
ŚRODKI 
ODWOŁAWCZE

1. Apelacja;

2. Zażalenie;



APELACJA 



ORZECZENIE WYDANE 
PRZEZ SĄD I INSTANCJI 

WNIESIENIE APELACJI 

POSTĘPOWANIE PRZED 
SĄDEM II INSTANCJI 



APELACJA 

ŚRODEK ZASKARŻENIA PISMO PROCESOWE 
POWODUJE WSZCZĘCIE 

POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM 
II INSTANCJI



1. APELACJA JAKO ŚRODEK ZASKARŻENIA:

- > ŚRODEK ZASKARŻENIA OD NIEPRAWOMOCNEGO ORZECZENIA SĄDU I INSTANCJI;

- > MA NA CELU PONOWNE ROZPOZNANIE SPRAWY PRZEZ SĄD II INSTANCJI;

- > APELACJA O CHARAKTERZE PEŁNYM – DOPUSZCZA „NOWOŚCI”;



Art. 367 KPC 

§ 1. Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji.

- Przepis wprowadzający apelację, jako środek odwoławczy od wyroku sądu I Instancji

§ 2. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego 

jako pierwszej instancji - sąd apelacyjny.

- Wskazanie struktury rozpatrywania apelacji;

§ 3. Rozpoznanie sprawy następuje w składzie trzech sędziów zawodowych. Postanowienia dotyczące 

postępowania dowodowego na posiedzeniu niejawnym wydaje sąd w składzie jednego sędziego.

- Skład orzekający na rozprawie apelacyjnej 

§ 3(1). Sąd może zlecić przeprowadzenie dowodu sędziemu wyznaczonemu, także gdy przyczyni się to 

do przyspieszenia postępowania.



■ APELACJA JAKO PISMO PROCESOWE:

Art. 368 KPC:

§ 1. Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto 

zawierać:

1)  oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy 

w części;

2)  zwięzłe przedstawienie zarzutów;

3)  uzasadnienie zarzutów;

4) powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów lub dowodów;

5)  wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.



■ APELACJA JAKO PISMO PROCESOWE:

Art. 368 KPC:

§ 1(1). W zarzutach co do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia należy wskazać fakty ustalone przez 

sąd pierwszej instancji niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy lub istotne dla rozstrzygnięcia fakty 

nieustalone przez sąd pierwszej instancji.

§ 1(2). Powołując nowe fakty lub dowody, należy uprawdopodobnić, że ich powołanie w postępowaniu 

przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później.

§ 1(3). Powołując fakt wykazany dowodem utrwalonym za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk 

albo obraz i dźwięk, należy oznaczyć część zapisu dotyczącą tego faktu.

§ 2. W sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia. Wartość ta 

może być oznaczona na kwotę wyższą od wartości przedmiotu sporu wskazanej w pozwie jedynie 

wtedy, gdy powód rozszerzył powództwo lub sąd orzekł ponad żądanie. Przepisy art. 19-24 i 25 § 1 

stosuje się odpowiednio.







 PODSTAWA APELACJI:

Art. 368 KPC:

§ 1. Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto 

zawierać:

2) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

- Zarzutem apelacji może być każde uchybienie sądu I instancji, które w ocenie skarżącego wpłynęło

na rozstrzygnięcie sprawy;

- Brak wymogu, aby w apelacji wskazywać konkretne przepisy;



ZARZUTY APELACYJNE 

NARUSZENIE PRAWA 
MATERIALNEGO

NARUSZENIE PRAWA 
PROCESOWEGO

NIEWAŻNOŚĆ 
POSTĘPOWANIA

ZARZUTY APELACYJNE 

NARUSZENIE PRAWA 
MATERIALNEGO

NARUSZENIE PRAWA 
PROCESOWEGO

NIEROZPOZNANIE ISTOTY 
SPRAWY
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1. OPARCIE ROZSTRZYGNIĘCIA NA NIEOBOWIĄZUJĄCEJ NORMIE PRAWNEJ, KTÓRA W BŁĘDNEJ 
OCENIE SĄDU OBOWIĄZUJE;

