
 1 

KONSPEKT ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU „POSTĘPOWANIE CYWILNE” 

SSR DR MARIUSZ ŚLADKOWSKI 

 

22.07.21r. – grupa A 

15.07.21r. – grupa B 

08.07.21r. – grupa C 

 

Temat 

„Zażalenie po zmianach w postępowaniu cywilnym  

dokonanych ustawą z dnia 4 lipca 2019 r.” 

 

1. Uwagi wprowadzające. 

Jedną z najważniejszych zmian w przepisach prawnych w 2019 roku jest nowelizacja 

postępowania cywilnego dokonana ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – 

Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw1. Jako jeden z 

najważniejszych celów zmian wskazano wzmocnienie obywatelskiego prawa do sądu. 

Zdaniem autorów nowelizacji, dotychczasowe rozwiązania w zakresie sposobu 

przeprowadzania postępowań cywilnych, zdawały egzamin w warunkach relatywnie 

niewielkiego obciążenia sądów cywilnych. Współcześnie, kiedy liczba spraw cywilnych 

sukcesywnie wzrasta, wymagane są takie zabiegi ustawodawcy, które w sposób realny 

uproszczą i przyspieszą procedowanie w tych sprawach2. W ramach przedmiotowej 

nowelizacji, daleko idącym zmianom poddano dwa, podstawowe dla postępowania 

cywilnego, środki zaskarżenia to jest apelację i zażalenie. 

Chcąc przybliżyć problematykę samej dwuinstancyjności postępowania cywilnego, za 

punkt wyjścia uznać należy treść art. 6 ust. 1 zd. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i 

Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 roku (zmienionej 

następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2)3, kreującego tzw. prawo 

do rzetelnego procesu sądowego. Zgodnie z jego treścią każdy ma prawo do sprawiedliwego i 

publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny 

                                                 
1 Dz. U. 2019 poz. 1469 
2 Szersze rozważania na ten temat zawarte są w Rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks 

postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3137, 

www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=08DD888BE3C80433C1258384004202CC, cyt. dalej jako 

Rządowy projekt… 
3 Akt ten zwany potocznie Europejską Konwencją Praw Człowieka – dalej EKPCz – został ratyfikowany przez 

Polskę w dniu 19 stycznia 1993 roku (Dz. U. 1993, Nr 61, poz. 284 z późn. zm.) 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=08DD888BE3C80433C1258384004202CC
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sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze 

cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie 

karnej. 

Przepis ten został inkorporowany do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (dalej 

Konstytucji RP) z dnia 02 kwietnia 1997 roku4, która w art. 45 ust. 1 stanowi, iż każdy ma 

prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez 

właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Jak podkreśla się w doktrynie prawa 

konstytucyjnego w przepisie tym wyrażona została jedna z fundamentalnych reguł 

demokratycznego państwa prawa, jaką jest zasada tzw. prawa do sądu. Stanowi ona logiczną 

konsekwencję założenia, że w państwie prawa tylko sąd jest organem decydującym 

ostatecznie o wolnościach, prawach i obowiązkach jednostki. Stanowi ponadto istotne prawo 

jednostki, która może dochodzić swych praw przed właściwym, niezależnym, bezstronnym i 

niezawisłym sądem, zobowiązanym do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy5. 

Analiza powyższych regulacji nasuwa niewątpliwie pytanie o to, co oznaczają 

dyrektywy „rzetelności”, czy też „sprawiedliwości” postępowania sądowego, a mówiąc 

precyzyjniej, jakimi cechami winno się charakteryzować owo postępowanie, aby 

„zasługiwać” na miano rzetelnego i sprawiedliwego? 

Na tak postawione pytanie w literaturze próbuje się odpowiedzieć łącząc rzetelność 

procesu sądowego z konstrukcyjnymi założeniami ustrojowej organizacji sądownictwa jako 

podmiotu władzy sądowniczej, niezależnego w systemie władzy państwowej. Ustrój ten 

oparty jest na podstawowych zasadach zwanych zasadami wymiaru sprawiedliwości, do 

których zalicza się zasady praworządności, państwa prawnego, sądowego wymiaru 

sprawiedliwości, nadzoru Sądu Najwyższego nad orzecznictwem sądów powszechnych i 

szczególnych, prawa do obrony, jawności, podległości sędziów Konstytucji RP i ustawom, 

niezawisłości i nieusuwalności sędziów, udziału ławników w sądownictwie, kolegialności, 

równości, czy wreszcie zasadę prawa do zaskarżenia i instancyjności postępowania6. 

