
OBRAZA PRZEPISÓW PRAWA PROCESOWEGO 

 

Art. 129. Elementy wezwania i zawiadomienia  

§ 1. W wezwaniu należy oznaczyć organ wysyłający oraz podać, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i 
czasie ma się stawić adresat i czy jego stawiennictwo jest obowiązkowe, a także uprzedzić o skutkach 
niestawiennictwa. 
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zawiadomień. 
§ 3. Jeżeli od dnia doręczenia pisma biegnie termin wykonania czynności procesowej, należy pouczyć o tym adresata.  
 

Art. 117. Udział uprawnionego w czynności procesowej  

§ 1. Uprawnionego do wzięcia udziału w czynności procesowej zawiadamia się o jej czasie i miejscu, chyba że ustawa 
stanowi inaczej. 
§ 2. Czynności nie przeprowadza się, jeżeli osoba uprawniona nie stawiła się, a brak  dowodu, że została o niej 
powiadomiona, oraz jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że niestawiennictwo wynikło z powodu przeszkód 
żywiołowych lub innych wyjątkowych przyczyn, a także wtedy, gdy osoba ta usprawiedliwiła należycie niestawiennictwo 
i wnosi o nieprzeprowadzanie czynności bez jej obecności, chyba że ustawa stanowi inaczej. 
§ 2a. Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby oskarżonych, świadków, obrońców, pełnomocników i 
innych uczestników postępowania, których obecność była obowiązkowa lub którzy wnosili o dopuszczenie do 
czynności, będąc uprawnionymi do wzięcia w niej udziału, wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego 
niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie, wystawionego p rzez 
lekarza sądowego. 
§ 3. W razie niestawiennictwa strony, obrońcy lub pełnomocnika, których stawiennictwo jest obowiązkowe, 
czynności procesowej nie przeprowadza się, chyba że ustawa stanowi inaczej.  

Art. 119. Elementy pisma procesowego  

§ 1. Pismo procesowe powinno zawierać: 
1) oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy; 
2) oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo, a także – w pierwszym piśmie złożonym w sprawie – numer telefonu, 
telefaksu i adres poczty elektronicznej lub oświadczenie o ich nieposiadaniu; 
3) treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem; 
4) datę i podpis składającego pismo. 
§ 2. Za osobę, która nie może się podpisać, pismo podpisuje osoba przez nią upoważniona, ze wskazaniem przyczyny 
złożenia swego podpisu.  
 

Art. 93. Postanowienia, zarządzenia i polecenia  

§ 1. Jeżeli ustawa nie wymaga wydania wyroku, sąd wydaje postanowienie. 
§ 2. W kwestiach nie wymagających postanowienia prezes sądu, przewodniczący wydziału, przewodniczący składu 
orzekającego albo upoważniony sędzia wydają zarządzenia. 
 

Art. 100. Ogłaszanie i doręczanie orzeczeń i zarządzeń  

§ 1. Orzeczenie lub zarządzenie wydane na rozprawie ogłasza się ustnie. 
§ 1a. Orzeczenie lub zarządzenie wydane na posiedzeniu jawnym ogłasza się ustnie. Jeżeli na ogłoszeniu nikt się nie 
stawił, można uznać wydane orzeczenie lub zarządzenie za ogłoszone. Przyczynę odstąpienia od ogłoszenia należy 
wskazać w protokole albo notatce urzędowej z posiedzenia. 
§ 2. Orzeczenie lub zarządzenie wydane na innym posiedzeniu ogłasza się ustnie, jeżeli bierze w nim udział strona. 
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§ 3. Wyrok doręcza się podmiotom uprawnionym do wniesienia środka zaskarżenia, jeżeli ustawa tak stanowi. 
§ 4. Postanowienie albo zarządzenie wydane poza rozprawą, od którego przysługuje środek zaskarżenia, doręcza się 
podmiotom uprawnionym do wniesienia tego środka, a postanowienie kończące postępowanie jego stronom, chyba że 
byli obecni przy ogłoszeniu postanowienia albo zarządzenia. Stronom doręcza się również postanowienie wraz z 
uzasadnieniem w wypadku wskazanym w art. 98 uzasadnianie postanowień § 2. 
§ 5. Strony należy powiadomić o treści innych postanowień i zarządzeń wydanych poza rozprawą i posiedzeniem, a 
także wydanych na posiedzeniu, o którego terminie strona nie była zawiadomiona. 
§ 6. Jeżeli ustawa nie zwalnia od równoczesnego sporządzenia uzasadnienia, orzeczenie i zarządzenie doręcza się lub 
ogłasza wraz z uzasadnieniem. W wypadku określonym w art. 98 uzasadnianie postanowień § 2 po ogłoszeniu 
postanowienia, na wniosek strony obecnej przy ogłoszeniu tego postanowienia, podaje się ustnie najważniejsze powody 
rozstrzygnięcia. Obecne strony należy pouczyć o możliwości złożenia takiego wniosku. 
§ 7. Jeżeli sprawę rozpoznano z wyłączeniem jawności ze względu na ważny interes państwa, zamiast uzasadnienia 
doręcza się zawiadomienie, że uzasadnienie zostało sporządzone. 
§ 8. Po ogłoszeniu lub przy doręczeniu orzeczenia i zarządzenia należy pouczyć uczestników postępowania o 
przysługującym im prawie, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia lub o tym, że orzeczenie lub zarządzenie 
nie podlega zaskarżeniu. 
 

Art. 425. Odwołanie od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji  

§ 1. Od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji przysługuje środek odwoławczy stronom oraz innym 
osobom wskazanym w przepisach ustawy. 
 