2. POMINIĘCIE OBOWIĄZUJĄCEJ NORMY PRAWNEJ, KTÓRA POWINNA ZOSTAĆ ZASTOSOWANA NA 
SKUTEK BŁĘDNEGO PRZYJĘCIA, ŻE ONA NIE OBOWIĄZUJE;

3. TZW. BŁĄD SUBSUMPCJI:

- NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE NORMY PRAWNEJ, GDY SĄD PODCIĄGNĄŁ NIEWŁAŚCIWĄ 
NORMĘ PRAWNĄ POD USTALONY STAN FAKTYCZNY;

4. BŁĘDNA WYKŁADNIA 

- GDY SĄD BŁĘDNIE ZROZUMIAŁ TREŚĆ PRZEPISU ALBO UŻYTYCH W NIM SFORMUŁOWAŃ 
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1. KAŻDE UCHYBIENIE, KTÓRE MOGŁO MIEĆ WPŁYW NA WYNIK SPRAWY;

2. JEŻELI STRONA ZGŁOSIŁA WNIOSEK O WPISANIE ZASTRZEŻENIA DO PROTOKOŁU:
(Art. 162 KPC)

- NIEWYJAŚNIENIE ISTOTNYCH OKOLICZNOŚCI DLA ROZSTRZYGNIĘCIA SPRAWY;

- SPRZECZNOŚĆ USTALEŃ SĄDU Z TREŚCIĄ ZEBRANEGO W SPRAWIE MATERIAŁU;

3. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE NIEWAŻNOŚĆ POSTĘPOWANIA;



Art. 379 KPC 

Nieważność postępowania zachodzi:

1)  jeżeli droga sądowa była niedopuszczalna;

2)  jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela 

ustawowego, albo gdy pełnomocnik strony nie był należycie umocowany;

3)  jeżeli o to samo roszczenie między tymi samymi stronami toczy się sprawa wcześniej wszczęta albo jeżeli sprawa taka została 

już prawomocnie osądzona;

4)  jeżeli skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa albo jeżeli w rozpoznaniu sprawy brał udział sędzia wyłączony 

z mocy ustawy;

5)  jeżeli strona została pozbawiona możności obrony swych praw;

6) jeżeli sąd rejonowy orzekł w sprawie, w której sąd okręgowy jest właściwy bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Art. 1099 KPC 

§ 2. Brak jurysdykcji krajowej stanowi przyczynę nieważności postępowania.

Art. 1113 KPC 

Immunitet sądowy sąd bierze pod rozwagę z urzędu w każdym stanie sprawy. W razie stwierdzenia istnienia immunitetu sąd 

odrzuca pozew albo wniosek. Rozpoznanie sprawy z naruszeniem immunitetu sądowego powoduje nieważność postępowania. 

Jeżeli osoba, przeciwko której albo z udziałem której wszczęto sprawę, uzyska immunitet sądowy w toku postępowania, sąd 

umarza postępowanie.
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1. GDY SĄD I INSTANCJI:

- NIE ORZEKŁ W OGÓLE MERYTORYCZNIE O ŻĄDANIACH STRON;

- ZANIECHAŁ ZBADANIA MATERIALNEJ PODSTAWY ŻĄDANIA POZWU;

- POMINĄŁ MERYTORYCZNE ZARZUTY POZWANEGO; 



■ WNIOSEK APELACYJNY:

Art. 368 KPC:

§ 1. Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto 

zawierać:

5)  wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.

WNIOSEK O ZMIANĘ 

Np. naruszenie 
prawa materialnego;

Np. niewłaściwa 
ocena dowodów;

WNIOSEK 
O UCHYLENIE

Np. zarzut 
nieważności 

postępowania;



■ GRANICE ROZPOZNANIA APELACJI:

Art. 378 KPC 

§ 1. Sąd drugiej instancji rozpoznaje sprawę w granicach apelacji; w granicach zaskarżenia bierze 

jednak z urzędu pod uwagę nieważność postępowania.

