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Rozdział 1. Wstęp

Kodeks postępowania cywilnego w zakresie zaskarżania wyro-
ków sądowych przyjął zasadę skargowości. Zasada ta oznacza, że 
postępowanie apelacyjne może być zainicjowane tylko przez wnie-
sienie właściwego środka zaskarżenia (apelacji) przez uprawniony 
do tego podmiot. W żadnym razie postępowanie odwoławcze nie 
może być wszczęte z urzędu przez sąd. Ustawa procesowa cywilna 
nie zawiera żadnych ograniczeń dopuszczalności apelacji od 
orzeczeń sądów pierwszej instancji ze względu na: 

1) rodzaj sprawy;
2) wartość przedmiotu sporu; 
3) zakres zaskarżenia.

 ¬ Zob. wzór 2. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego.
Odmienne rozwiązanie zostało przyjęte w postępowaniu 

kasacyjnym. Wniesienie skargi kasacyjnej jest wykluczone w nie-
których rodzajach spraw oraz ograniczone ze względu na wartość 
przedmiotu zaskarżenia. O tym, czy skarga kasacyjna zostanie przy-
jęta do rozpoznania, decyduje Sąd Najwyższy w trybie tzw. przedsądu. 

Zasada skargowości oznacza, że podmiot inicjujący postępo-
wanie apelacyjne decyduje zarówno o zakresie, jak i o przedmiocie 
tego postępowania. Zasada ta jest wynikiem przyjęcia przez polski 
system procedury cywilnej dwuinstancyjności postępowania sądo-
wego, co wynika z art. 176 ust. 1 Konstytucji RP. Zgodnie z powołanym 
przepisem postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne. 

Natomiast art. 78 Konstytucji RP ustanawia prawo każdej ze 
stron do zaskarżenia orzeczeń sądowych. 

Zasada dwuinstancyjności polega na tym, że postępowanie 
przed sądem cywilnym składa się z dwóch stadiów: 

Postępowanie 
apelacyjne

Ograniczenie 
dopuszczalności 
apelacji i skargi 
kasacyjnej

Zasada  
skargowości 

Zasada  
dwuinstancyjności
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1)  postępowania rozpoznawczego toczącego się przed sądem 
pierwszej instancji;

2)  postępowania apelacyjnego toczącego się przed sądem od-
woławczym. 

Zasada dwuinstancyjności postępowania nie obowiązuje w są-
downictwie polubownym, w którym regułą jest postępowanie jed-
noinstancyjne.

Kodeks postępowania cywilnego oparł postępowanie apela-
cyjne na zasadzie formalizmu procesowego, co oznacza, że czyn-
ności podejmowane w postępowaniu apelacyjnym mają charakter 
zorganizowany pod względem formalnym, w określonym czasie, 
miejscu i formie. Zasada formalizmu procesowego oznacza również, 
że raz dokonane czynności procesowe nie mogą być odwoływane, 
chyba że ustawa procesowa na to zezwala. Przykładem czynności 
procesowej dokonanej, która nie może być odwołana, jest postępo-
wanie dowodowe, gdzie dopuszczone i przeprowadzone przez sąd 
dowody nie mogą być odwołane. Natomiast czynnością procesową 
dokonaną, która może być odwołana, jest np. cofnięcie pozwu lub 
apelacji. Odwołalność czynności procesowych, oświadczeń woli 
w postępowaniu apelacyjnym oznacza, że – w zależności od decyzji 
strony – czynności te mogą być odwoływane lub nie. Odwołalność 
czynności procesowych nie dotyczy sądu w postępowaniu apelacyj-
nym. Wadliwość wyroku sądowego może zostać usunięta wyłącznie 
wskutek wszczęcia i przeprowadzenia postępowania apelacyjnego 
zainicjowanego przez stronę. W ten sposób wyrok sądu pierwszej 
instancji zostanie poddany kontroli instancyjnej odnośnie do zgod-
ności z prawem i stanem faktycznym, i w konsekwencji może zostać 
utrzymany w mocy, uchylony lub zmieniony w całości lub w części. 
Wyłączenie odwołalności wyroków sądu pierwszej instancji wy-
nika z zasady związania wyrokiem sądu, który go wydał. Zasada ta 
oznacza, że sąd, który wydał wyrok, nie może go sam zmienić lub 
uchylić. Dopuszczalna jest jedynie autopoprawka zapadłego wyroku 
o charakterze technicznym w trybie art. 350 § 1 KPC, zgodnie z któ-
rym sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy 
pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Zmiana lub uchy-
lenie wyroku może nastąpić tylko w wyniku przeprowadzenia jego 

