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KONSPEKT ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU „POSTĘPOWANIE CYWILNE”
SSR DR MARIUSZ ŚLADKOWSKI

30.06.20r. – grupa A
23.06.20r. – grupa B
16.06.20r. – grupa C

Temat
Zażalenie w postępowaniu cywilnym. Praktyczne aspekty wywodzenia i redagowania.

Zagadnienia
	Ogólna charakterystyka zażalenia jako zwyczajnego środka odwoławczego,
	Zażalenie na postanowienie kończące i niekończące postępowanie w sprawie,

Wymogi formalne zażalenia i jego treść,
Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji,
	Zażalenie na postanowienie sądu drugiej instancji (do Sądu Najwyższego oraz do innego równorzędnego składu sądu drugiej instancji – tzw. zażalenie poziome),
	Zażalenie na zarządzenie przewodniczącego,
Zażalenie w postępowaniu nieprocesowym,
Zażalenie w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym,
	Rozwiązywanie kazusów dotyczących problematyki stanowiącej przedmiot ćwiczeń.

Źródła prawa
	Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1460 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych (t. j. Dz. U. 2020, poz. 75);
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t. j. Dz. U. 2018, poz. 265);
	Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (t. j. Dz. U. 2019, poz. 68);
	Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t. j. Dz. U. 2020, poz. 755).

Zalecana literatura
	B. Bladowski : Metodyka pracy sędziego cywilisty, Warszawa 2009;
	T. Wiśniewski : Przebieg procesu cywilnego, Warszawa 2009;
	H. Pietrzkowski : Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych, Warszawa 2013;
	S. Cieślak : Zasada formalizmu przy wnoszeniu środków odwoławczych w postępowaniu cywilnym, Przegląd Sądowy 2001, nr 4;
	P. Grzegorczyk : Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym w świetle ustawy nowelizującej z 16 września 2011 r. – ogólna charakterystyka zmian, Przegląd Sądowy 2012, nr 4.


Przykładowe orzecznictwo
	Postanowienie SN z dnia 03 marca 1972 roku, II PR 211/72, OSNCP 1972/11/210;
	Postanowienie SN z dnia 15 grudnia 2005 roku, I PZ 22/05, OSNP 2006/21-22/330;
	Postanowienie SN z dnia 18 listopada 1982 roku, I CZ 115/82, LexPolonica nr 321265;
	Uchwała SN z dnia 14 października 1992 roku, II CZP 126/92, OSNCP 1993/3/37;
	Uchwała SN z dnia 23 sierpnia 2006 roku, III CZP 56/06, OSNC 2007/3/43;
	Wyrok SN z dnia 19 września 2002 roku, II CKN 1090/00, OSNC 2003/12/66.


Kazus
Reprezentujesz Janinę Nowak, która została pozwana do Sądu, jako sprawczyni wypadku komunikacyjnego na szkodę swojego byłego męża Tomasza Nowaka, o zapłatę kwoty 10.000 złotych tytułem odszkodowania za uszkodzenie auta powoda. Do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego po stronie powodowej przystąpiło Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Nie Bój nic!” Spółka Akcyjna w Warszawie. W toku sprawy Sąd z urzędu odmówił mu prawa udziału w sprawie. Czy na postanowienie to służy zażalenie?