Podkreśla się przy tym, że zasady te, choć w założeniu mające charakter ustrojowy, odnoszą 

się również do podstawowych cech postępowania sądowego7. 

 

                                                 
4 Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483 z późn. zm.  
5 Tak W. Skrzydło : Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013, str. 56-57, cyt. dalej 

jako W. Skrzydło : Konstytucja… 
6 Tak m. in. L. Garlicki : Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2014, str. 335-338, cyt. dalej 

jako L. Garlicki : Polskie… 
7 Tak A. Łazarska : Rzetelny proces cywilny, Warszawa 2012, str. 153-154, cyt. dalej jako A. Łazarska : 

Rzetelny… 
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2. Zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego w Konstytucji RP oraz 

sposoby jej realizacji w systemie organizacji sądownictwa. 

W myśl art. 78 Konstytucji RP każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i 

decyzji wydanych w pierwszej instancji, zaś wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania 

określa ustawa. 

Należy zauważyć, że uprawnienie stron do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych w 

pierwszej instancji stanowi niewątpliwie ważną gwarancję i środek ochrony praw i wolności. 

Ma ono przy tym szerokie zastosowanie, albowiem obejmuje nie tylko możliwość zaskarżenia 

do wyższej instancji orzeczenia sądowego, ale i decyzji administracyjnej8. Zwraca się ponadto 

uwagę na okoliczność, iż celem zaskarżania orzeczeń jest zapewnienie możności ich kontroli i 

zapobieganie w ten sposób pomyłkom sądowym. Sądownictwo bowiem, podobnie jak inne 

dziedziny ludzkiego życia czy ludzkiej aktywności, nie jest wolne od błędów. Pomyłki te 

mogą przy tym wynikać z niewiedzy, braku doświadczenia, przeoczenia bądź też mogą być 

one skutkiem nadużycia. Uznaje się, że sądowa kontrola instancyjna orzeczenia, sprawowana 

przez sąd wyższej instancji, w którym orzekają sędziowie o większym doświadczeniu i 

wyższych kwalifikacjach, jest gwarancją naprawienia popełnionych błędów i uzyskania 

sprawiedliwego orzeczenia. Celem instancyjności postępowania jest zatem zapewnienie 

ochrony na najwyższym poziomie, sprawowanej przez sąd składający się z sędziów mających 

odpowiedni staż i przygotowanie9. 

Zasadę dwuinstancyjności postępowania sądowego wprowadza w pełni art. 176 ust. 1 

Konstytucji RP stanowiący, że postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne. 

System dwuinstancyjny obowiązuje w Polsce od wielu lat w postępowaniach 

cywilnym i karnym. W zakresie sądownictwa administracyjnego zasadę tę wprowadzono od 

dnia 1 stycznia 2004 roku. Zasada dwuinstancyjności powoduje, iż każdy sąd orzekający w 

pierwszej instancji musi się liczyć z tym, że jego orzeczenie zostanie poddane kontroli sądu 

wyższej instancji. Wzmacnia również realizację idei praworządności, sprawiając, że decyzje 

sędziowskie nie będą dowolne ani arbitralne. Możliwość poddania orzeczeń sędziowskich 

kontroli sprawowanej przez sąd wyższej instancji oddziałuje pozytywnie na sędziów 

pierwszej instancji. Wiedząc bowiem, że ich niesłuszne wyroki mogą być uchylone, a 

niesumienność może pociągnąć za sobą nawet pewne skutki służbowe, sędziowie pierwszej 

instancji muszą się wystrzegać stronniczości i niedbalstwa10. Zarazem, istnienie instancji 

                                                 
8 Tak W. Skrzydło : Konstytucja…, str. 92-93 
9 Tak A. Łazarska : Rzetelny…, str. 291-292 
10 Tak A. Łazarska : Rzetelny…, str. 296 
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odwoławczej, do której można się zwrócić w wypadku wydania nieprawidłowego wyroku 

przez sądy instancji pierwszej, daje obywatelom poczucie bezpieczeństwa od dowolności 

sędziowskiej i pewność uzyskania słusznego wyroku11. 

