
1

*  Autor jest doktorantem w Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego i referen-
darzem Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Internetowy Przegląd
Prawniczy TBSP UJ 2017/1 

ISSN 1689‒9601

mgr Jacek Kudła*

Konsekwencje błędnej kwalifikacji 
procesowej sprawy do postępowania 

nakazowego w zakresie stosowania przepisów 
o postępowaniu nakazowym w fazie po wydaniu 

nakazu zapłaty – zagadnienia wybrane

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest problematyce konsekwencji błędnego zakwalifikowania sprawy 
do postępowania nakazowego, do których nie zalicza się wprawdzie nieważność postę-
powania, lecz jedynie pominięcie stosowania przepisów art. 493 §  3 i 4 oraz art. 495 
§ 2 i 4 k.p.c. Stosowanie pozostałych przepisów o postępowaniu nakazowym w takiej sy-
tuacji wynika z faktu, iż wydany został nakaz zapłaty, który może zostać uchylony jedy-
nie w przypadkach, o których mowa w art. 4921 k.p.c. albo w razie wniesienia zarzutów. 
Podstawą prawną do wydania postanowienia o zmianie procesowej kwalifikacji sprawy 
i pominięcia przepisów postępowania nakazowego jest art. 13 § 1 zd. 1 i 2 k.p.c.

Słowa kluczowe: kwalifikacja procesowa sprawy, postępowania odrębne, 
postępowanie nakazowe, nakaz zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty,  
dekretacja sprawy

1. Wprowadzenie

Na wstępie należy sformułować uwagę natury ogólnej, iż prawo nie jest pisane dla sy-
tuacji nietypowych, lecz standardowych. Wobec czego także prawo procesowe winno 
regulować przede wszystkim sytuacje typowe, w myśl zasady iura non in singulas per-
sonas, sed generaliter constituuntur. W praktyce sądowej większość spraw podlega pra-
widłowej kwalifikacji procesowej, a przypadki błędnej kwalifikacji stanowią niewielki 
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odsetek. Jeżeli się jednak pojawiają, zachodzi konieczność odpowiedniej reakcji systemu 
prawnego na nie.

Wśród skutków ogólnie rozumianej błędnej kwalifikacji procesowej sprawy należy 
wskazać: a) niewłaściwość sądu, b) nieodpowiedniość wydziału, c) niewłaściwość trybu 
i d) wskazanie jako właściwego postępowania odrębnego, w sytuacji gdy właściwe jest 
tzw. zwykłe postępowanie rozpoznawcze i vice versa. W niniejszym artykule zostanie 
zarysowana jedynie problematyka ostatniej sytuacji, dodatkowo zawężona do analizy 
konsekwencji procesowych niewłaściwego zakwalifikowania do postępowania nakazo-
wego sprawy, która nie spełniała przesłanek rozpoznania w postępowaniu nakazowym, 
wobec czego na etapie po wydaniu nakazu zapłaty powinna być rozpoznana w zwykłym 
postępowaniu rozpoznawczym, według przepisów ogólnych o procesie. 

Celem opracowania jest omówienie konsekwencji proceduralnych dla omawianej 
sytuacji, w szczególności odpowiedź na pytanie, czy w razie ustalenia, iż nakaz w postę-
powaniu nakazowym nie powinien być wydany, po wniesieniu zarzutów, powinno się 
całkowicie przestać stosować przepisy o postępowaniu nakazowym, stosować je dalej, 
czy też stosować wybiórczo tylko niektóre przepisy.

Z uwagi na rozmiary artykułu, zostaną w nim omówione jedynie wybrane zagad-
nienia, z wyłączeniem kwestii omówionych już szeroko w literaturze, bądź tych, które 
z uwagi na zmianę przepisów straciły na znaczeniu. Pominięta zostanie zatem kwestia 
błędnej kwalifikacji zwykłej sprawy cywilnej jako sprawy gospodarczej i wynikającego 
zeń problemu skierowania sprawy do niewłaściwego wydziału1, a także kwestia wpływu 
błędnej kwalifikacji sprawy na właściwość sądu2 i skład orzekający, która może mieć 
znaczenie dla spraw rozpoznawanych w składzie ławniczym, np. z zakresu prawa pra-
cy3. Jednocześnie pominięta zostanie kwestia błędnej kwalifikacji sprawy do zwykłego 
postępowania rozpoznawczego lub do innych postępowań odrębnych, w tym pozosta-
łych tzw. postępowań przyspieszonych, np. problem wydania nakazu zapłaty w postę-
powaniu upominawczym, gdy sprawa kwalifikowała się do wydania nakazu zapłaty 
w postępowaniu nakazowym. Ponadto pominięta zostanie analiza skutków błędnego 
zakwalifikowania sprawy do postępowania nakazowego w sytuacji, w której na przepisy 
o tym postępowaniu nakładają się przepisy o innym postępowaniu odrębnym, np. po-
stępowaniu uproszczonym4. Należy jednak zauważyć, że niektóre wskazane w artykule 

1  Por. R. Obrębski, Procesowe skutki błędnej oceny charakteru sprawy cywilnej na przykładzie spraw go-
spodarczych (wybrane zagadnienia na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego), cz. I, PS 1995, nr 7–8, s. 67–82. 

2  Por. Idem, Właściwość rzeczowa sądu w postępowaniu nakazowym, „Rejent” 3/1999, s. 84−133; Idem, 
Właściwość miejscowa sądu w postępowaniu nakazowym (de lege lata i de lege ferenda), „Rejent” 2/2000, 
s. 57−108.

3  Abstrahuję w tym miejscu od kwestii dopuszczalności stosowania przepisów o postępowaniu naka-
zowym do spraw z zakresu prawa pracy. Przeciwko takiej możliwości wypowiedziała się M. Manowska, 
Postępowanie odrębne w procesie cywilnym, Warszawa 2012, s. 20. Odmiennie m.in. W. Cajsel, Nakaz 
zapłaty w sprawach ze stosunku pracy?, „Służba Pracownicza” 11/2008, s. 23−25; S. Cieślak, Postępowania 
przyspieszone w procesie cywilnym. Zarys postępowania nakazowego, upominawczego i uproszczonego, 
Warszawa 2004, s. 7.

4  Odnośnie do konsekwencji wadliwego rozpoznania sprawy w postępowaniu uproszczonym w postaci 
nieważności postępowania, por. wyrok SN z 25 marca 2009 r., V CSK 380/08, Legalis nr 247675.
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wnioski, dotyczące kwalifikacji procesowej sprawy do postępowania nakazowego, znaj-
dą zastosowanie także do błędów przy kwalifikacji procesowej sprawy do pozostałych 
postępowań odrębnych, w szczególności innych postępowań przyspieszonych.