§ 2. W granicach zaskarżenia sąd drugiej instancji może z urzędu rozpoznać sprawę także na rzecz 

współuczestników, którzy wyroku nie zaskarżyli, gdy będące przedmiotem zaskarżenia prawa lub 

obowiązki są dla nich wspólne. Współuczestników tych należy zawiadomić o rozprawie; mogą oni 

składać pisma przygotowawcze.



■ ZMIANA ŻĄDANIA W APELACJI:

Art. 383 KPC

W postępowaniu apelacyjnym nie można rozszerzyć żądania pozwu ani występować z nowymi

roszczeniami.

Jednakże w razie zmiany okoliczności można:

(1) żądać zamiast pierwotnego przedmiotu sporu jego wartości lub innego przedmiotu, a

(2) w sprawach o świadczenie powtarzające się można nadto rozszerzyć żądanie pozwu o

świadczenia za dalsze okresy.



2. POSTĘPOWANIE APELACYJNE:

WNIESIENIE APELACJI

BADANIE APELACJI 
PRZEZ SĄD I INSTANCJI

A. ODRZUCENIE 
APELACJI;

B. PRZEKAZANIE AKT 
DO SĄDU II INSTANCJI

BADANIE APELACJI 
PRZEZ SĄD II 

INSTANCJI

A. ODRZUCENIE 
APELACJI;

B. ROZPOZNANIE 
APELACJI;

PRZEPROWADZENIE 
POSTĘPOWANIA 
APELACYJNEGO

A. WYDANIE WYROKU;

B. UMORZENIE:

- POSTĘPOWANIA II 
INSTANCJI

- CAŁOŚCI 
POSTĘPOWANIA (I+II)



I. ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA APELACYJNEGO - WNIESIENIE APELACJI:

§ 1. Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia 

stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.

§ 1(1). W przypadku przedłużenia terminu do sporządzenia pisemnego uzasadnienia wyroku termin, o którym 

mowa w § 1, wynosi trzy tygodnie. O terminie tym sąd zawiadamia stronę doręczając jej wyrok z uzasadnieniem. 

Jeżeli w zawiadomieniu termin ten wskazano błędnie, a strona się do niego zastosowała, apelację uważa się za 

wniesioną w terminie.

§ 2. (uchylony)

§ 3. Termin, o którym mowa w § 1, uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła 

apelację do sądu drugiej instancji. W takim przypadku sąd ten zawiadamia sąd pierwszej instancji o wniesieniu 

apelacji i żąda przedstawienia akt sprawy.



§ 1. Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od 

doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.

OGŁOSZENIE 
WYROKU SĄDU I 

INSTANCJI 

ZŁOŻENIE WNIOSKU 
O UZASADNIENIE 

ORZECZENIA 

DORĘCZENIE 
WYROKU Z 

UZASADNIENIEM 

WNIESIENIE APELACJI



ETAPY POSTĘPOWANIA APELACYJNEGO: PRZED SĄDEM II INSTANCJI

Art. 371 KPC 

Sąd pierwszej instancji przedstawia niezwłocznie akta sprawy sądowi drugiej instancji.

Art. 373 KPC 

§ 1. Sąd drugiej instancji odrzuca apelację:

- spóźnioną, 

- nieopłaconą lub 

- z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również 

- apelację, której braków strona nie usunęła w wyznaczonym terminie.

§ 2. Czynności związane z nadaniem biegu apelacji może wykonywać referendarz sądowy.



ETAPY POSTĘPOWANIA APELACYJNEGO: PRZEKAZANIE STRONIE PRZECIWNEJ

Art. 373(1) KPC 

Przewodniczący zarządza doręczenie odpisów apelacji pozostałym stronom, pouczając je o treści art.

374. Pozostałe strony mogą wnieść odpowiedź na apelację w terminie dwóch tygodni od dnia

doręczenia odpisu apelacji.