Z tą ostatnią kwestią wiąże się niewątpliwie założenie, że w sądach odwoławczych 

orzekają sędziowie legitymujący się większą wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym 

aniżeli sędziowie pierwszoinstancyjni. Jak przy tym trafnie zauważono w judykaturze 

poddanie osób ubiegających się o stanowisko sędziego sądu okręgowego surowszym 

wymaganiom od przewidzianych dla kandydatów na stanowisko sędziego rejonowego, na 

przykład w zakresie stażu pracy, nie oznacza, że kandydaci na stanowisko sędziego sądu 

rejonowego, którzy równocześnie spełniają wymagania dla objęcia stanowiska sędziego sądu 

okręgowego, mają „automatycznie” wyższe kwalifikacje i większą przydatność w 

porównaniu z kandydatami, którzy spełniają wyłącznie warunki do powołania na stanowisko 

sędziego sądu rejonowego12. Procedura wyboru kandydata na wolne stanowisko sędziowskie, 

nie zabrania bowiem Krajowej Radzie Sądownictwa kierowania się wszelkimi możliwymi, a 

dozwolonymi przez prawo kryteriami, zwłaszcza tymi, które mogą być szczególnie pożądane 

z perspektywy dobra wymiaru sprawiedliwości. Takim zaś kryterium nie naruszającym 

konstytucyjnej zasady równego dostępu do służby publicznej jest przykładowo fakt 

posiadania przez kandydata pretendującego do objęcia stanowiska sędziego w sądzie 

odwoławczym doświadczenia orzeczniczego nabytego w trakcie okresowej pracy w takim 

sądzie13. 

 

3. Ogólna charakterystyka zażalenia w postępowaniu cywilnym. 

Podstawowym sposobem podziału środków odwoławczych w postępowaniu cywilnym 

jest ich podział na zwyczajne (apelacja, zażalenie, skarga na orzeczenie referendarza 

sądowego) oraz nadzwyczajne (skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania, skarga 

o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i skarga o uchylenie 

wyroku sądu polubownego)14. Z punktu widzenia tematu niniejszego opracowania, 

częściowego omówienia wymagają wyłącznie te pierwsze, albowiem ich „genezę” stanowi 

konstytucyjna zasada dwuinstancyjności postępowania cywilnego. Poza obszarem rozważań 

                                                 
11 Szerzej na ten temat E. Waśkowski : Podręcznik procesu cywilnego, Wilno 1932, str. 113 
12 Tak Sąd Najwyższy (dalej SN) w wyroku z dnia 13 grudnia 2010 roku, III KRS 18/10, LEX nr 794796 
13 Tak SN w wyroku z dnia 20 września 2011 roku, III KRS 14/11, LEX nr 1106743 
14 Kryterium podziału stanowi w tym wypadku ustalenie, czy środek odwoławczy zmierza do uchylenia lub 

zmiany nieprawomocnego (zwyczajne) lub prawomocnego (nadzwyczajne) orzeczenia sądowego – szerzej na 

ten temat m. in. A. Góra – Błaszczykowska : Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Komentarz do art. 

367-42412 KPC, Warszawa 2020, cyt. dalej jako A. Góra – Błaszczykowska : Środki… 
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pozostają natomiast de facto nadzwyczajne środki odwoławcze, które zmierzają do uchylenia 

lub zmiany prawomocnych orzeczeń sądowych15. 

Jeżeli chodzi o charakterystykę samego zażalenia, to regulacja tej instytucji (tak samo 

zresztą, jak i apelacji) ukierunkowana została na wieloaspektową kontrolę prawidłowości 

zaskarżonego orzeczenia sądu pierwszej instancji lub zarządzenia przewodniczącego. 

Kontroli tej dokonuje się z punktu widzenia zasadności i legalności zaskarżonego orzeczenia. 