2. Rys historyczny

Problemy związane z procesową kwalifikacją sprawy nie są kwestią nową. Pod rząda-
mi Kodeksu postępowania cywilnego z 1932 r. problematyka procesowej kwalifikacji 
sprawy do postępowania odrębnego rozwiązywana była przez przyporządkowanie 
do określonego trybu postępowania. Przesądzający wydawał się art. 208 d.k.p.c., zgod-
nie z którym powód mógł dochodzić pozwem kilku roszczeń, m.in. jeżeli nadawały się 
do tego samego trybu postępowania, przy czym wydaje się, że przedwojenna doktryna 
jako „tryb postępowania” rozumiała postępowanie zwykłe oraz dwa postępowania 
odrębne: nakazowe i upominawcze5.

Wprowadzenie obecnie obowiązującego Kodeksu postępowania cywilnego, wobec 
scalenia przepisów normujących postępowanie cywilne i postępowanie nieprocesowe, 
które od tego czasu stanowią dwa równoległe tryby postępowania rozpoznawczego, nie 
zakończyło dyskusji o zakresie pojęcia „tryb postępowania”. Spór dotyczył szczególnie 
zakwalifikowania do tego pojęcia postępowań odrębnych dla spraw z zakresu prawa 
pracy6, a następnie postępowań odrębnych w sprawach gospodarczych7. W obu przy-
padkach kwalifikacja sprawy determinowała także odpowiedni wydział sądu. Osta-
tecznie judykatura przesądziła, iż postępowania odrębne nie kwalifikują się do pojęcia 
tryb postępowania.

W razie niewłaściwego zakwalifikowania do postępowania odrębnego sprawy, która 
powinna być rozpatrzona w zwykłym postępowaniu rozpoznawczym według przepi-
sów ogólnych o procesie i vice versa, zachodzi konieczność zmiany kwalifikacji proce-
sowej sprawy. Problematyczna okazała się forma, w jakiej taka zmiana miała się odbyć, 
ze względu na brak przepisu, który regulowałby wprost omawianą kwestię. Nie było 
możliwe zastosowanie w omawianej sytuacji art. 200 k.p.c., bowiem dotyczy on jedynie 
stwierdzenia niewłaściwości sądu pierwszej instancji, zaś nie niewłaściwości jednostek 
organizacyjnych sądów – wydziałów8, tudzież niewłaściwego zastosowania przepisów.

Kwestia przynależności postępowań odrębnych do zakresu pojęcia „tryb postępo-
wania”, które to określenie zostało użyte w art. 201 k.p.c. oraz art. 394 § 1 pkt 1 k.p.c., 
w części dotyczącej zażalenia na „podjęcie postępowania w innym trybie”, została 

5  J. J. Litauer, Komentarz do procedury cywilnej, Warszawa 1933, s. 118, pkt 2, cyt. przez R. Obrębski, 
Procesowe skutki…, cz. I, PS 9/1995, s. 42.

6  Por. uchwałę składu 7 sędziów SN z 14 marca 1989 r., III PZP 45/89, OSNCP 1989, nr 11, poz. 167, 
w której przesądzono, iż postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń spo-
łecznych nie jest innym trybem postępowania w rozumieniu art. 201 k.p.c.

7  Por. postanowienie SN z 21 sierpnia 1990 r., II CZ 160/90, OG 2/1991, poz. 31, w którym postępowania 
odrębnego w sprawach gospodarczych nie uznano za inny od procesu tryb postępowania.

8  M. Jędrzejewska, K. Weitz [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, red. T. Ereciński, 
Warszawa 2009, s. 610.
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w zasadzie rozstrzygnięta przez nowelizację art. 13 k.p.c. z 24 maja 2000 r.9 Noweli-
zacja ta przesądziła, iż pojęcie „tryb postępowania” odnosi się wyłącznie do procesu 
i postępowania nieprocesowego10. Obecnie przepis art. 201 § 1 k.p.c. przewiduje bo-
wiem, obok badania przez przewodniczącego trybu, także badanie czy sprawa podlega 
rozpoznaniu według przepisów o postępowaniu odrębnym. Natomiast art. 201 § 2 k.p.c. 
nie znajdzie zastosowania w przypadku zmiany postępowania z odrębnego na zwykłe 
i vice versa, w którym wystarczające jest wydanie przez przewodniczącego zarządzenia 
o charakterze administracyjnym11.

3. Przyczyny błędnej procesowej kwalifikacji sprawy do postępowania 
nakazowego i jej konsekwencje przed wydaniem nakazu zapłaty

Pierwotna ocena charakteru sprawy należy w pierwszym rzędzie do dyskrecjonalnych 
uprawnień powoda, który zamieszczając w pozwie wniosek o rozpoznanie sprawy w po-
stępowaniu nakazowym, przesądza, czy w jego opinii sprawa nadaje się do rozpoznania 
według przepisów odrębnego postępowania nakazowego, czy też sprawa ma zostać 
rozpoznana według przepisów ogólnych lub innego postępowania odrębnego, np. po-
stępowania upominawczego. Ocena dokonywana przez przewodniczącego na pod-
stawie art. 201 § 1 k.p.c. ma więc charakter de facto kontrolny. Wobec powyższego, 
można wyróżnić trzy podmioty, które mogą popełnić błędy w procesowej kwalifikacji 
sprawy − powoda, przewodniczącego i sąd.

Należy wskazać na trzy możliwe błędy, jakie może popełnić strona powodowa12, 
w postaci zainicjowania postępowania nakazowego w razie: 1) braku przesłanek za-
sadności powództwa, 2) braku wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu na-
kazowym zgodnie z art. 4841 § 2 k.p.c., czy 3) wystąpienia z innymi roszczeniami niż 
wskazane w art. 485 § 1 k.p.c. (świadczenia pieniężne lub rzeczy zamienne) lub bez 
dołączenia dokumentów13 wymaganych przez art. 485 § 1, 2, 2a, 3 k.p.c.14 W dalszych 
rozważaniach skupię się na dwóch ostatnich naruszeniach (przeszkodach wydania 
nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym), jako szczególnych dla postępowania 
nakazowego. Dostrzeżenie tego rodzaju błędów przez przewodniczącego, na etapie 

9  Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U. z 2000, Nr 48, poz. 554), która weszła w życie w dniu 1 lipca 
2000 r. Przed nowelizacją, poglądu, iż użyte w art. 201, 202 zd. 2 i 394 § 1 pkt 1 k.p.c. określenie „tryb 
postępowania” odnosi się również do obligatoryjnych postępowań odrębnych, bronił R. Obrębski, Pro-
cesowe skutki błędnej oceny charakteru sprawy cywilnej na przykładzie spraw gospodarczych (wybrane 
zagadnienia na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego), cz. II, PS 9/1995, s. 48.