B. ROZPOZNANIE SPRAWY (JEŻELI NIE DOSZŁO DO ODRZUCENIA APELACJI):

Art. 374 KPC

Sąd drugiej instancji może rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, jeżeli przeprowadzenie

rozprawy nie jest konieczne. Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym jest niedopuszczalne,

jeżeli strona w apelacji lub odpowiedzi na apelację złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy, chyba

że cofnięto pozew lub apelację albo zachodzi nieważność postępowania.

Art. 375 KPC – WYJĄTEK OD ZASADY

Poza przypadkami określonymi w art. 391(1), art. 373 i art. 374 przewodniczący wyznacza rozprawę.



Art. 376 KPC 

Rozprawa przed sądem drugiej instancji odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej lub obu 

stron. Wydany wyrok nie jest zaoczny.

Art. 377 KPC 

Po wywołaniu sprawy rozprawa rozpoczyna się od sprawozdania sędziego, który zwięźle przedstawia 

stan sprawy ze szczególnym uwzględnieniem zarzutów i wniosków apelacyjnych. Sąd może 

zrezygnować ze sprawozdania za zgodą obecnych stron albo w przypadku ich niestawiennictwa, chyba 

że rozprawa odbywa się z udziałem publiczności.



C. POSTĘPOWANIE DOWODOWE:

Art. 381 KPC – PREKLUZJA W POSTĘPOWANIU APELACYJNYM

Sąd drugiej instancji może pominąć nowe fakty i dowody, jeżeli strona mogła je powołać w

postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, chyba że potrzeba powołania się na nie wynikła

później.

Art. 382 KPC – APELACJA W KPC TO APELACJA PEŁNA, DOPUSZCZAJĄCA NOWOŚCI (!)

Sąd drugiej instancji orzeka na podstawie materiału zebranego:

(1) w postępowaniu w pierwszej instancji oraz

(2) w postępowaniu apelacyjnym.



D*. POWSTANIE ZAGADNIENIA PRAWNEGO BUDZĄCEGO POWAŻNE WĄTPLIWOŚCI:

Art. 390 KPC

§ 1. Jeżeli przy rozpoznawaniu apelacji powstanie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości,

sąd może przedstawić to zagadnienie do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu, odraczając

rozpoznanie sprawy.

Sąd Najwyższy władny jest:

(1) przejąć sprawę do rozpoznania albo

(2) przekazać zagadnienie do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi tego Sądu.

§ 2. Uchwała Sądu Najwyższego rozstrzygająca zagadnienie prawne wiąże w danej sprawie.



E. WYDANIE WYROKU PRZEZ SĄD II INSTANCJI:

WYROK UWZGLĘDNIAJĄCY APELACJĘ WYROK ODDALAJĄCY APELACJĘ 

ZMIENIAJĄCY 

- REFORMATORYJNY

UCHYLAJĄCY 

- KASATORYJNY 

Art. 385 KPC 

Sąd drugiej instancji oddala apelację, jeżeli jest 

ona bezzasadna.



WYROK UWZGLĘDNIAJĄCY APELACJĘ

ZMIENIAJĄCY

- REFORMATORYJNY, GDY: 

 WYROK SĄDU I INSTANCJI ZAPADŁ Z NARUSZENIEM PRAWA MATERIALNEGO, A MATERIAŁ DOWODOWY I 

FAKTYCZNY POSIADANY PRZEZ SĄD POZWALA NA WYDANIE INNEGO WYROKU 

Art. 386 KPC 

§ 1. W razie uwzględnienia apelacji sąd drugiej instancji zmienia zaskarżony wyrok i orzeka co do istoty sprawy.