Art. 445. Termin do wniesienia apelacji  

§ 1. Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu 
wyroku z uzasadnieniem. 
§ 2. Apelacja wniesiona przed upływem terminu złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wywołuje skutki 
określone w art. 422 wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienie wyroku i podlega rozpoznaniu; apelację taką 
można uzupełnić w terminie określonym w § 1.  

Art. 448. Zawiadomienie o przyjęciu apelacji  

§ 1. O przyjęciu apelacji zawiadamia się prokuratora oraz obrońców i pełnomocników, a także strony, po czym 
akta przekazuje się niezwłocznie sądowi odwoławczemu. 
§ 2. Do zawiadomienia dołącza się odpis apelacji strony przeciwnej, chyba że w sprawie była wyłączona jawność 
rozprawy ze względu na ochronę informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne”.  

Art. 429. Odmowa przyjęcia środka odwoławczego  

§ 1. Prezes sądu pierwszej instancji odmawia przyjęcia środka odwoławczego, jeżeli wniesiony został po 

terminie lub przez osobę nieuprawnioną albo jest niedopuszczalny z mocy ustawy. 

§ 2. Na zarządzenie odmawiające przyjęcia środka odwoławczego na podstawie § 1 lub art. 120 braki formalne 

pisma procesowego § 2 przysługuje zażalenie.  

Art. 7. Zasada swobodnej oceny dowodów  

Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, 
ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia 
życiowego.  
 

Art. 16. Pouczanie i informowanie uczestników postępowania  
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§ 1. Jeżeli organ prowadzący postępowanie jest obowiązany pouczyć uczestników postępowania o ciążących 
obowiązkach i o przysługujących im uprawnieniach, brak takiego pouczenia lub mylne pouczenie nie może wywoływać 
ujemnych skutków procesowych dla uczestnika postępowania lub innej osoby, której to dotyczy. 
§ 2. Organ prowadzący postępowanie powinien ponadto w miarę potrzeby udzielać uczestnikom postępowania 
informacji o ciążących obowiązkach i o przysługujących im uprawnieniach także w wypadkach, gdy ustawa 
wyraźnie takiego obowiązku nie stanowi. W razie braku takiego pouczenia, gdy w świetle okoliczności sprawy było 
ono nieodzowne, albo mylnego pouczenia, stosuje się odpowiednio § 1.  
 

Art. 2. Zasada demokratycznego państwa prawnego  

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości 
społecznej.  
 

Art. 3. Jednolitość państwa  

Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.  
 

Art. 7. Zasady działania organów państwa  

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.  
 

Art. 83. Obowiązek przestrzegania prawa  

Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.  
 

Art. 176. Zasada dwuinstancyjnego postępowania  

1. Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne. 
2. Ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawy.  
 

Art. 78. Prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji  

Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjątki od tej 
zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa.  
 

Art. 77. Prawo do wynagrodzenia szkody  

1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie 
organu władzy publicznej. 
2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.  
 

Art. 30. Zasada ochrony godności człowieka  

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona 
nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.  
 

https://www.arslege.pl/konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej/k15/a9308/
https://www.arslege.pl/konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej/k15/a5234/
https://www.arslege.pl/konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej/k15/a5238/
https://www.arslege.pl/konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej/k15/a5314/
https://www.arslege.pl/konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej/k15/a5411/
https://www.arslege.pl/konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej/k15/a5309/
https://www.arslege.pl/konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej/k15/a5308/
https://www.arslege.pl/konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej/k15/a5261/


Art. 32. Zasada równości obywatela wobec prawa  

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.  
 

Art. 40. Zasada zakazu tortur  

Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się 
stosowania kar cielesnych.  
 
 

Art. 6. Prawo do rzetelnego procesu sądowego  

1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez 
niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o 
charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej. 
Postępowanie przed sądem jest jawne, jednak prasa i publiczność mogą być wyłączone z całości lub części rozprawy 
sądowej ze względów obyczajowych, z uwagi na porządek publiczny lub bezpieczeństwo państwowe w społeczeństwie 
demokratycznym, gdy wymaga tego dobro małoletnich lub gdy służy to ochronie życia prywatnego stron albo też w 
okolicznościach szczególnych, w granicach uznanych przez sąd za bezwzględnie konieczne, kiedy jawność mogłaby 
przynieść szkodę interesom wymiaru sprawiedliwości. 
2. Każdego oskarżonego o popełnienie czynu zagrożonego karą uważa się za niewinnego do czasu udowodnienia mu 
winy zgodnie z ustawą. 
3. Każdy oskarżony o popełnienie czynu zagrożonego karą ma co najmniej prawo do: 
a) niezwłocznego otrzymania szczegółowej informacji w języku dla niego zrozumiałym o istocie i przyczynie 
skierowanego przeciwko niemu oskarżenia; 
b) posiadania odpowiedniego czasu i możliwości do przygotowania obrony; 
c) bronienia się osobiście lub przez ustanowionego przez siebie obrońcę, a jeśli nie ma wystarczających środków na 
pokrycie kosztów obrony - do bezpłatnego korzystania z pomocy obrońcy wyznaczonego z urzędu, gdy wymaga tego 
dobro wymiaru sprawiedliwości; 
d) przesłuchania lub spowodowania przesłuchania świadków oskarżenia oraz żądania obecności i przesłuchania 
świadków obrony na takich samych warunkach jak świadków oskarżenia; 
e) korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie rozumie lub nie mówi językiem używanym w sądzie.  
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