10  Postępowanie cywilne, red. J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, War-
szawa 2014, s. 342.

11  M. Manowska, Postępowanie…, s. 14.
12  Por. T. Ereciński [w:] Kodeks postępowania cywilnego., t. II, red. T. Ereciński, Warszawa 2012, wyd. 4, 
s. 900.

13  Niedołączenie oryginału dokumentów, o których mowa w art. 485 § 4 k.p.c. skutkuje wezwaniem 
powoda do ich złożenia pod rygorem zwrotu pozwu na podstawie art. 130 k.p.c.

14  Por. M. Romańska [w:] Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Komentarz, red. M. Romańska, 
Warszawa 2013, s. 284.
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dekretacji sprawy, lub przez sąd zobowiązuje te podmioty do ich skorygowania i roz-
poznania sprawy według tych przepisów postępowania, które wynikają z poprawnej 
kwalifikacji15. Wskazane powyżej błędy mogą jednak ujść uwadze przewodniczącego 
wydziału lub sądu orzekającego, bądź też mogą być konsekwencją własnych działań 
przewodniczącego lub sądu i nie wynikać z działań strony powodowej.

Błędy w pierwotnej ocenie charakteru sprawy popełnione przez powoda, a niedo-
strzeżone na etapie procesowego kwalifikowania sprawy przez sąd, oraz własne błędy 
przewodniczącego i sądu skutkują wydaniem nakazu zapłaty w postępowaniu naka-
zowym, co z kolei, w razie zwrócenia na nie uwagi przez stronę w zarzutach, implikuje 
konieczność dokonania wtórnej, poprawnej kwalifikacji procesowej sprawy. W razie 
braku zaskarżenia nakazu zapłaty zarzutami, dochodzi do jego uprawomocnienia się 
zgodnie z art. 494 § 2 k.p.c.

3.1. Brak wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym

Zgodnie z art. 4841 § 2 k.p.c., podstawową przesłanką rozpoznania sprawy przez sąd 
w postępowaniu nakazowym jest wniosek powoda o wydanie nakazu zawarty w po-
zwie16. Wynika to z faktu, iż postępowanie nakazowe ma charakter fakultatywny i jego 
przeprowadzenie jest wynikiem świadomej decyzji powoda. Brak wniosku skutkuje 
zatem pominięciem postępowania nakazowego, nawet jeżeli zachodzą podstawy do jego 
wydania przewidziane w art. 485 k.p.c.17 Z drugiej strony, jeżeli w pozwie zawarto 
wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym, zachodzi niemożność 
rozpoznania sprawy w postępowaniu zwykłym, określana przez W. Broniewicza ter-
minem „wyłączność bezwzględna”18.

3.2. Brak podstaw do wydania nakazu zapłaty − naruszenie art. 485 k.p.c.

W razie stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu zapłaty, art. 486 k.p.c. prze-
widuje wyznaczenie rozprawy przez przewodniczącego, chyba że sprawa może być roz-
poznana na posiedzeniu niejawnym, przy czym stwierdzenie braku podstaw nie wiąże 
się z koniecznością wydania przez sąd żadnego orzeczenia19, sygnalizującego ten fakt 
stronie powodowej i dającego asumpt do jego zaskarżenia. Z powyższego przepisu wy-
nika, że sprawa toczyć się będzie dalej, co do zasady, w postępowaniu zwykłym, chyba 

15  Por. R. Obrębski, Procesowe skutki…, cz. I, s. 52 i nast.
16  T. Ereciński, Postępowania odrębne de lege lata i de lege ferenda [w:] Ewolucja polskiego postępowania 
cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Materiały konferencyjne Ogólno-
polskiego Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego Szczecin−Niechorze 28−30.9.2007 r., red. H. Dolecki, 
K. Flaga-Gieruszyńska, Warszawa 2009, s. 7.

17  Odmiennie R. Obrębski, Właściwość…, s. 59.
18  W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, wyd. 11, Warszawa 2014, s. 318–319. W głębszym 
aspekcie, wyłączność bezwzględna postępowania nakazowego dotyczy, zdaniem W. Broniewicza, także 
zależności wobec pozostałych postępowań odrębnych, wtedy gdy przepisy różnych postępowań odręb-
nych nakładają się na siebie. Kwestia dopuszczalnego krzyżowania się przepisów różnych postępowań 
odrębnych, np. nakazowego i uproszczonego, między sobą, z uwagi na objętość pracy zostanie pominięta. 
Zob. szerzej M. Manowska, Postępowanie odrębne…, s. 17−26.

19  Por. T. Ereciński [w:] Kodeks..., s. 900.



Jacek Kudła

48 

że możliwe będzie jej załatwienie na posiedzeniu niejawnym, np. przez wydanie nakazu 
zapłaty w postępowaniu upominawczym. W tym miejscu należy wskazać na normę 
nieobowiązującego już § 132 ust. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych 
z dnia 23 lutego 2007 r.20, w której poza powieleniem treści art. 486 k.p.c., przewidziano 
także określenie przez przewodniczącego odpowiedniego trybu postępowania. Przy 
czym brak tam było unormowania, dotyczącego określenia odpowiedniego rodzaju 
postępowania, bowiem w rachubę nie wchodziło już fakultatywne postępowanie na-
kazowe, a na posiedzeniu niejawnym mógł być wydany nakaz zapłaty w postępowaniu 
upominawczym. Normy powyższej nie przeniesiono do obecnie obowiązującego Re-
gulaminu urzędowania sądów powszechnych.

Zdaniem M. Manowskiej, w takiej sytuacji: „Przewodniczący jednoosobowego 
składu sądu wydaje wówczas zarządzenie o charakterze administracyjnym, polegające 
na zakreśleniu sprawy w repertorium »Nc« i wpisaniu jej do »C« bądź »Cupr« albo też 
»GC«, oraz zarządzenia o charakterze procesowym, polegające na wezwaniu powoda 
do uiszczenia brakujących 3/4 części opłaty sądowej od pozwu oraz o wyznaczeniu 
i przygotowaniu posiedzenia”21. Wydanie powyższych zarządzeń wchodzi w zakres 
czynności przewodniczącego posiedzenia, określonych w § 61 Regulaminu urzędowa-
nia sądów powszechnych22.