Ustawodawca w odniesieniu do zażalenia nie wprowadził szczególnych jego podstaw. Strona 

może zatem powoływać się na wszelkie uchybienia procesowe, które, w jej przekonaniu, 

miały miejsce w związku z wydaniem zaskarżonego postanowienia lub zarządzenia 

przewodniczącego. Mimo tego, istotnym wymaganiem zażalenia jako szczególnego pisma 

procesowego powinno być przytoczenie w nim odpowiednich zarzutów. Pomimo 

lakoniczności unormowania zawartego w art. 394 § 3 k.p.c. stanowiącego, iż zażalenie 

powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać 

wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również 

zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów, 

w drodze wykładni przyjmuje się, że k.p.c. przyjmuje model zażalenia pełnego i 

nieograniczonego. Skoro bowiem w zażaleniu można wskazać nowe fakty i dowody, nie ma 

mowy o jakimkolwiek w tym względzie ograniczeniu, a w konsekwencji i opóźnieniu się 

skarżącego w powołaniu się na nowości, chociażby nawet miał on możliwość powołania się 

na nie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, a także istniała potrzeba 

wcześniejszego ich powołania. Zażalenie jest wreszcie środkiem odwoławczym o charakterze 

jedynie względnie dewolutywnym, ponieważ nie zawsze jest ono rozpoznawane przez sąd 

drugiej instancji. Względnością charakteryzuje się także suspensywność zażalenia, gdyż 

chociaż nie wstrzymuje ono wykonania zaskarżonego postanowienia, zgodnie z treścią 

art. 396 k.p.c. sąd może wstrzymać wykonanie zaskarżonego postanowienia do czasu 

rozstrzygnięcia zażalenia. Zaskarżenie postanowienia w drodze zażalenia wstrzymuje 

natomiast jego prawomocność16. 

 

4. Zażalenie po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 04 lipca 2019 roku. 

Celem postępowania zażaleniowego jest poddanie kontroli rozstrzygnięcia sądu w 

kwestii jedynie incydentalnej. W dotychczasowym modelu postępowania cel ten nie był 

osiągnięty w pełni. Do tej oceny uprawniała obserwacja, że nierzadko czas trwania 

                                                 
15 Tak m. in. A. Zieliński : Postepowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2012, str. 208  
16 Tak T. Wiśniewski [w:] Kodeks…, pod red. H. Doleckiego i T. Wiśniewskiego str. 142 
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postępowania zażaleniowego zbliżał się do czasu rozpoznania apelacji. Doświadczenia 

praktyki wskazywały także na skutek uboczny postępowania zażaleniowego polegający na 

wykorzystywaniu go do przewlekania postępowania głównego. Nadto w toku postępowania 

zażaleniowego sąd drugiej instancji był zmuszony do zajmowania się kwestią drobną, o nikłej 

wadze procesowej i stopniu komplikacji. W tym miejscu należy wskazać, iż k.p.c. przewiduje 

trzy modele kontroli rozstrzygnięć incydentalnych. Postanowienie takie może zostać wydane 

przez referendarza sądowego i skontrolowane w drodze skargi na postanowienie referendarza, 

ewentualnie może zostać wydane przez sąd pierwszej instancji i skontrolowane w toku 

postępowania zażaleniowego przez sąd drugiej instancji, wreszcie może też zostać wydane 

przez sąd drugiej instancji i skontrolowane w drodze zażalenia do innego składu sądu drugiej 

instancji („zażalenie poziome”). Wszystkie te trzy metody kontroli mogą znaleźć 

zastosowanie do tego samego zagadnienia, choć znacząco różnią się skomplikowaniem i 

nakładem pracy sędziów17. 

Nowelizacja zakłada, że ponowna ocena kwestii incydentalnej nie powinna, co do 

zasady, łączyć się z przeniesieniem sprawy do sądu wyższej instancji. Wprowadzona została 

zatem zasada rozpoznawania spraw incydentalnych przez sąd tej samej instancji (art. 3941a § 

1 k.p.c.), z wyjątkiem orzeczeń w taki czy inny sposób kończących postępowanie lub 

przerywających bieg postępowania w danym sądzie (art. 394 § 1 k.p.c.). Pozwoli to wyraźnie 

rozgraniczyć kompetencje sądu pierwszej i drugiej instancji, temu drugiemu pozostawiając 

merytoryczną kontrolę wyniku postępowania sądowego i odciążając go od rozstrzygania 

kwestii drobnych. Jednocześnie rozszerzenie „zażalenia poziomego" obniża koszty 

postępowania (przekazywanie akt sądowych) oraz redukuje trudności organizacyjne18. 

