
przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie
spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki
w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe
okoliczności.
Art. 217 (uchylony)

§ 1. Strona może aż do zamknięcia rozprawy przytaczać
okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie swoich
wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony
przeciwnej.

§ 2. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że
strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich we właściwym
czasie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych
twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu
sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

§ 3. Sąd pomija twierdzenia i dowody, jeżeli są powoływane
jedynie dla zwłoki lub okoliczności sporne zostały już
dostatecznie wyjaśnione.

System prekluzyjny

Art. 4585

§ 1. Powód jest obowiązany powołać wszystkie twierdzenia 
i dowody w pozwie, a pozwany - w odpowiedzi na pozew.

§ 2. (…) § 3. (…)

§ 4. Twierdzenia i dowody powołane z naruszeniem § 1-3 
podlegają pominięciu, chyba że strona uprawdopodobni, że 
ich powołanie nie było możliwe albo że potrzeba ich 
powołania wynikła później. W takim przypadku dalsze 
twierdzenia i dowody na ich poparcie powinny być powołane 
w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym ich powołanie 
stało się możliwe lub wynikła potrzeba ich powołania.



KONCENTRACJA MATERIAŁU 
PROCESOWEGO

Art. 207 (uchylony)

§ 1. Pozwany może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na 
rozprawę wnieść odpowiedź na pozew.

§ 2. Przewodniczący może zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie.

§ 3. Przewodniczący może także przed pierwszym posiedzeniem 
wyznaczonym na rozprawę zobowiązać strony do złożenia dalszych 
pism przygotowawczych, oznaczając porządek składania pism, 
termin, w którym należy je złożyć, i okoliczności, które mają być
wyjaśnione. W toku sprawy złożenie pism przygotowawczych 
następuje tylko wtedy, gdy sąd tak postanowi, chyba że pismo 
obejmuje wyłącznie wniosek o przeprowadzenie dowodu. Sąd może 
wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym.

§ 4. W wypadkach, o których mowa w § 3, przewodniczący lub sąd 
mogą wysłuchać strony na posiedzeniu niejawnym.

§ 5. Zarządzając doręczenie pozwu, odpowiedzi na pozew lub 
złożenie dalszych pism przygotowawczych, przewodniczący albo sąd, 
jeżeli postanowił o złożeniu pism przygotowawczych w toku sprawy, 
pouczają strony o treści § 6.

§ 6. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona 
uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew 
lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że 
uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje 
zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe 
okoliczności.

§ 7. Odpowiedź na pozew złożona z naruszeniem § 2 podlega 
zwrotowi; zwrotowi podlega także pismo przygotowawcze złożone z 

Rozdział 2a Organizacja postępowania

Obligatoryjna odpowiedź na pozew (art.
205[1])
 Możliwość wydania wyroku zaocznego

Fakultatywne zarządzenie wymiany pism
przygotowawczych (art. 205[3])

Wyznaczenie posiedzenia
przygotowawczego (fakultatywne art.
205[4] § 3)
 Rozwiązanie sporu na posiedzeniu (art. 205[5])
 Poszukiwanie ugodowego sposobu rozwiązania

sporu (art. 205[6])

Udział w posiedzeniu przygotowawczym

Sporządzenie planu rozprawy (art. 205[9])

Przytaczanie twierdzeń do zamknięcia
rozprawy, o ile nie zarządzono posiedzenia
przygotowawczego (art. 205[12])



MODEL KONCENTRACJI DE LEGE 
LATA (1)

Odpowiedź
na pozew

Posiedzenie 
przygotowawcz

e
Rozprawa

Wymiana pism 
przygotowawcz

ych

205 (12) 
§ 1 k.p.c.

205 (3) 
§ 2 

k.p.c.



POSIEDZENIE PRZYGOTOWAWCZE
Jaki jest cel posiedzenia przygotowawczego?

Czy zarządzenie posiedzenia przygotowawczego jest obligatoryjne?

Czy stawiennictwo stron na posiedzeniu przygotowawczym jest 
obowiązkowe?

Co zawiera plan rozprawy?



POSIEDZENIE PRZYGOTOWAWCZE
Art. 2055

§ 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.

§ 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.



PLAN ROZPRAWY
Art. 2059. § 1. Plan rozprawy zawiera rozstrzygnięcia co do wniosków dowodowych 
stron, zastępując w tym zakresie postanowienie dowodowe. Przepisy art. 236 i art. 2432

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.

§ 4. Przepisy art. 206 i art. 2061 stosuje się odpowiednio.



POSIEDZENIE PRZYGOTOWAWCZE 
- PODSUMOWANIE
1. Cel

2. Umiejscowienie w strukturze postępowania cywilnego
 Po wymianie pism procesowych i pism przygotowawczych, lecz przed rozpoczęciem 
rozprawy. 

3. Skutki procesowe związanie z niektórymi czynnościami podjętymi 
w toku posiedzenia przygotowawczego 
 Obowiązkowy udział stron w posiedzeniu przygotowawczym; przedstawienie 
twierdzeń i dowodów na posiedzeniu przygotowawczym; plan rozprawy 

4. Częściowe odejście od formalnych rygorów postępowania (art. 
205[5] par. 2) 



MODEL KONCENTRACJI DE LEGE 
LATA (2)

Odpowiedź na 
pozew

Rozprawa

Wymiana pism 
przygotowawcz

ych

205 (3) 
§ 2 

k.p.c.