Jednocześnie należy wskazać, iż zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego za-
prezentowanym w uchwale z 12 lutego 2009 r.23, także przy rozpoznawaniu zażalenia 
na zarządzenie przewodniczącego wzywające stronę do uzupełnienia opłaty od pozwu, 
nie podlega badaniu zasadność stwierdzenia przez sąd braku podstaw do wydania 
nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Szczególna norma art. 486 § 2 k.p.c. została przewidziana dla sytuacji, gdy brak 
jest podstaw do wydania nakazu zapłaty na podstawie dokumentów, o których mowa 
w art. 485 § 2a k.p.c.24, bowiem wówczas przewodniczący wyznacza rozprawę albo po-
siedzenie niejawne nie później niż przed upływem 2 miesięcy od dnia wniesienia pozwu 
albo od dnia uzupełnienia braków pozwu. W doktrynie wskazuje się na instrukcyjny 

20  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 23 lu-
tego 2007 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 249), tj. z dnia 1 października 2013 r. (Dz.U. z 2014, poz. 259), uchylone 
przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 
23 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015, poz. 2316).

21  M. Manowska [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. M. Manowska, Warszawa 2013, 
wyd. 2, s. 917.

22  Podobnie jak w § 61 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych z dnia 23 lutego 2007 r.
23  Uchwała SN z 12.2.2009 r., sygn. akt III CZP 143/08, OSNC 2009, nr 12, poz. 164, Legalis nr 117528, 
z glosą B. Lopalewskiego, MoP 12/2010, s. 698−700.

24  Tj. umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, dowodu doręczenia dłuż-
nikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi świadczenia pieniężnego, odsetek w transakcjach 
handlowych określonych w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlo-
wych (Dz.U. z 2013, poz. 403) lub kwoty, o której mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy, oraz dokumentów 
potwierdzających poniesienie kosztów odzyskiwania należności, jeżeli powód dochodzi również zwrotu 
kosztów, o których mowa w art. 10 ust. 2 tej ustawy.
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charakter przedmiotowego terminu25, którego przekroczenie może skutkować jedynie 
wniesieniem przez stronę skargi na naruszenie prawa strony, do rozpoznania sprawy, 
bez nieuzasadnionej zwłoki, na podstawie odpowiednich przepisów26.

Ogólną konsekwencją błędnego zakwalifikowania sprawy do postępowania naka-
zowego jest przyjęcie przez sąd generalnego założenia, że ma do czynienia ze sprawą 
prostą i bezsporną27, co usprawiedliwia wydanie nakazu zapłaty, zamiast poprzedza-
jącego wydanie wyroku przeprowadzenia rozprawy, gdy tymczasem sprawa może 
mieć sporny charakter. W przeciwieństwie do wyroku, nakaz zapłaty może wyłącznie 
uwzględniać powództwo28.

3.3. Zmiana kwalifikacji sprawy na podstawie art. 201 § 1 zd. 1 k.p.c.

W razie konieczności zmiany kwalifikacji, art. 201 § 1 zd. 1 k.p.c. przewiduje moż-
liwość wydania przez przewodniczącego wydziału, po zbadaniu czy sprawa podlega 
rozpoznaniu według przepisów o postępowaniu odrębnym, odpowiedniego zarzą-
dzenia o zmianie kwalifikacji procesowej sprawy. Jednocześnie przepis ten wymienia 
tylko jeden przypadek wyznaczenia przez przewodniczącego posiedzenia niejawnego, 
celem wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, bowiem w innych 
postępowaniach odrębnych, w tym w postępowaniu nakazowym, wyznaczenie posie-
dzenia niejawnego celem wydania nakazu zapłaty, jest poprzedzone wstępną kwalifi-
kacją do określonego postępowania fakultatywnego, na podstawie wniosku o wydanie 
nakazu zapłaty w pozwie29. Ponadto należy zauważyć, że brak podstaw do wydania 
nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym nie stoi na przeszkodzie wydania na po-
siedzeniu niejawnym nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym30, a ekonomia 
procesowa wręcz implikuje takie działanie, o ile wydanie nakazu jest możliwe zgodnie 
z art. 498 k.p.c. W przypadku braku dokumentu, o którym mowa w art. 485 k.p.c., 
zarządzenie, o jakim mowa w art. 201 § 1 k.p.c., wydaje nie przewodniczący wydziału, 
lecz sąd na posiedzeniu niejawnym i przewodniczący składu31.

4. Konsekwencje błędnej kwalifikacji sprawy do postępowania 
nakazowego po wydaniu nakazu zapłaty

Praktyczny aspekt omawianych problemów uwidacznia się w odmiennościach, jakie wy-
kazuje postępowanie nakazowe w swojej drugiej fazie. Postępowanie nakazowe bowiem 

25  T. Ereciński [w:] Kodeks…, red. T. Ereciński, s. 901.
26  M. Manowska [w:] Kodeks…, red. M. Manowska, s. 918.
27  Por. M. Jędrzejewska, Zmiana istoty postępowań odrębnych w sprawach prostych i drobnych, „Studia 
Iuridica” 36/1998, s. 23.

28  M. Manowska, Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jako merytoryczne orzeczenie sądu. Wy-
brane zagadnienia [w:] Proces cywilny. Nauka-Kodyfikacja-Praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana 
Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, red. P. Grzegorczyk, K Knoppek, M. Walasik, Warszawa 2012, s. 220.

29  Eadem, Postępowanie…, s. 13.
30  Eadem [w:] Kodeks…, red. M. Manowska, s. 918.
31  Eadem, Nakaz…, s. 220.
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w pierwszej fazie jest niejawnym, pisemnym postępowaniem ex parte. Druga faza toczy 
się już zasadniczo zgodnie z regułami obowiązującymi w zwykłym postępowaniu, ale 
cechuje ją stabilizacja ram podmiotowo-przedmiotowych, określone zakazy i sforma-
lizowanie treści orzeczenia. W szczególności odmienności dotyczą: braku możliwości 
występowania z nowymi roszczeniami, zamiast lub obok dotychczasowych, zakazu 
zmiany konstelacji podmiotowej w sprawie (art. 495 § 2 i 4 k.p.c.), zakazu wytaczania 
powództwa wzajemnego czy ograniczenia zarzutu potrącenia (art. 493 § 3 i 4 k.p.c.). 
Wyżej wskazane ograniczenia decydują o specyfice postępowania nakazowego i towa-
rzyszą mu od czasów dawnego Kodeksu postępowania cywilnego z 1930 roku32.

4.1. Konsekwencje fiskalne dla strony pozwanej

Najbardziej widoczną dla pozwanego konsekwencją kwalifikacji sprawy do postępowa-
nia nakazowego jest niekorzystne dla niego uregulowanie opłaty sądowej od zarzutów 
od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym33.