WYROK UWZGLĘDNIAJĄCY APELACJĘ 

UCHYLAJĄCY

- KASATORYJNY, GDY:

1. STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI POSTĘPOWANIA:

Art. 386 KPC

§ 2. W razie stwierdzenia nieważności postępowania sąd drugiej instancji uchyla zaskarżony wyrok, znosi postępowanie

w zakresie dotkniętym nieważnością i przekazuje sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

2. POZEW ULEGA ODRZUCENIU ALBO ZACHODZI PODSTAWA DO UMORZENIA POSTĘPOWANIA:

Art. 386 KPC

§ 3. Jeżeli pozew ulega odrzuceniu albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd drugiej instancji uchyla

wyrok oraz odrzuca pozew lub umarza postępowanie.



3. NIEROZPOZNANIE PRZEZ SĄD I INSTANCJI ISTOTY SPRAWY

Art. 386 KPC 

§ 4. Poza wypadkami określonymi w § 2 i 3 sąd drugiej instancji może uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do 

ponownego rozpoznania tylko w razie nierozpoznania przez sąd pierwszej instancji istoty sprawy albo gdy wydanie 

wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości.

4. WYDANIE WYROKU INNEGO NIŻ ZASKARŻONY WYROK WYMAGA PRZEPROWADENIA POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO 

W CAŁOŚCI 

Art. 386 KPC 

§ 4. Poza wypadkami określonymi w § 2 i 3 sąd drugiej instancji może uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do 

ponownego rozpoznania tylko w razie nierozpoznania przez sąd pierwszej instancji istoty sprawy albo gdy wydanie 

wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości.



Art. 386 KPC 

§ 5. W przypadku uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sąd rozpoznaje 

ją w tym samym składzie, chyba że nie jest to możliwe lub powodowałoby nadmierną zwłokę w 

postępowaniu.

§ 6. Ocena prawna wyrażona w uzasadnieniu wyroku sądu drugiej instancji wiąże zarówno sąd, 

któremu sprawa została przekazana, jak i sąd drugiej instancji, przy ponownym rozpoznaniu sprawy. 

Nie dotyczy to jednak przypadku, gdy nastąpiła zmiana stanu prawnego lub faktycznego, albo po 

wydaniu wyroku sądu drugiej instancji Sąd Najwyższy w uchwale rozstrzygającej zagadnienie prawne 

wyraził odmienną ocenę prawną.



F. UMORZENIE POSTĘPOWANIA APELACYJNEGO (GDY NIE MA WYDANIA WYROKU):

COFNIĘCIE APELACJI

Art. 391 KPC

§ 2. W razie cofnięcia apelacji sąd drugiej instancji umarza postępowanie

apelacyjne i orzeka o kosztach jak przy cofnięciu pozwu. Gdy cofnięcie

apelacji nastąpiło przed sądem pierwszej instancji, postępowanie umarza sąd

pierwszej instancji.

- DO MOMENTU WYDANIA ORZECZENIA PRZEZ SĄD II INSTANCJI

ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA

Art. 182 KPC

§ 1. Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na

wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt

5 i 6, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu

roku od daty postanowienia o zawieszeniu. Ponadto sąd umorzy

postępowanie w razie stwierdzenia braku następcy prawnego strony, która

utraciła zdolność sądową, a w każdym razie po upływie roku od daty

postanowienia o zawieszeniu z tej przyczyny. Sąd także umorzy postępowanie

w razie śmierci strony po upływie lat pięciu od daty postanowienia o

zawieszeniu postępowania z tej przyczyny.



G. UMORZENIE POSTĘPOWANIA W CAŁOŚCI (I + II INSTANCJA)

 W SPRAWACH O:

1. UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA;

2. ROZWÓD;

3. USTALENIE NIEISTNIENIA MAŁŻEŃSTWA;

 GDY:

1. COFNIĘTO POZEW;

2. ZAWARTO UGODĘ;

3. ZMARŁA STRONA POSTĘPOWANIA W WW. SPRAWACH;



H. UZASADNIENIE ORZECZENIA SĄDU II INSTANCJI:

Art. 387 KPC

§ 1. Sąd drugiej instancji uzasadnia z urzędu wyrok oraz postanowienie kończące postępowanie w

sprawie. W sprawach, w których apelację oddalono lub zmieniono zaskarżony wyrok, pisemne

uzasadnienie sporządza się tylko wówczas, gdy strona zgłosiła wniosek o doręczenie wyroku z

uzasadnieniem

§ 2. Pisemne uzasadnienie albo transkrypcję wygłoszonego uzasadnienia sporządza się w terminie

dwóch tygodni od dnia ogłoszenia orzeczenia. Jeżeli ogłoszenia nie było, termin ten liczy się od dnia

wydania orzeczenia. Jeżeli apelację oddalono lub zmieniono zaskarżony wyrok, pisemne uzasadnienie

albo transkrypcję wygłoszonego uzasadnienia sporządza się w terminie dwóch tygodni od dnia

zgłoszenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem.

UZASADNIENIE NA WNIOSEK Z URZĘDU

- APELACJĘ ODDALONO;

- ZAPADŁ WYROK ZMIENIAJĄCY;

- POZOSTAŁE ROZSTRZYGNIĘCIA;



§ 2(1). W uzasadnieniu wyroku sądu drugiej instancji:

1) wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia może ograniczyć się do stwierdzenia, że sąd 

drugiej instancji przyjął za własne ustalenia sądu pierwszej instancji, chyba że sąd drugiej instancji 

zmienił lub uzupełnił te ustalenia; jeżeli sąd drugiej instancji przeprowadził postępowanie dowodowe 

lub odmiennie ocenił dowody przeprowadzone przed sądem pierwszej instancji, uzasadnienie 

powinno także zawierać ustalenie faktów, które sąd drugiej instancji uznał za udowodnione, 

dowodów, na których się oparł, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i 

mocy dowodowej;

2) wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa powinno objąć ocenę 

poszczególnych zarzutów apelacyjnych, a poza tym może ograniczyć się do stwierdzenia, że sąd 

drugiej instancji przyjął za własne oceny sądu pierwszej instancji.

§ 3. Orzeczenie z uzasadnieniem doręcza się tej stronie, która w terminie tygodnia od dnia

ogłoszenia orzeczenia zgłosiła wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem. Przepis art. 327 §

2 stosuje się odpowiednio. Jeżeli ogłoszenia nie było, orzeczenie z uzasadnieniem doręcza się

stronom z urzędu w terminie tygodnia od dnia sporządzenia uzasadnienia.



J. PRZYMIOTY ORZECZENIA SĄDU II INSTANCJI:

§ 1. Jeżeli na skutek wykonania orzeczenia stronie może być wyrządzona niepowetowana szkoda, sąd

drugiej instancji na wniosek strony może wstrzymać wykonanie swego orzeczenia do czasu

ukończenia postępowania kasacyjnego. Jeżeli apelację oddalono, sąd drugiej instancji może

wstrzymać wykonanie także orzeczenia sądu pierwszej instancji.

§ 11. W przypadku, o którym mowa w § 1, sąd drugiej instancji na wniosek strony może także

uzależnić wykonanie orzeczenia od złożenia przez powoda stosownego zabezpieczenia.

§ 2. Zabezpieczenie może również polegać na wstrzymaniu wydania powodowi sum pieniężnych po ich

wyegzekwowaniu od pozwanego lub na wstrzymaniu sprzedaży zajętego majątku.

§ 3. Do czasu upływu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej wstrzymuje się z urzędu sprzedaż

nieruchomości.

§ 4. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do wstrzymania skuteczności zaskarżonego orzeczenia

niepodlegającego wykonaniu.