Co ważne, wprowadzone zmiany opierają się na rozszerzeniu już istniejącej instytucji 

„zażalenia poziomego”. Nie jest więc to zmiana rewolucyjna, a ewolucyjna. „Zażalenie 

poziome” jest instytucją stosowaną, okrzepłą i nie sprawia kłopotów orzeczniczych. Wydaje 

się więc zasadne by rozszerzyć zakres jego stosowania w sądach. Wyjątkiem będą 

wyczerpująco wyliczone kategorie postanowień, które albo kończą postępowanie w sprawie 

(umorzenie postępowania lub zwrot pozwu), albo wiążą się z przeniesieniem postępowania do 

innego sądu, albo powodują przerwę w toku postępowania (zawieszenie postępowania). 

Kwestie te, choć formalnie są incydentalne, to jednak z praktycznego punktu widzenia strony 

postępowania decydują o bycie lub toku sprawy. To, zdaniem twórców nowelizacji, uzasadnia 

ściślejszą kontrolę orzeczeń sądu pierwszej instancji w tym zakresie, wobec czego należało 

                                                 
17 Tak Rządowy projekt… str. 86-87 
18 Szerzej na ten temat m. in. A. Góra – Błaszczykowska : Środki… 
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utrzymać powierzenie jej sądowi drugiej instancji. Na wypadek, gdy postanowienie należało 

do obu grup naraz (np. kończy postępowanie, odmawiając sporządzenia uzasadnienia), 

należało wprowadzić regułę kolizyjną, że zażalenie na nie rozpoznaje sąd drugiej instancji. Tę 

samą zasadę należało zastosować w sytuacji, gdy w sądzie I instancji nie da się utworzyć 

składu do rozpoznania zażalenia (art. 3941a § 3 oraz 3941b k.p.c.)19. 

Należało przy tym utrzymać zasadę, że rozpoznanie zażalenia następuje na 

posiedzeniu niejawnym, przy czym dla uniknięcia niejasności należało wskazać, że dotyczy to 

sądów obu instancji i że następuje to w składzie trzech sędziów. Należało również utrzymać 

zasadę, że do postępowania zażaleniowego odpowiednio stosuje się przepisy o postępowaniu 

apelacyjnym, przy czym dla uniknięcia niejasności należało wskazać, że postanowienie 

kończące postępowanie uzasadnia się na piśmie z urzędu, a na wniosek - gdy zażalenie 

oddalono albo zmieniono zaskarżone postanowienie (art. 396 i 397 k.p.c.)20. 

Jedynym, nie do końca trafnym, rozwiązaniem w zakresie postepowania 

zażaleniowego jest wprowadzenie zażalenia „poziomego” jako zasady w postępowaniu 

egzekucyjnym, co ustawodawca argumentuje jego cyt. „podrzędną pozycją wobec 

postępowania rozpoznawczego”. Twórcy nowelizacji zdali się przy tym zapomnieć, iż celem 

postępowania egzekucyjnego jest przymusowe wyegzekwowanie praw stwierdzonych lub 

ustalonych w postępowaniu rozpoznawczym, zaś okres wahań światowej gospodarki, 

oddziaływujących na sytuację ekonomiczną w Polsce, karze ze szczególna uwagą spoglądać 

w kierunku instytucji umożliwiających przymusową realizację zobowiązań21.  

 

5. Podsumowanie. 

Jak wynika z powyższych rozważań, ustawa z dnia 04 lipca 2019 roku w istotny 

sposób znowelizowała sposób rozpoznawania zażaleń w postępowaniu cywilnym. 