4.2. Nieważność postępowania?

Istotna wydaje się także odpowiedź na pytanie o konsekwencje naruszenia przez sąd 
art. 4841 § 2 k.p.c. poprzez wydanie nakazu zapłaty, w szczególności o skutki błędnej 
kwalifikacji procesowej sprawy do postępowania nakazowego, dokonanej w zarzą-
dzeniu przewodniczącego, wydanym na podstawie art. 201 § 1 k.p.c., w kontekście 
nieważności postępowania. Przed analogicznymi problemami stoi sąd w razie wydania 
nakazu zapłaty, pomimo braku podstaw do jego wydania z art. 485 k.p.c. 

Po pierwsze, przepis art. 379 k.p.c. nie wymienia jako przyczyny nieważności samego 
przez się niewłaściwego rozpoznania zwykłej sprawy cywilnej w postępowaniu odręb-
nym, czy też rozstrzygnięcia sprawy według przepisów ogólnych o procesie w sytuacji, 
w której sprawa powinna być rozpoznana według przepisów o postępowaniu odrębnym.

Po drugie, do procesowych skutków takiej błędnej kwalifikacji do postępowania 
nakazowego nie można też zakwalifikować nieważności postępowania, ze względu 
na sprzeczność składu orzekającego z przepisami prawa (art. 379 pkt 4 k.p.c.), bowiem 
skład sądu będzie w obu przypadkach tożsamy34.

Ciekawsze wydaje się pytanie, czy wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazo-
wym bez wniosku powoda, tj. z naruszeniem art. 4841 § 2 k.p.c., skutkuje nieważnością 
postępowania z powodu pozbawienia pozwanego możliwości obrony, a więc przyczyny 
nieważności z art. 379 pkt 5 k.p.c.?

32  T. Ereciński, Postępowania…, s. 4.
33  Zob. art. 19 ust. 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. 
(Dz.U. Nr 167, poz. 1398) tj. z dnia 27 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014, poz. 1025).

34  Pominięta zostaje sytuacja błędnej kwalifikacji w sytuacji jednoczesnego zastosowania przepisów 
postępowania nakazowego i postępowania w sprawach pracowniczych, w których możliwy jest skład 
ławniczy na podstawie art. 47 § 2 pkt 1 k.p.c., oraz kwestia jednoczesnego zastosowania przepisów po-
stępowania nakazowego i postępowania uproszczonego, cechującego się specyficzną regulacją składu 
sądu i niejawności rozpoznania sprawy w drugiej instancji, co w razie błędnej kwalifikacji mogłoby 
uzasadniać nieważność postępowania z omawianej przyczyny.
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Na to pytanie Sąd Najwyższy, w wyroku z 22 stycznia 2015 r.35, udzielił odpowiedzi 
przeczącej, wskazując, iż w takiej sytuacji nie ma mowy o pozbawieniu pozwanego 
możności obrony jego praw, uzależniając jednak takie rozstrzygnięcie od tego, czy 
pozwany wniósł zarzuty od nakazu zapłaty, „w których mógł podnosić i podnosił za-
rzuty co do naruszeń prawa procesowego oraz przeciwko żądaniu pozwu”. W innym 
wyroku z 7 listopada 2007 r.36 Sąd Najwyższy wskazał, że pozbawienie możności obrony 
nie obejmuje sytuacji, „gdy mimo naruszenia przepisów procesowych strona podjęła 
czynności w procesie”.

Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy także w wyroku z 8 października 2009 r.37, 
w odniesieniu do wydania nakazu zapłaty pomimo niezałączenia dokumentu określo-
nego w art. 485 k.p.c. Tego typu uchybienie procesowe nie oznacza samo przez się po-
zbawienia strony pozwanej możności obrony, w sytuacji obecności i czynnego udziału 
pozwanego lub jego pełnomocnika w rozprawie. Zgodzić się trzeba z Sądem Najwyż-
szym, iż: „Nawet ewentualne naruszenie wskazanych w uzasadnieniu tego zarzutu 
art. 485 § 1 k.p.c., art. 486 k.p.c. i art. 495 § 2 i 3 k.p.c. nie mogło pozbawić pozwanego 
obrony jego praw i wywołać skutki nieważności postępowania”38.

Podsumowując ten fragment rozważań, należy wskazać, że specyfika postępowania 
nakazowego nie jest aż tak daleko idąca, ażeby uzasadniać stwierdzenie, że skutkiem 
rozpoznania sprawy przy błędnym zastosowaniu przepisów o postępowaniu nakazo-
wym, zamiast przepisów ogólnych o zwykłym postępowaniu rozpoznawczym, zawsze 
byłaby nieważność postępowania. Przepisy o postępowaniu nakazowym nie przewi-
dują bowiem tak daleko idącej modyfikacji warunków prowadzenia sporu, żeby strona 
przegrywająca zawsze mogła powołać się na pozbawienie jej możności obrony39.

4.3. Rozpoznanie sprawy z pominięciem wybranych 
przepisów o postępowaniu nakazowym

Mimo braku sankcji nieważności postępowania, naruszenie art. 4841 § 2 k.p.c. lub 
art. 485 k.p.c. nie pozostaje bez skutku dla toczącego się procesu. Pojawia się pytanie, 
jak w sytuacji stwierdzenia błędnej kwalifikacji procesowej powinien zachować się 
sąd w drugiej fazie postępowania nakazowego, stwierdziwszy tę błędną kwalifikację 
sprawy do postępowania nakazowego, w szczególności, według jakich przepisów sąd 
ma w takiej sytuacji prowadzić postępowanie. W doktrynie i orzecznictwie istnieje 
rozbieżność co do odpowiedzi na pytanie, jakie skutki pociąga za sobą wydanie nakazu 

35  Wyrok SN z 22 stycznia 2015 r., III CSK 153/14, Biuletyn SN 2015, nr 3, Legalis nr 1182766, którego 
teza brzmi: „Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym bez wniosku powoda (art. 4841 
§ 2 k.p.c.) nie powoduje nieważności postępowania na podstawie art. 379 pkt 5 k.p.c., jeżeli pozwany 
wniósł zarzuty od tego nakazu”.

36  Wyrok SN z 7 listopada 2007 r., II CSK 339/07, Legalis nr 162519.
37  Wyrok SN z 8 października 2009 r., II CSK 153/09, Legalis nr 288230, którego teza brzmi: „Jeżeli 
pomimo braku dokumentu określonego w art. 485 k.p.c. został wydany nakaz zapłaty, to w postępowaniu 
toczącym się na skutek zarzutów nie stosuje się art. 493 § 3 i art. 495 § 2 i 3 k.p.c.”.

