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Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.  Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 

43, poz. 296 z późn. zm).

Pismo procesowe

•Art.  125  § 1:  Pisma  procesowe  stanowią  wnioski  i  oświadczenia  stron  składane  poza 

rozprawą.

•Pismo procesowe musi być:

- ... na piśmie 

- przesłane sądowi, np. między posiedzeniami wyznaczonymi na rozprawę

-  na  rozprawie można zgłaszać wnioski  i  składać  oświadczenia  –  ale  zostaną  one 

zaprotokołowane (nie będą złożone w piśmie procesowym)

- pozew jest pismem procesowym

Pismo procesowe na urzędowym formularzu

•Art.  125  § 2:  Jeżeli  przepis  szczególny tak  stanowi,  pisma  procesowe  wnosi  się  na 

urzędowych formularzach (...).

- art. 187¹, art. 505¹ KPC

•Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów i 

sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu 

cywilnym , Dz. U. Nr 80, poz. 728 z późn. zm.

1



–zob. http://www.ms.gov.pl/formularze/formularze.shtml

E-pismo procesowe

•Art.  125  § 2:  Jeżeli  przepis  szczególny tak  stanowi,  pisma  procesowe  wnosi  się  na 

elektronicznych nośnikach informatycznych.

•Art.  61  ust.  1  pkt  1  ustawy  o  informatyzacji:  Ilekroć  w  przepisach  dotyczących 

informatyzacji zawartych w odrębnych ustawach jest mowa o (...) elektronicznym nośniku 

informatycznym,  należy  przez  to  rozumieć,  w  przypadku  wątpliwości  interpretacyjnych, 

informatyczny nośnik danych, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy. 

•Materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w 

postaci cyfrowej lub analogowej. 

Ramy prawne e-sądu...?

•Art.  125  § 4:  Minister  Sprawiedliwości  określi,  w  drodze  rozporządzenia,  szczegółowe 

zasady i termin wprowadzenia techniki informatycznej, warunki, jakim powinny odpowiadać 

elektroniczne nośniki informatyczne, na których pisma procesowe mają być wnoszone, tryb 

odtwarzania danych na nich zawartych oraz sposób ich przechowywania i zabezpieczania, 

uwzględniając stan wyposażenia sądów w odpowiednie środki techniczne i poziom rozwoju 

technik informatycznych.

Wymogi formalne pism procesowych

•Art. 126 § 1: Każde pismo procesowe powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich 

przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

2) oznaczenie rodzaju pisma;

3)  osnowę  wniosku  lub  oświadczenia  oraz  dowody na  poparcie  przytoczonych 

okoliczności;

4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

5) wymienienie załączników.

Dodatkowe wymogi formalne pism procesowych w sprawach gospodarczych:
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•Art.  47912 § 1:  W  pozwie  powód  jest  obowiązany  podać  wszystkie  twierdzenia  oraz 

dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania, 

chyba że wykaże, iż ich powołanie w pozwie nie było możliwe albo że potrzeba powołania 

wynikła później.

•Art.  47912 § 2:  Powód powinien dołączyć do pozwu  odpis reklamacji lub  wezwania do 

dobrowolnego  spełnienia  żądania i  oświadczenia co  do  stanowiska  pozwanego w  tym 

przedmiocie oraz informację lub odpisy pism świadczących o  próbie wyjaśnienia spornych 

kwestii w drodze rokowań.

Sprawa gospodarcza

•Art. 479¹§ 1: Sprawy ze stosunków cywilnoprawnych między przedsiębiorcami w zakresie 

prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

•§ 2: Sprawami gospodarczymi są również:

1) sprawy ze stosunku spółki; (...)

4)  przeciwko  przedsiębiorcom  o  uznanie  postanowień  umownych  za  

niedozwolone.

Wymogi formalne pism procesowych (we wszystkich sprawach)

•Art. 126  § 2: Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto 

zawierać  oznaczenie  miejsca  zamieszkania  lub  siedziby stron,  ich  przedstawicieli 

ustawowych lub pełnomocników oraz przedmiot sporu, pisma zaś dalsze – sygnaturę akt.

•§ 3: Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli  pismo wnosi pełnomocnik, który 

przedtem nie złożył pełnomocnictwa.

•Art.  126¹§ 1:  W  każdym  piśmie  należy  podać  wartość  przedmiotu  sporu lub  wartość 

przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy właściwość rzeczowa sądu, wysokość 

opłaty lub dopuszczalność środka odwoławczego, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona 

kwota pieniężna.
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•§ 3. Wartość przedmiotu sporu lub zaskarżenia podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do 

pełnego złotego.

Wymogi fiskalne pism procesowych

•Art. 1262 § 1: Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została 

uiszczona należna opłata.

•Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Ważne pytania

•Czy istnieje zatem uprawnienie do wniesienia do sądu e-pisma procesowego? 

•Czy aby to uprawnienie zaistniało, potrzebujemy specjalnych regulacji prawnych?

•Zob. art. 5 ust. 2 ustawy o e-podpisie...

•Zob. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej nr  21/05  z  dnia  21 

października 2005 r. 
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