Najistotniejszą zmianą jest rozszerzenie zastosowania i wprowadzenie, jako zasady w 

postępowaniu pierwszoinstancyjnym, zażalenia rozpoznawanego przez inny skład tego 

samego sądu. W ramach tej zmiany, na szczególną pochwałę zasługuje wprowadzenie 

katalogu „wyłączeń” od zażalenia poziomego, obejmującego te rozstrzygnięcia, które 

faktycznie skutkują czasowym (np. zawieszenie postępowania), czy też ostatecznym (np. 

zwrot pozwu) wstrzymaniem procedowania w sprawie. De lege ferenda należałoby jedynie 

                                                 
19 Tak Rządowy projekt… str. 87 
20 Tak Rządowy projekt… str. 88 
21 Szerzej na ten temat m. in. M. Śladkowski : Skarga na czynności komornika jako środek ochrony w toku 

postępowania egzekucyjnego, Roczniki Administracji i Prawa 2020, Zeszyt 3, str. 237-253 
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zastanowić się nad rozszerzenie tego katalogu na postanowienia wydawane w toku 

postępowania egzekucyjnego. 

 

 

Źródła prawa 

1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. 

2020, poz. 1575 z późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych (t. j. Dz. U. 2020, poz. 75 z 

późn. zm.); 

 

Zalecana literatura 

1. B. Bladowski : Metodyka pracy sędziego cywilisty, Warszawa 2009; 

2. T. Wiśniewski : Przebieg procesu cywilnego, Warszawa 2009; 

3. H. Pietrzkowski : Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach 

cywilnych, Warszawa 2013; 

4. M. Sieradzka : Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. 

Komentarz, Warszawa 2010; 

5. M. Śladkowski : Dwuinstancyjność postępowania cywilnego jako gwarancja ochrony 

praw i wolności obywatelskich [w:] Fundamentalne wartości i zasady ustrojowe : 

model konstytucyjny a praktyka ustrojowa w Polsce, Lublin 2016, str. 399-408; 

6. M. Śladkowski : Apelacja i zażalenie w postępowaniu cywilnym po zmianach 

dokonanych ustawą z dnia 4 lipca 2019 r., Roczniki Administracji i Prawa 4/2020, str. 

181-201. 

 

Rozwiązywanie kazusów dotyczących problematyki stanowiącej przedmiot ćwiczeń. 

 

1) Reprezentujesz jako radca prawny Annę Nowak i Jana Nowaka, którzy wystąpili 

przeciwko ich matce Janinie Nowak z pozwem o zapłatę kwoty po 10.000,00 złotych. 

W toku sprawy sąd odrzucił Twoje odwołanie od zarządzenia przewodniczącego w 

przedmiocie sprostowania protokołu rozprawy. Czy Będziesz mógł/mogła wnieść 

zażalenie na przedmiotowe postanowienie sądu? 

NIE 

Postanowienie SN z dnia 03 marca 1972 roku, II PR 211/72, OSNCP 1972/11/210 
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2) Gmina Poczesna wystąpiła przeciwko Annie Nowak i Janowi Nowakowi z pozwem o 

rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego obejmującego działkę X. W toku 

sprawy sąd odwoławczy odrzucił wniosek pozwanych o doręczenie odpisu wyroku z 

uzasadnieniem celem wniesienia skargi kasacyjnej. Czy na postanowienie to 

pozwanym służy zażalenie? Jeżeli tak, to czy będzie musiał je wnieść adwokat lub 

radca prawny? 

2 x TAK 

Postanowienie SN z dnia 15 grudnia 2005 roku, I PZ 22/05, OSNP 2006/21-22/330 

 

3) 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? 

NIE 

Uchwała SN z dnia 14 października 1992 roku, II CZP 126/92, OSNCP 1993/3/37 

 

4) Sędzia Ildefons Śmierdzirobótka po wielu latach pracy awansował do Sądu 

Okręgowego. Wymyślił sobie, że w sprawie z powództwa Anny Malinowskiej 

przeciwko Janowi Malinowskiemu o zapłatę, w której wniesiono po terminie apelację 

od wyroku sądu pierwszej instancji (czego sąd ten nie zauważył), zamiast odrzucić tę 

apelację postanowieniem, uczyni to wyrokiem. Liczy na to, że strona wniesie skargę 

kasacyjną po upływie terminu z art. 394 § 2 k.p.c., którą on sprytnie odrzuci jako 

spóźnioną. Czy jego chytry plan ma szansę się powieść? 

NIE 

Wyrok SN z dnia 19 września 2002 roku, II CKN 1090/00, OSNC 2003/12/66 

 

 