38  Ibidem.
39  Por. R. Obrębski, Procesowe skutki…, cz. I, s. 60.
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zapłaty w postępowaniu nakazowym, pomimo braku podstaw do tego, co dotyczy także 
sytuacji wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym bez wniosku powoda. 
Jako możliwe jawią się trzy rozwiązania.

Po pierwsze, prowadzenie postępowania według dotychczasowych, błędnie zasto-
sowanych przepisów o postępowaniu nakazowym, wymuszone tym, iż został wydany 
nakaz zapłaty. Zgodnie zaś z art. 3532 k.p.c., do nakazu zapłaty stosuje się odpowied-
nio przepisy o wyrokach, jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, a więc w tym przypad-
ku, z art. 332 § 1 k.p.c. wynika związanie sądu wydanym nakazem zapłaty. Tymcza-
sem wśród przesłanek uchylenia nakazu zapłaty, wymienionych w art. 4921 k.p.c., nie 
ma błędnej kwalifikacji do postępowania nakazowego. Powyższy pogląd reprezentuje 
M. Manowska, której zdaniem zanim sąd wyda nakaz zapłaty − dokonuje oceny do-
kumentów przedstawionych przez powoda, zaś po jego wydaniu, sąd związany jest 
nakazem zapłaty jako merytorycznym orzeczeniem (art. 332 § 1 w zw. z art. 3532), 
nawet wówczas, gdy jest ona oczywiście błędna. Stąd taki nakaz, po pierwsze, nie może 
zostać uchylony bez wyraźnego wskazania w ustawie, a po drugie, niesie ze sobą obo-
wiązek przeprowadzenia drugiej fazy postępowania nakazowego rozpoczętej wniesie-
niem zarzutów, a zakończonej wydaniem wyroku bądź postanowienia, o jakim mowa 
w art. 496, odnoszącym się wprost do istnienia nakazu zapłaty. Z tego względu, zda-
niem M. Manowskiej: „nie mogą być po wniesieniu zarzutów stosowane wybiórczo 
tylko niektóre zasady obowiązujące w drugiej fazie postępowania nakazowego, a sąd, 
który wydał nakaz zapłaty, nie może odstąpić od reguł postępowania nakazowego. 
Faktycznie byłoby to równoznaczne z stwierdzeniem, że nakaz zapłaty utracił moc, 
a w tym te cechy, które wynikają np. z art. 492”40.

Po drugie, możliwe jest prowadzenie sprawy według właściwych przepisów o zwy-
kłym postępowaniu rozpoznawczym, z całkowitym pominięciem przepisów o postępo-
waniu nakazowym. W takiej sytuacji powstaje jednak problem, jak traktować wydany 
już nakaz zapłaty, skoro odpada m.in. stosowanie art. 496 k.p.c. oraz środek zaskarżenia 
w postaci zarzutów, skoro nie jest stosowany m.in. art. 493 k.p.c.

Po trzecie, należy wskazać na koncepcję mieszaną, polegającą na pominięciu w dru-
giej fazie postępowania nakazowego jedynie wybranych przepisów o postępowaniu na-
kazowym, zaś stosowaniu w dalszym ciągu tych, które wynikają niejako z istoty wyda-
nego już nakazu zapłaty, który poza przesłankami uchylenia z art. 4921 k.p.c., może być 
uchylony jedynie po rozpatrzeniu na rozprawie zarzutów (art. 495 § 1 w zw. z 496 k.p.c.). 
Takie stanowisko zaprezentował Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 29 paździer-
nika 2008 r.41, wskazując, że nie jest konieczne kontynuowanie postępowania naka-
zowego, w przypadku wydania nakazu zapłaty z naruszeniem reguł, odnoszących się 
do podstaw jego wydania, nawet wobec braku wyraźnego przepisu nakazującego od-
stąpienie od zasad postępowania nakazowego w takim przypadku.

Wątpliwości w tej kwestii rozstrzygnął Sąd Najwyższy, opowiadając się za ostatnim 
rozwiązaniem w wyroku z 8 października 2009 r.42, dotyczącym sytuacji, gdy brak było 
40  M. Manowska [w:] Kodeks …, red. M. Manowska, s. 918.
41  Wyrok SA w Poznaniu z 29 października 2008 r., I ACa 683/08, Legalis nr 216234.
42  Wyrok SN z 8 października 2009 r., II CSK 153/09, Legalis nr 288230.
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dokumentu określonego w art. 485 k.p.c., i w podtrzymującym tę linię orzeczniczą 
wyroku z 22 stycznia 2015 r.43, w odniesieniu do wydania nakazu zapłaty bez wniosku 
powoda wbrew hipotezie art. 4841 § 2 k.p.c.

W powołanym orzeczeniu z 8 października 2009 r. Sąd Najwyższy zauważył, że dołą-
czone do pozwu dokumenty nie wyczerpywały hipotezy żadnego z unormowań zawar-
tych w art. 485 k.p.c.: „Jeżeli, pomimo braku dokumentu określonego w art. 485 k.p.c., 
został wydany nakaz zapłaty, to w postępowaniu toczącym się na skutek zarzutów nie 
stosuje się art. 493 § 3 i art. 495 § 2 i 344 k.p.c. (…) Skoro więc nie zachodziły przesłanki 
do wydania nakazu zapłaty, to choć został on wydany i wniesiono od niego zarzuty, 
to należało przyjąć, że sprawa nie miała nakazowego charakteru i w związku z tym brak 
było podstaw w toku dalszego postępowania do stosowania ograniczeń właściwych dla 
tego postępowania odrębnego. (…) W omawianej sprawie zresztą pozwany nie usiłował 
podnieść zarzutu potrącenia ani wystąpić z powództwem wzajemnym i z tego względu 
nie doszło wbrew stanowisku skarżącego do obrazy art. 493 § 3 i 4 k.p.c.”.

Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w drugim z wymienionych orzeczeń 
z 22 stycznia 2015 r., trafnie wskazując, że choć naruszenie art. 4841 § 2 k.p.c. nie mia-
ło wpływu na treść rozstrzygnięcia, to nie oznacza to, że naruszenie art. 4841 § 2 k.p.c. 
pozostaje bez skutków. W przypadku bowiem wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty, 
sąd powinien − wydając w tym zakresie odpowiednie postanowienie − rozpoznawać 
dalej sprawę, pomijając jednocześnie przepisy o postępowaniu nakazowym. Stanowisko 
swoje Sąd Najwyższy oparł na wykładni art. 13 § 1 zd. 1 i 2 k.p.c., zawartej w uchwale 
Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2007 r.45 Przy czym powyższe pominięcie wy-
wołuje skutki od chwili wydania wspomnianego postanowienia, ale nie obejmuje tych 
przepisów postępowania nakazowego, których stosowanie wynika z wcześniejszego wy-
dania nakazu zapłaty i wniesienia zarzutów (art. 492, 4921, 493 § 1 i 2, 494, 495 § 1, 496, 
497 k.p.c.). Zdaniem Sądu Najwyższego: „Zaniechanie przez sąd rozpoznania sprawy, 
z pominięciem przepisów postępowania nakazowego, może skutkować uchybieniami 
procesowymi, wynikającymi z zastosowania tych przepisów albo niezastosowania prze-
pisów innego właściwego postępowania odrębnego bądź przepisów ogólnych o procesie. 
Nie jest wykluczone, że uchybienia te mogą mieć wpływ na wynik sprawy, a w konse-
kwencji stanowić podstawę zarzutów apelacyjnych, oraz − pośrednio, bo w powiązaniu 
z zarzutem naruszenia przepisów postępowania apelacyjnego − skargi kasacyjnej”.

Zgadzając się ze stanowiskiem Sadu Najwyższego, należy zastanowić się zatem, ja-
kiego typu uchybienia procesowe wchodzą w rachubę w razie nieuzasadnionego za-
stosowania przepisów o postępowaniu nakazowym. Stosowanie wymienionych przez 
Sąd Najwyższy w wyroku z 22 stycznia 2015 r. przepisów wynika immanentnie z istoty 
wydanego wcześniej nakazu zapłaty, bowiem samego faktu wydania nakazu zapłaty 
sąd nie może pominąć. A contrario do wyliczonych przepisów, sąd pomija spośród 

43  Wyrok SN z 22 stycznia 2015 r., III CSK 153/14, Biuletyn SN 2015, nr 3, Legalis nr 1182766.
44  Przepis art. 495 § 3 został uchylony ustawą z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 233, poz. 1381), która 
weszła w życie 3.05.2012 r.

45  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2007 r., III CZP 11/07, OSNC 2008, nr 2, poz. 23.
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przepisów o postępowaniu nakazowym jedynie art. 493 § 3 i 4 k.p.c.46, dotyczący zakazu 
wytaczania powództwa wzajemnego i ograniczenia zarzutu potrącenia tylko do wie-
rzytelności udowodnionych dokumentami z art. 485 k.p.c., oraz art. 495 § 2 i 4 k.p.c.47, 
dotyczący braku możliwości występowania z nowymi roszczeniami zamiast lub obok 
dotychczasowych oraz zakazu zmiany konstelacji podmiotowej w sprawie (wyłączenie 
stosowania art. 194−196 i 198 k.p.c.).

Tym samym, błędna kwalifikacja do postępowania nakazowego oznaczałaby zabra-
nie stronie pozwanej możliwości „obrony przez atak” w formie podniesienia zarzutu 
potrącenia lub wytoczenia powództwa wzajemnego, a stronie powodowej możliwości 
występowania z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych. Obu zaś 
stronom odebrana zostałaby możność przekształceń podmiotowych, celem konwa-
lidowania braków legitymacji procesowej. Każde z tych ograniczeń może wpłynąć 
na losy procesu, aczkolwiek nie wykluczają one, w kontekście res iudicata, wystąpienia 
z odrębnym powództwem (zamiast zgłoszenia zarzutu potrącenia, powództwa wzajem-
nego lub nowych roszczeń), a także nie wykluczają dochodzenia roszczeń w zmienionej 
konstelacji podmiotowej w nowym procesie. Suma summarum, abstrahując od oczy-
wistego faktu przegrania procesu i ewentualnej konieczności prowadzenia dodatko-
wego procesu oraz związanej z tym możliwości nastąpienia przedawnienia roszczenia, 
w rzeczywistości jedynymi negatywnymi skutkami błędnej kwalifikacji do postępo-
wania nakazowego byłoby poniesienie kosztów przegranego procesu i wyższej opłaty 
od środka zaskarżenia (zarzutów) przez pozwanego.

Wobec powyższego pominięcie tych specyficznych odrębności postępowania na-
kazowego, w razie stwierdzenia błędnej kwalifikacji procesowej sprawy i wydania po-
stanowienia o zmianie kwalifikacji sprawy oraz rozpoznaniu sprawy z pominięciem 
dwóch wskazanych wyżej przepisów o postępowaniu nakazowym, oznaczać będzie 
zachowanie zasady równości broni i ad casu szerszą możliwość podniesienia zarzutu 
potrącenia, możliwość wytoczenia powództwa wzajemnego w zarzutach od nakazu za-
płaty czy ewentualną zmianę konstelacji podmiotowej na podstawie art. 194−196 k.p.c. 
i art. 198 k.p.c. W wyroku zaś sąd będzie decydował na podstawie art. 496 k.p.c. o utrzy-
maniu w mocy nakazu.

4.4. Art. 13 § 1 zd. 1 i 2 k.p.c. podstawą zmiany procesowej kwalifikacji sprawy

Jednocześnie w wyroku z 22 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy nawiązał do stanowiska 
zaprezentowanego wcześniej w uchwale z 19 kwietnia 2007 r.48, dotyczącej błędnej kwali-
fikacji sprawy do postępowania uproszczonego, w którym występują analogiczne, a nawet 
poważniejsze, problemy związane z odmiennościami w przedmiocie regulacji apelacji 

46  Z powodu charakteru zażalenia z art. 3941 § 11 k.p.c. oraz charakteru apelacji ograniczonej, SN nie 
mógł zająć się kwestią stosowania zakazu z art. 493 § 3 k.p.c. do sytuacji potrącenia przed wniesieniem 
pozwu w postanowieniu z dnia 26 lutego 2015 r., III CZ 7/15, „Biuletyn Sądu Najwyższego” 3/2015, 
Legalis nr 1187419.

47  Zob. szerzej J. Trzebiński, Występowanie z nowymi roszczeniami w postępowaniu w sprawach gospodar-
czych oraz w postępowaniu nakazowym (art. 4794 § 2 i art. 495 § 2 k.p.c.), PS 2010, nr 11−12, s. 151−158.