Zasada formalizmu 
procesowego

Odwołalność 
czynności 

procesowych
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kontroli na skutek złożenia apelacji. Dopiero postępowanie apela-
cyjne może wykazać, czy zaskarżony wyrok jest wadliwy, czy pomimo 
opozycji drugiej strony procesu – prawidłowy (zob. W. Siedlecki, 
Zaskarżalność orzeczeń w sądowym postępowaniu cywilnym, w: Stu-
dia z prawa postępowania cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci 
Zbigniewa Resicha, pod red. M. Jędrzejewskiej, T. Erecińskiego, War-
szawa 1985). Kodeks postępowania cywilnego – odmiennie niż KC 
– nie przewiduje możliwości stwierdzenia nieważności wyroku z mocy 
prawa. Wyrok sądu pierwszej instancji pozostaje ważny, mimo swych 
wad, do momentu, w którym innym wyrokiem sądu nie zostanie 
stwierdzona jego nieważność. Wobec tego nieważność postępowa-
nia jest tylko jedną z przyczyn uzasadniających zaskarżenie wyroku 
w postępowaniu cywilnym (zob. T. Ereciński, Apelacja w postępo-
waniu cywilnym, Warszawa 2010, s. 15).
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Rozdział 2. Dopuszczalność apelacji

Artykuł 367 § 1 KPC przewiduje, że w postępowaniu spornym 
od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu 
drugiej instancji. 

Apelację można wnieść od następujących rodzajów wyroków: 
zwykłego, wstępnego, częściowego, uzupełniającego, końcowego. 
W przypadku wydania wyroku zaocznego apelacja przysługuje jedy-
nie powodowi, natomiast pozwany ma prawo wniesienia sprzeciwu. 

Artykuł 344 § 2 KPC formułuje wymagania formalne, jakie 
ma spełnić sprzeciw. Pozwany ma obowiązek przytoczenia zarzu-
tów, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się 
w spór co do istoty sprawy, oraz fakty i dowody na ich poparcie. 
Jeśli strona nie spełni tych wymogów, sąd pominie spóźnione twier-
dzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła 
ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych 
twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy 
albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

 ¬ Zob. wzór 2. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego.
Artykuł 367 § 2 KPC wprowadza zasadę, że apelację od wy-

roków sądów rejonowych rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku 
sądu okręgowego jako sądu pierwszej instancji – sąd apelacyjny. 
W postępowaniu nieprocesowym, zgodnie z art. 518 KPC, apelacja 
przysługuje od postanowień orzekających co do istoty sprawy. 

Zgodnie z niekwestionowanym poglądem doktryny i orzecz-
nictwa zaskarżeniu apelacją podlega wyłącznie rozstrzygnięcie 
zawarte w sentencji wyroku. Niedopuszczalna jest apelacja od 
uzasadnienia wydanego orzeczenia. Sąd Najwyższy w postanowie-
niu z 7.11.2003 r. (V CZ 106/03, Legalis) wyjaśnił, że obowiązująca 
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ustawa procesowa cywilna nie dopuszcza możliwości korekty moty-
wów rozstrzygnięcia w drodze apelacji lub skargi kasacyjnej. 