- ORZECZENIE SĄDU II INSTANCJI JEST PRAWOMOCNE I WYKONALNE Z CHWILĄ WYDANIA



ZAŻALENIE



ZAŻALENIE

ŚRODEK ZASKARŻENIA PISMO PROCESOWE 
POWODUJE WSZCZĘCIE 

POSTĘPOWANIA 
ZAŻALENIOWEGO



■ ZAŻALENIE JAKO ŚRODEK ZASKARŻENIA:

- > PRZYSŁUGUJE OD:

1. POSTANOWIEŃ;

2. ZARZĄDZEŃ

- > PODSTAWA ZAŻALENIA NIE JEST WPROST WSKAZANA W KPC:

UCHYBIENIE, JAKIE WG SKARŻĄCEGO POWSTAŁO PRZY WYDAWANIU POSTANOWIENIA/ ZARZĄDZENIA

- > NIE WSTRZYMUJE WYKONANIA ZASKARŻONEGO POSTANOWIENIA, ale:

Art. 396 KPC

Sąd pierwszej instancji może wstrzymać wykonanie zaskarżonego postanowienia do czasu

rozstrzygnięcia zażalenia.



■ ZAŻALENIE JAKO PISMO PROCESOWE:

Art. 394 KPC

§ 3. Zażalenie powinno:

(1) czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz

(2) zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i

(3) wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również

(4) zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.







 RODZAJE ZAŻALEŃ – ZE WZGLĘDU NA TO, GDZIE SIĘ JE WNOSI:

ZAŻALENIE DO SĄDU 

II INSTANCJI

ZAŻALENIE DO SĄDU 

NAJWYŻSZEGO

ZAŻALENIE DO INNEGO 

SKŁADU SĄDU 

PIERWSZEJ INSTANCJI

Art. 394 KPC Art. 394(1) KPC Art. 394(1a) KPC 



I. ZAŻALENIE DO SĄDU II INSTANCJI:

Art. 394 KPC

§ 1. Zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące

postępowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego,

których przedmiotem jest:

SĄD I 
INSTANCJI 

SĄD II 
INSTANCJI



1) zwrot pisma wniesionego jako pozew, z którego nie wynika żądanie rozpoznania sprawy;

2) zwrot pozwu;

3) odmowa odrzucenia pozwu;

4) przekazanie sprawy sądowi równorzędnemu lub niższemu albo podjęcie postępowania w innym trybie;

5) zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania;

6) zwrot kosztów, określenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, zwrot opłaty lub obciążenie kosztami

sądowymi - jeżeli strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy.

§ 2. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Jeżeli przy 

wydaniu postanowienia sąd odstąpił od jego uzasadnienia, termin liczy się od dnia ogłoszenia postanowienia, a 

jeżeli podlegało ono doręczeniu - od dnia jego doręczenia.



II. ZAŻALENIE DO SĄDU NAJWYŻSZEGO:

Art. 394(1) KPC 

§ 1. Zażalenie do Sądu Najwyższego przysługuje na:

(1) postanowienie sądu drugiej instancji odrzucające skargę kasacyjną oraz 

(2) na postanowienie sądu drugiej lub pierwszej instancji odrzucające skargę o stwierdzenie niezgodności z 

prawem prawomocnego orzeczenia.

§ 1(1). Zażalenie do Sądu Najwyższego przysługuje także w razie (3) chylenia przez sąd drugiej instancji wyroku 

sądu pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

SĄD I 
INSTANCJI 

SĄD 
NAJWYŻSZY 

SĄD II 
INSTANCJI 

SĄD 
NAJWYŻSZY 



III. ZAŻALENIE DO INNEGO SKŁADU SĄDU II INSTANCJI:

Art. 394(2) KPC

§ 1. Zażalenie do innego składu sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienie tego sądu o odrzuceniu

apelacji.

SKŁAD X 
SĄDU II INSTANCJI

SKŁAD Y
SĄDU II INSTANCJI



§ 1(1). Zażalenie do innego składu sądu drugiej instancji przysługuje także na postanowienia tego

sądu, których przedmiotem jest:

1) odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie,

2) oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego,

3) zwrot kosztów procesu, o ile nie wniesiono skargi kasacyjnej,

4) zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu,

5) skazanie świadka, biegłego, strony, jej pełnomocnika oraz osoby trzeciej na grzywnę,

6) zarządzenie przymusowego sprowadzenia i aresztowania świadka,

7) odmowa zwolnienia świadka i biegłego od grzywny i świadka od przymusowego sprowadzenia

- z wyjątkiem postanowień wydanych w wyniku rozpoznania zażalenia na postanowienie sądu

pierwszej instancji.