205 (12) 
§ 2 k.p.c.



KONCENTRACJA A POSIEDZENIE 
PRZYGOTOWAWCZE
Art. 2053 § 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.

§ 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.

Art. 20512 § 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.

§ 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.



ROZPRAWA



POSIEDZENIA SĄDOWE -
ZAŁOŻENIA

Ogólny podział: posiedzenia jawne (rozprawa i inne posiedzenia jawne) oraz 
posiedzenia niejawne

Art. 9

§ 1. Rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny
stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta
sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. Treść protokołów i
pism może być także udostępniana w postaci elektronicznej za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (system
teleinformatyczny) albo innego systemu teleinformatycznego służącego
udostępnianiu tych protokołów lub pism.

§ 2. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy
zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku, chyba że protokół został sporządzony
wyłącznie pisemnie. Przewodniczący wydaje z akt sprawy zapis dźwięku, jeżeli
wydaniu zapisu obrazu i dźwięku sprzeciwia się ważny interes publiczny lub
prywatny.

§ 3. Jeżeli posiedzenie odbyło się przy drzwiach zamkniętych strony i
uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy jedynie zapisu
dźwięku.



POSIEDZENIA SĄDOWE - JAWNOŚĆ

Art. 153

§ 1. Sąd z urzędu zarządza odbycie całego posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych,
jeżeli publiczne rozpoznanie sprawy zagraża porządkowi publicznemu lub moralności lub jeżeli mogą
być ujawnione okoliczności objęte ochroną informacji niejawnych.

§ 11. Sąd na wniosek strony zarządza odbycie posiedzenia lub jego części przy drzwiach
zamkniętych, gdy mogą być ujawnione okoliczności stanowiące tajemnicę jej przedsiębiorstwa.

§ 2. Sąd może ponadto zarządzić odbycie posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych na
wniosek strony, jeżeli podane przez nią przyczyny uzna za uzasadnione lub jeżeli roztrząsane być
mają szczegóły życia rodzinnego. Postępowanie dotyczące tego wniosku odbywa się przy drzwiach
zamkniętych. Postanowienie w tym przedmiocie sąd ogłasza publicznie.

Art. 154.

§ 1. Podczas posiedzenia odbywającego się przy drzwiach zamkniętych mogą być obecni na sali: 
strony, interwenienci uboczni, ich przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy, prokurator oraz osoby 
zaufania po dwie z każdej strony.

§ 2. Ogłoszenie orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie odbywa się publicznie.



PRZYGOTOWANIE ROZPRAWY
Art. 206.

§ 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. 2061

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.



ROZPRAWA JAKO „CENTRALNY 
PUNKT PROCESU”
Art. 1481

§ 1. Sąd może rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, gdy
pozwany uznał powództwo lub gdy po złożeniu przez strony pism
procesowych i dokumentów, w tym również po wniesieniu zarzutów
lub sprzeciwu od nakazu zapłaty albo sprzeciwu od wyroku
zaocznego, sąd uzna - mając na względzie całokształt przytoczonych
twierdzeń i zgłoszonych wniosków dowodowych - że przeprowadzenie
rozprawy nie jest konieczne.

§ 2. (uchylony).

§ 3. Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym jest
niedopuszczalne, jeżeli strona w pierwszym piśmie procesowym
złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy, chyba że pozwany
uznał powództwo.



PRZEBIEG ROZPRAWY – STADIA 
ROZPRAWY 
1. wywołanie sprawy

2. przedstawienie i wyjaśnienie stanowisk stron

3. postępowanie dowodowe

4. roztrząsanie wyników postępowania dowodowego

5. zamknięcie rozprawy

Wydanie wyroku



ZASTRZEŻENIA DO PROTOKOŁU
Art. 162

§ 1. Strona powinna zwrócić uwagę sądu na uchybienie przepisom
postępowania, wnosząc o wpisanie zastrzeżenia do protokołu.
Zastrzeżenie można zgłosić najpóźniej na kolejnym posiedzeniu.

§ 2. Stronie zastępowanej przez adwokata, radcę prawnego,
rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej
Polskiej, która zastrzeżenia nie zgłosiła, nie przysługuje prawo
powoływania się na to uchybienie w dalszym toku postępowania.
Skutku tego nie niweczy wypowiedzenie lub cofnięcie
pełnomocnictwa.

§ 3. Przepisu § 2 nie stosuje się, gdy chodzi o przepisy
postępowania, których naruszenie sąd powinien wziąć pod rozwagę z
urzędu lub gdy strona uprawdopodobni, iż nie zgłosiła zastrzeżeń bez
swojej winy.



ZASTRZEŻENIE DO PROTOKOŁU 
Strona nie może skutecznie zarzucać w apelacji uchybienia przez sąd
pierwszej instancji przepisom postępowania, polegającego na
wydaniu postanowienia, które może być zmienione lub uchylone
stosownie do okoliczności, jeżeli nie zwróciła uwagi sądu na to
uchybienie w toku posiedzenia, a w razie nieobecności – na
najbliższym posiedzeniu, chyba że niezgłoszenie zastrzeżenia
nastąpiło bez jej winy (art. 162 k.p.c.).

Uchwała SN z dnia 27 października 2005 r., III CZP 55/05 


