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w Warszawie 

ul. Krakowskie Przedmieście 25,  

00-071 Warszawa 

 

 

WNIOSEK 

O UDZIAŁ PROKURATORA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM 

 

Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 7 Kodeksu postępowania 

cywilnego, wnosimy o udział prokuratora w postępowaniu cywilnym rozpoznawanym 

przed Sądem Okręgowym w Warszawie V Wydział Cywilny - Odwoławczy o zapłatę, 

prowadzonej z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”  Al. KEN 38 lok.U-

128, 02-797 Warszawa, w której wspólnie jesteśmy pozwani sygn. akt V Ca 1771/19  

UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 7 kodeksu postępowania cywilnego, prokurator może żądać 

wszczęcia postepowania w każdej sprawie, jak również wziąć  udział w każdym 

toczącym się̨ już̇ postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona 

praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego.  

Stosownie do art. 67 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. 

U. poz. 177 t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 740), zwanej dalej „Ustawą”. Udział prokuratora 

w postępowaniu cywilnym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w 

innych postępowaniach określają ustawy. Do zadań prokuratury w świetle art. 3 § 1 

pkt. 2 Ustawy, należy wytaczanie powództw w sprawach cywilnych oraz składanie 

wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, z zakresu prawa 

pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, 

interesu społecznego, własności lub praw obywateli. Prokurator może uczestniczyć na 

prawach strony lub uczestnika postępowania w każdym postępowaniu prowadzonym 

przez organy władzy i administracji publicznej, sądy i trybunały, chyba że ustawy 

stanowią inaczej.   
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Zgodnie z § 353 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 

2016 r. Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek 

organizacyjnych prokuratury.  (Dz. U. poz. 1206) Prokurator samodzielnie ocenia 

przesłanki określone w art. 7 k.p.c., uzasadniające żądanie wszczęcia postępowania 

cywilnego lub zgłoszenie w nim udziału. Udział prokuratora w postępowaniu przed 

sądem, w którym strony mają zapewnioną pomoc prawną, mogą uzasadniać 

wyjątkowe okoliczności sprawy. Powództwo przewidziane w art. 57 k.p.c. można 

wytoczyć zwłaszcza wtedy, gdy zachodzi potrzeba ustalenia, na podstawie art. 189 

k.p.c., nieważności czynności prawnych z przyczyn określonych w art. 58 k.c.   

Zważyć należy, że zgodnie z § 360 ust. 1 pkt. 2 przywołanego rozporządzenia, 

zgłoszenie udziału prokuratora w postępowaniu sądowym jest wskazane zwłaszcza w 

sprawach: przeciwko Skarbowi Państwa, jednostce samorządu terytorialnego lub innej 

właściwej osobie prawnej o naprawienie szkody wyrządzonej przy wykonywaniu 

władzy publicznej. 

Prokurator może też w każdym stadium postępowania zmienić stanowisko, w tym 

cofnąć lub zmienić zgłoszony wniosek, jeżeli uzasadniają to okoliczności sprawy.  

Wniosek wzięcia udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym procedowanym 

w sprawie apelacyjnej przed Sądem Okręgowym od wyroku Sądu Rejonowego dla 

Warszawy-Mokotowa w Warszawie, II Wydział Cywilny z dnia 4 kwietnia 2019, sygn. 

II C 111/14, uzasadniają potrzeby ochrony: praworządności, praw obywateli, interesu 

społecznego.   

W naszym przypadku wszystkie przesłanki art. 7 k.p.c. występują łącznie.  

Przestępstwo popełnione przez Powoda ponad 23 lata temu zostało 

usankcjonowane prawnie, w ramach innych prowadzonych w tym okresie kilkunastu 

postępowań cywilnych. Kolejne postępowanie odwoławcze jest jedynie 

kontynuowaniem bezprawnych działań.  

Powód nie usuwa źródła i przyczyn sporów prawnych powstałych z jego 

wyłącznej winy, realizując swoje cele wbrew obowiązującemu prawu, a zwłaszcza z 

zasadami współżycia społecznego.   

Udział prokuratora mógłby przyczynić się do usunięcia krzywd i 

niesprawiedliwości, ale przede wszystkim zagwarantować poszanowanie prawa. 

Obecność prokurator nie oznacza przecież, że będzie występował po naszej czyli 

pozwanego stronie, co oznaczałoby, że w ten sposób chcemy sobie uprzywilejować 

pozycję procesową.  

Zdajemy sobie sprawę, że obecność prokuratora należy utożsamiać z udziałem 

czynnika niezależnego, obiektywnego, który ma zapewnić równość prawa dla 

wszystkich stron.  

Istotą bowiem instytucji art. 7 k.p.c. jest, że pojawienie się prokuratora w 

toczącym się postępowaniu przed Sądem Okręgowym nie oznacza, że zajmuje on 
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stanowisko powoda lub pozwanego. Prokurator nie jest i nie będzie związany z żadną 

ze stron.  

W naszym przekonaniu ochrona praworządności, praw obywateli i interesu 

społecznego, wymaga, aby procedowana sprawa znalazła się w zainteresowaniu 

prokuratury. 

Bulwersujące szczegóły bezpodstawnych i bezprawnych działań Powoda 

znajdują się w aktach postępowania sygn. akt II C 111/14, a zwłaszcza w treści naszej 

Apelacji. 

Ochrona praw obywateli staje się̨ aktualnym celem Prokuratora Generalnego, 

zwłaszcza gdy jednostki, w praktyce z powodu szczególnych przeszkód, nie są̨ w 

stanie chronić́ swoich praw same. Przez lata nie mogliśmy liczyć na wsparcie Urzędu 

Prokuratorskiego. Wobec treści art. 60 k.p.c. prokurator może wstąpić́ do 

postępowania w każdym jego stadium zarówno przed sądem pierwszej instancji jak 

przed sądem drugiej instancji, a nawet przed Sądem Najwęższym.  

 

Podkreślić należy, że źródłem konfliktu Powoda z Pozwanymi są świadome 

zawinienia Urzędu Dzielnicy Warszawa Ursynów w przedmiocie niegospodarności 

gruntami Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele mieszkalne.   

 

Mając powyższe na uwadze, wnosimy jak na wstępie. 

 

Załącznik: 

1. Apelacja pozwanych z 29 kwietnia 2019 

 