III. ZAŻALENIE DO INNEGO SKŁADU SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI:

Art. 394(1a) KPC

§ 1. Zażalenie do innego składu sądu pierwszej instancji przysługuje na postanowienia tego sądu, których

przedmiotem jest:

SKŁAD X 
SĄDU I INSTANCJI

SKŁAD Y
SĄDU I INSTANCJI



1) odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa

ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie;

2) oddalenie opozycji przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego oraz niedopuszczenie

interwenienta do udziału w sprawie wskutek uwzględnienia opozycji;

3) rygor natychmiastowej wykonalności;

4) wstrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia do czasu rozstrzygnięcia skargi o wznowienie

postępowania;

5) stwierdzenie prawomocności orzeczenia;

6) skazanie świadka, biegłego, strony, jej pełnomocnika oraz osoby trzeciej na grzywnę, zarządzenie

przymusowego sprowadzenia i aresztowania świadka oraz odmowa zwolnienia świadka i biegłego od

grzywny i świadka od przymusowego sprowadzenia;

7) odmowa uzasadnienia orzeczenia oraz jego doręczenia;

8) sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa;



9) zwrot zaliczki, zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz wynagrodzenie

biegłego, mediatora i należności świadka, a także koszty przyznane w nakazie zapłaty, jeżeli nie

wniesiono środka zaskarżenia od nakazu;

10) oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego;

11) zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem;

12) odrzucenie zażalenia;

13) odrzucenie skargi na orzeczenie referendarza sądowego;

14) zatwierdzenie ugody w sprawie odwołania do sądu ochrony konkurencji i konsumentów;

15) wstrzymanie wykonania decyzji, w przypadku zawieszenia postępowania, na zgodny wniosek stron

zamierzających zawrzeć ugodę w sprawie odwołania do sądu ochrony konkurencji i konsumentów.



■ POSTĘPOWANIE ZAŻALENIOWE:

Art. 397 KPC

§ 1. Sąd rozpoznaje zażalenie na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów.

§ 2. W postępowaniu toczącym się na skutek zażalenia sąd uzasadnia z urzędu postanowienie

kończące to postępowanie. W sprawach, w których zażalenie oddalono lub zmieniono zaskarżone

postanowienie, pisemne uzasadnienie sporządza się tylko wówczas, gdy strona zgłosiła wniosek o

doręczenie postanowienia z uzasadnieniem.

§ 3. Do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o

postępowaniu apelacyjnym.



■ ZAŻALENIE WNIESIONE JEDYNIE DLA ZWŁOKI:

Art. 394(3) KPC 

§ 1. Niedopuszczalne jest zażalenie wniesione jedynie dla zwłoki w postępowaniu.

§ 2. Za zażalenie wniesione jedynie dla zwłoki w postępowaniu uważa się:

1) drugie i dalsze zażalenie wniesione przez tę samą stronę na to samo postanowienie,

2) zażalenie na postanowienie wydane w wyniku czynności wywołanych wniesieniem przez tę samą

stronę wcześniejszego zażalenia

- chyba że okoliczności sprawy wykluczają tę ocenę.

§ 3. Zażalenie, o którym mowa w § 1, pozostawia się w aktach sprawy bez żadnych dalszych

czynności, w szczególności nie przedstawia się go do rozpoznania sądowi właściwemu. To samo

dotyczy pism związanych z jego wniesieniem.

§ 4. O pozostawieniu zażalenia i pism związanych z jego wniesieniem zawiadamia się stronę wnoszącą

tylko raz - przy wniesieniu zażalenia.

§ 5. Przepis art. 380 stosuje się odpowiednio.