48  Por. uchwała SN z 19 kwietnia 2007 r., III CZP 11/07, OSNC 2008, nr 2, poz. 23.
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uproszczonej i postępowania drugoinstancyjnego. Powyższa uchwała przesądziła o braku 
związania sądu zarządzeniem przewodniczącego o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu 
odrębnym oraz konieczności wydania zarządzenia przewodniczącego lub postanowienia 
sądu celem rozpoznania sprawy w innym postępowaniu. Nie istnieje bowiem tzw. „sta-
bilizacja” procesowej kwalifikacji sprawy, zaś błędna kwalifikacja sprawy nie wiąże ani 
sądu I instancji, ani tym bardziej przewodniczącego w II instancji czy sądu II instancji49.

Przechodząc na niwę postępowania nakazowego, należy wskazać, iż dopuszczal-
ności wydania w drugiej fazie postępowania nakazowego postanowienia o zmianie 
kwalifikacji sprawy z postępowania nakazowego do zwykłego i pominięciu określonych 
przepisów postępowania nakazowego, nie stoi na przeszkodzie uprzednie, niewiążące 
sądu, zarządzenie przewodniczącego o tym, że sprawa podlega rozpoznaniu według 
przepisów o postępowaniu nakazowym. Nie działa tu bowiem, podobnie jak w postę-
powaniu uproszczonym, mechanizm swoistej „stabilizacji” procesowej kwalifikacji 
sprawy. O ile zatem na etapie przed wydaniem nakazu zapłaty funkcjonuje regulacja 
szczególna art. 486 k.p.c. dla sytuacji braku podstaw do wydania nakazu zapłaty, prze-
widująca wyznaczenie rozprawy przez przewodniczącego, o tyle także po wydaniu na-
kazu zapłaty musi istnieć mechanizm umożliwiający naprawienie błędnej kwalifikacji, 
pozwalający prowadzić proces na podstawie właściwych przepisów, a w tym przypadku 
z pominięciem nieuzasadnionych ograniczeń postępowania nakazowego.

Ponadto, modyfikacja procesowej kwalifikacji sprawy z postępowania nakazowego 
do zwykłego, wskutek zmiany oceny charakteru sprawy, powinna pociągać za sobą ko-
nieczność wyrażenia jej w jakiejś decyzji sądu orzekającego, chociaż nie powoduje ona 
jednocześnie zmiany właściwości sądu, wydziału, trybu. Wobec braku przepisu regu-
lującego wprost taką modyfikację, jej podstawę prawną judykatura Sądu Najwyższego 
upatruje w art. 13 § 1 zd. 1 i 2 k.p.c.50 Brak jest zatem możliwości „płynnego” niesy-
gnalizowanego przejścia przez sąd do stosowania innych przepisów niż dotychczasowe, 
a w konsekwencji wykluczone jest „zaskakiwanie” stron w drugiej fazie postępowania 
nakazowego odmienną oceną charakteru sprawy, skutkującą stosowaniem innych niż 
dotychczas przepisów postępowania.

4.5. Brak zaskarżalności zażaleniem

De lege lata nie jest dopuszczalne zaskarżenie zażaleniem51, na podstawie 
art. 394 § 1 pkt 1 in fine k.p.c., postanowienia procesowego sądu lub zarządzenia 

49  Na marginesie należy wskazać, że o ile zasadny wydaje się brak związania sądu drugiej instancji 
zarządzeniem, wydanym przez przewodniczącego w sądzie pierwszej instancji na podstawie art. 201 
§ 1 k.p.c., jak również ewentualnym postanowieniem sądu pierwszej instancji w przedmiocie kwalifikacji 
sprawy, o tyle co do zmiany zarządzenia przewodniczącego przez sąd pierwszej instancji, wątpliwości 
może spowodować fakt stosowania do zarządzeń art. 359 k.p.c., operującego wymaganiem zmiany 
okoliczności sprawy dla jego uchylenia i zmiany. Tymczasem odmienna ocena charakteru sprawy przez 
sąd nie jest zmianą okoliczności sprawy.

50  Por. uchwała SN z 19 kwietnia 2007 r., III CZP 11/07, OSNC 2008, nr 2, poz. 23; wyrok SN z 22 stycznia 
2015 r., III CSK 153/14, Biuletyn SN 2015, nr 3, Legalis nr 1182766.

51  Przed nowelizacją dokonaną ustawą z 1 marca 1996 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 189) zaskarżalne zażaleniem 
było jednak postanowienie nie uwzględniające wniosku powoda o skierowanie sprawy do zwykłego 
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przewodniczącego52 o zmianie kwalifikacji procesowej sprawy z postępowania odręb-
nego do postępowania zwykłego oraz o dalszym rozpoznaniu sprawy z pominięciem 
przepisów postępowania nakazowego53. De lege ferenda należałoby rozważyć dodanie 
takiej możliwości do art. 394 § 1 pkt 1 k.p.c.

*  *  *

The Consequences of Wrong Procedural Qualification 
of the Case to Writ Proceeding within the Scope of Application 

of the Legal Provisions of the Writ Proceeding in the Phase after 
Passing the Writ (Order of Payment) – Selected Issues

Summary: The article is devoted to the consequences of wrong procedural qualification 
of the case to writ proceeding. The consequences did not include the nullity of the proceeding, 
but only the omission of the application of the legal provisions of the articles 493 § 3, 4 and 
art. 495 § 2, 4 of the Civil Procedure Code (KPC). The application of other legal provisions 
of the writ proceeding in such situation result from the fact. that the writ was passed, and he 
could be quashed only in case of reasons pursuant to art. 4921 KPC or in case of the lodging al-
legations against the order of payment. The legal basis for passing the decision about the change 
of the procedural qualification of the case and omission of the provisions of the writ proceeding 
is article 13 § 1 sentence 1 and 2 KPC.

Key words: procedural qualification of the case, order of payment, writ proceeding, 
civil proceeding.

postępowania, wydane w postępowaniu nakazowym po uprawomocnieniu się postanowienia w przed-
miocie odmowy wydania nakazu (art. 490 k.p.c.), bowiem w istocie stanowiło postanowienie kończące 
postępowanie w sprawie. Zob. B. Bladowski, Szczególne wypadki dopuszczalności zażalenia w postępo-
waniu cywilnym, „Palestra” 1991, nr 3−4, s. 30.

52  Brak zaskarżalności tego typu postanowień spotkał się z krytyką w literaturze przedmiotu. Por. D. Ko-
tłowski, O.M. Piaskowska, K. Sadowski, Skierowanie sprawy z postępowania nakazowego do postępowania 
upominawczego, PPH 2/2010, s. 27−30; J. Kołacz, O skierowaniu sprawy z postępowania nakazowego 
do postępowania upominawczego – raz jeszcze, PPH 6/2010, s. 45−47.

53  W odniesieniu do postępowania uproszczonego zob. M. Romańska [w:] Regulamin…, s. 287.


