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Przedmowa

Prezentowana książka zawiera omówienie i analizę przepisów 
dotyczących skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, wzory skargi 
kasacyjnej, wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego odnoszącego się do 
skargi oraz wiele praktycznych wskazówek ułatwiających sporządzenie 
skargi kasacyjnej.

Wydanie trzecie jest opracowaniem uzupełnionym i rozszerzo-
nym, które uwzględnia aktualny stan prawny oraz najnowsze orzecz-
nictwo Sądu Najwyższego. Obecne wydanie zawiera dodatkową część 
dotyczącą kazusu zainspirowanego sprawą sądową rozpoznawaną przez 
sąd I i II instancji oraz skargą kasacyjną rozpoznawaną przez Sąd Naj-
wyższy. W części tej znajdują się także pisma procesowe i wyroki sądów, 
które przedstawiają stan faktyczny i prawny przedmiotowej sprawy oraz 
występujące w sprawie istotne zagadnienie prawne, a także rozstrzygnię-
cie tego zadania prawnego przez Sąd Najwyższy. 

Celem książki jest przystępne przekazanie niezbędnych informacji 
każdemu zainteresowanemu skorzystaniem ze skargi kasacyjnej. Pub-
likacja jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, nie tylko do 
prawników. Głównie jednak będzie przydatna dla adwokatów i radców 
prawnych oraz aplikantów adwokackich i radcowskich, gdyż to oni będą 
sporządzać i wnosić skargi kasacyjne. 

Książka omawia całościowo problematykę związaną z wnoszeniem 
i rozpoznaniem skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, ale głównie 
koncentruje się na aspektach praktycznych, które mają ułatwić skutecz-
ne złożenie skargi kasacyjnej i jej merytoryczne rozpoznanie przez Sąd 
Najwyższy. 

Tematyka skargi kasacyjnej ma ogromne znacznie w praktyce ad-
wokacko-radcowskiej i jest szczególnie ważna, gdyż skarga kasacyjna jest 
często ostatnim, nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia prawomocnego 
orzeczenia sądu II instancji w wielu sprawach cywilnych. Znajomość za-
gadnień skargi kasacyjnej jest tym bardziej istotna, że w orzecznictwie 
Sądu Najwyższego widoczna jest tendencja do tworzenia ograniczeń z ko-
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rzystania ze skargi kasacyjnej. Książka w zwięzłej i przystępnej formie 
prezentuje wszystkie niezbędne informacje ułatwiające skorzystanie ze 
skargi kasacyjnej. 

W swojej kilkunastoletniej praktyce zawodowej jako pełnomocnik 
procesowy wielokrotnie zajmowałam się tą tematyką, znam problemy za-
równo praktyczne, jak i teoretyczne związane ze skargą kasacyjną, wiem, 
z jakimi trudnościami spotykają się zawodowi pełnomocnicy, którzy mają 
sporządzić i wnieść skutecznie skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. 

Z doświadczenia zawodowego wynika, że obraz skargi kasacyjnej 
w społecznym odbiorze jest zniekształcony. Skarga kasacyjna postrze-
gana jest zwykle jako środek zaskarżenia orzeczenia sądowego wszczy-
nający kolejną instancję sądową, a w rzeczywistości skarga kasacyjna 
wnoszona jest poza tokiem instancyjnym jako nadzwyczajny środek 
zaskarżenia służący kontroli zgodności z prawem prawomocnych wy-
roków i niektórych postanowień kończących postępowanie w sprawie 
wydawanych przez sądy II instancji. Sąd Najwyższy nie rozstrzyga po raz 
trzeci merytorycznie sprawy, rozpoznaje tylko wniesioną skargę kasacyj-
ną i kontroluje legalność zaskarżonego prawomocnego orzeczenia sądu 
II instancji w zakresie określonym przez skarżącego w skardze. 

Skarga nie dotyczy spraw typowych, nieskomplikowanych, któ-
re nie stwarzają możliwości wypowiedzenia się Sądowi Najwyższemu 
w kwestiach istotnych prawnie. W skardze kasacyjnej przeważa interes 
publiczny, a nie indywidualny podmiotu wnoszącego skargę. Skargi 
kasacyjne, które rozpoznaje Sąd Najwyższy, dotyczą spraw budzących 
poważne wątpliwości prawne, zawierających problemy jurydyczne, któ-
re wpływają na rozwój prawa oraz umożliwiają Sądowi Najwyższemu 
ujednolicenie orzecznictwa i przedstawienie właściwej interpretacji prze-
pisów prawa.

Piszę tę książkę, dzieląc się własnym doświadczeniem zawodowym 
z nadzieją, że ta publikacja okaże się pomocna przy sporządzaniu skarg 
kasacyjnych przez pełnomocników i ułatwi im skuteczne wnoszenie 
skarg kasacyjnych oraz w większym stopniu zapewni merytoryczne roz-
poznanie tych skarg przez Sąd Najwyższy. 
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