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Przedmowa  

Zażalenie w postępowaniu cywilnym, jako jeden z dwóch 
środków odwoławczych jest najczęściej używaną instytucją postę-
powania cywilnego w postępowaniu kontrolnym sprawowanym 
przez sąd wyższej instancji. Służy ono do zaskarżania orzeczeń sądu I, 
a także II instancji zwanych orzeczeniami w sprawach wpadkowych 
(incydentalnych) w toku procesu cywilnego, a także innych postę-
powań cywilnych jak np. postępowania nieprocesowego, zabezpie-
czającego, egzekucyjnego, i in.

W ostatnich latach wprowadzono do Kodeksu postępowania 
cywilnego instytucje zażaleń tzw. poziomych (art. 3942 KPC oraz 
zażaleń kierowanych do Sądu Najwyższego).

Wprawdzie dopuszczalność zażalenia w postępowaniu cywil-
nym jest ściśle reglamentowana, to jednak w toku jednego procesu 
czy też postępowania nieprocesowego i in. sąd orzekający może 
wydać co najmniej kilka orzeczeń (postanowień, zarządzeń przewod-
niczącego), od których przysługuje zażalenie; np. odmowa zwolnienia 
od kosztów sądowych, skazanie różnych podmiotów postępowania 
na grzywnę, zwrot pozwu i wiele innych. Regulując dopuszczalność 
zażaleń od orzeczeń procesowych a nie merytorycznych zażalenie 
jest środkiem odwoławczym, który zgodnie z intencją ustawodawcy 
nie jest obarczony nadmiernymi wymaganiami formalnymi a postępo-
wanie zażaleniowe toczy się sprawnie, bez nadmiernego formalizmu 
procesowego i rozstrzygane jest bez udziału stron na posiedzeniu 
niejawnym.

Znajomość wymagań formalnych i zasad kierujących postępo-
waniem zażaleniowym, dopuszczalności i sposobu sporządzania 
oraz wnoszenia zażalenia ma właśnie z tego powodu (posiedzenie 
niejawne) istotne znaczenie dla stron procesowych.
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Obecnie na rynku brak jest opracowania zawierającego kom-
pleksowe omówienie zażalenia z uwzględnieniem najnowszych zmian 
w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Książka ta ma wy-
pełnić tę lukę. Rzetelna znajomości postępowania zażaleniowego 
powinna pomóc podmiotom postępowania cywilnego w uzyskiwaniu 
korzystnych rozstrzygnięć wnoszonych w postępowaniu cywilnym 
zażaleń.

Książka ta jest skierowana do sędziów, adwokatów i radców 
prawnych – oraz aplikantów tych zawodów, a także prokuratorów 
zajmujących się sprawami cywilnymi. Może też stanowić pomoc dla 
stron procesowych, które nie korzystają z usług profesjonalnych 
pełnomocników.

Autor będzie wdzięczny P.T. Czytelnikom za wszelkie uwagi 
dotyczące tej pracy.
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