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Dokumenty niezbędne do wytoczenia powództwa

• umowa zawarta między stronami,
• faktura VAT,
• wezwanie do dobrowolnego spełnienia
świadczenia wraz z potwierdzeniem
nadania/odbioru,
• uznanie roszczenia przez drugą stronę,
jeżeli takie oświadczenie złożyła.

Postępowanie przed procesem

• zawezwanie do próby ugodowej,
• zgoda drugiej strony,
• negocjowanie warunków ugody,
• zawarcie ugody,
• klauzula wykonalności nadawana ugodzie.

Zabezpieczenie wierzytelności przez sąd
• potrzeba uprawdopodobnienia roszczenia oraz interes w
udzieleniu zabezpieczenia,
• interes prawny istnieje, gdy brak zabezpieczenia
uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego
w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub
poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w
sprawie,
• we wniosku należy wskazać sposób zabezpieczenia
(zamknięta lista).

Postępowanie sądowe
• pozew wnosi się co do zasady przed sąd właściwości
ogólnej pozwanego (wyjątek tzw. właściwość umownej),
• pozew musi być opłacony - zasadniczo stawka wpisu
wynosi 5% wartości przedmiotu sporu (w.p.s.),
• sądy rejonowe są właściwe w sprawach gospodarczych
przy w.p.s. do 100.000,00 zł.
• sądy okręgowe dla spraw gospodarczych są właściwe przy
w.p.s. powyżej 100.000,00 zł.

Postępowanie gospodarcze

• sprawa gospodarcza – sprawa ze stosunku cywilnego między
przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich
działalności gospodarczej,
• przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym
imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Tryby postępowania sądowego

•
•
•
•

nakazowe
upominawcze
uproszczone
zwykłe

Postępowanie nakazowe
•

warunkami wydania nakazu zapłaty są: dochodzenie roszczenia pieniężnego albo
świadczenia w innych rzeczy zamiennych oraz udowodnienie okoliczności
uzasadniających dochodzone żądanie ściśle określonymi dokumentami, którymi są m.
in.:



dokumenty urzędowe,



zaakceptowany przez dłużnika rachunek,



wezwanie dłużnika do zapłaty i pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu,



zaakceptowane przez dłużnika żądanie zapłaty, zwrócone przez bank i nie zapłacone z
powodu braku środków na rachunku bankowym,



weksel, czek,



umowa,



dowód spełnienia świadczenia niepieniężnego,



dowód doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku.

Postępowanie nakazowe
• sąd może wydać nakaz zapłaty jedynie wtedy, gdy uwzględnia
roszczenie w całości,
• jeżeli poweźmie jakiekolwiek wątpliwości nie wydaje nakazu i
kieruje sprawę do postępowania zwykłego wyznaczając w tym
celu rozprawę,
• 14 dniowy termin na wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty
biegnie od dnia jego doręczenia obydwu stronom,
• prawidłowe wniesienia zarzutów powoduje uchylenie nakazu
zapłaty i wyznaczenie rozprawy.

Postępowanie upominawcze
• nakaz zapłaty wydaje się gdy powód dochodzi roszczenia
pieniężnego,
• nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli według treści
pozwu:


roszczenie jest oczywiście bezzasadne,



przytoczone okoliczności budzą (jakiekolwiek) wątpliwość,



zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego,



miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo doręczenie mu
nakazu nie mogłoby nastąpić w kraju.

Postępowanie upominawcze
• w nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu 2
tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie
powoda w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł
sprzeciw do sądu,
• nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie
wniesiono skutecznie sprzeciwu, ma skutki prawomocnego
wyroku,
• w razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci
moc, a przewodniczący kieruje sprawę do rozpoznania w trybie
zwykłym i wyznacza rozprawę.

Postępowanie uproszczone
• znajduje zastosowanie w sprawach należących wyłącznie do
właściwości sądów rejonowych, kiedy w.p.s. nie przekracza
10.000 zł. oraz w sprawach o zapłatę czynszu najmu lokali
mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu
korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej
bez względu na wartość przedmiotu sporu,
• pisma procesowe muszą być sporządzone na urzędowych
formularzach,
• jeżeli sąd uzna, że sprawa jest szczególnie zawiła lub jej
rozstrzygnięcie wymaga wiadomości specjalnych, będzie
prowadził ją w trybie zwykłym.

Postępowanie zwykłe
• pozew może dotyczyć więcej niż jednego roszczenia przeciwko
temu samemu pozwanemu,
• możliwość rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu powództwa,
jeśli nie wpływa ono na właściwość sądu,
• możliwość zmiany strony powodowej, pozwanej, przypozwania,
• sprawa jest rozpoznawana na rozprawie, rozstrzygana
wyrokiem, od którego przysługuje środek odwoławczy w
postaci apelacji.

Tytuł egzekucyjny i tytuł wykonawczy
• tytuł egzekucyjny stanowią m. in.


orzeczenie prawomocne lub podlegające natychmiastowemu
wykonaniu,



ugoda zawarta przed sądem,



wyrok sądu polubownego,






ugoda zawarta
mediatorem,

przed

sądem

polubownym

bądź

przed

akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji,
tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę
wykonalności, którą nadaje sąd I instancji, w którym sprawa się
toczy (wyjątkowo sąd II instancji).

Fazy postępowania egzekucyjnego
• brak dobrowolnego spełnienia świadczenia
przez dłużnika,
• złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji do
komornika,
• przeprowadzenie
przez
egzekucji
należnych
pieniężnych i niepieniężnych,
• podział sumy
egzekucji.

pieniężnej

komornika
świadczeń
uzyskanej

z

Wniosek egzekucyjny
• wniosek o wszczęcie egzekucji można skierować do jednego z
komorników działających na obszarze właściwości sądu
rejonowego gdzie ma siedzibę dłużnik,
• wniosek o wszczęcie egzekucji powinien zawierać:


wskazanie świadczenia, które ma być spełnione,



wskazanie sposobu egzekucji,



oryginał tytułu wykonawczego,



osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia
zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego
egzekucji narusza jej prawa.

Powództwo przeciwegzekucyjne
• Dłużnik może żądać pozbawienia tytułu wykonawczego
wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:






przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli
wykonalności,
po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie,
wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być
egzekwowane,
małżonek dłużnika, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę
wykonalności, wykaże, że egzekwowane świadczenie
wierzycielowi nie należy się.

Wyjawienie majątku
• wyjawienie majątku dłużnika następuje na wniosek wierzyciela,
jeśli:






zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia
egzekwowanych należności,
wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie
uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności,
uprawdopodobni, że nie uzyska zaspokojenia w pełni swej
należności ze znanego mu majątku (jeszcze przed wszczęciem
egzekucji).

Rodzaje egzekucji
• egzekucja świadczeń pieniężnych:


z ruchomości,



z wynagrodzenia za pracę,



z rachunku bankowego,



z innych wierzytelności,



z innych praw majątkowych,



z nieruchomości,

• egzekucja świadczeń niepieniężnych.

Sposoby zakończenia postępowania

• zaspokojenie wierzyciela
• bezskuteczność egzekucji

Zaspokojenie wierzyciela
•

sporządzenie planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji,

•

z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się wierzytelności według następującej
kolejności:



koszty egzekucyjne,



należności alimentacyjne,







należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia
za pracę,
należności wynikające z wierzytelności zabezpieczonych hipoteką morską,
należności zabezpieczone hipotecznie lub
zabezpieczone przez wpisanie do innego rejestru,

zastawem

rejestrowym



należności za pracę niezaspokojone w kolejności trzeciej,



zobowiązania podatkowe, o ile nie zostały zaspokojone w kolejności piątej,



albo

należności zabezpieczone prawem zastawu lub które korzystały z ustawowego
pierwszeństwa nie wymienionego w kolejnościach wcześniejszych,



należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję,



inne należności.
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