Obowiązujący KPC nie uzależnia dopuszczalności apelacji od 
istnienia interesu prawnego czy też gravamen. Sąd Najwyższy w po-
stanowieniu z 10.1.2002 r. (I CZ 197/01, Legalis) stwierdził, że ape-
lacji nie może wnieść strona, która twierdzi, że jej interes prawny 
został naruszony orzeczeniem. Apelacja przysługuje stronie nie-
zadowolonej z rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji, której 
żądania nie zostały uwzględnione. Wniosek taki wynika z treści 
art. 368 § 1 pkt 5 KPC, który stanowi, że strona apelująca ma obo-
wiązek podać, czy wnosi o zmianę, czy o uchylenie wyroku – czyli 
rozstrzygnięcia, a nie uzasadnienia. Jak dobitnie i słusznie stwier-
dził T. Ereciński, „byłoby absurdem, gdyby strona mogła żądać zmiany 
lub uchylenia wyroku dla niej korzystnego” (T. Ereciński, Apelacja, 
s. 69 i podana tam literatura i orzecznictwo).

Apelacja jest dopuszczalna od orzeczenia istniejącego. Pro-
blem orzeczeń nieistniejących był przedmiotem rozważań doktryny. 
Na potrzeby niniejszego opracowania wystarczy wskazać, że w pi-
śmiennictwie rozróżnia się orzeczenia nieistniejące: 

1) faktycznie wydane, ale – z uwagi na istotne wady formalne 
– pozbawione bytu prawnego oraz 

2) które nie zostały wydane, czyli nieistniejące faktycznie 
(zob. T. Ereciński, Apelacja, s. 58 i podana tam literatura). 

 ¬ Zob. wzór 2. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego.
Od orzeczenia nieistniejącego apelacja nie przysługuje. Jednak 

w razie wniesienia apelacji zostanie ona odrzucona na podstawie 
art. 370 KPC bez rozpatrywania zawartych w niej zarzutów i wnio-
sków. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z 30.11.2007 r. (IV CNP 
111/07, Legalis), skarga apelacyjna nie przysługuje od wyroku, 
który nie został prawidłowo ogłoszony, gdyż jest to wyrok nieist-
niejący. Ogłoszenie wyroku następuje z zachowaniem wymogów 
określonych w KPC. Ogłoszenie wyroku może nastąpić tuż po za-
mknięciu rozprawy, jak również sąd może odroczyć jego publikację, 
wyznaczając w tym celu w trybie art. 326 KPC tzw. termin publika-
cyjny. W każdym przypadku ogłoszenie wyroku następuje na posie-
dzeniu jawnym. Zgodnie z art. 157 § 1 w zw. z art. 158 § 1 KPC, 
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z takiego posiedzenia spisuje się protokół, który powinien zawierać 
informację o ogłoszeniu wyroku. Protokół ma moc dokumentu urzę-
dowego i stanowi dowód tego, co zostało w nim stwierdzone – 
art. 244 KPC. Jeśli w protokole nie ma informacji, że wyrok został 
ogłoszony, to istnieje domniemanie, że ogłoszenie nie nastąpiło. W tej 
sytuacji obalenie tego domniemania może nastąpić w trybie spro-
stowania protokołu na podstawie art. 160 KPC. 

W postanowieniu z 19.2.2004 r. (II UZ 126/03, Legalis) Sąd 
Najwyższy stwierdził, że wyrok sądu pierwszej instancji może być 
zaskarżony tylko w takiej części, w jakiej istnieje, tzn. w części uwzględ-
niającej czy też w części oddalającej powództwo. Niedopuszczalne 
jest wniesienie apelacji od wyroku, który nie został wydany. 
Chodzi zarówno o przypadek, gdy brak jest wyroku w ogóle, jak i brak 
w wydanym wyroku części rozstrzygnięcia, np. oddalenia powództwa 
w pozostałej części. Nierozpoznanie części roszczeń nie może być 
utożsamiane z ich domniemanym oddaleniem. W takim przypadku 
należy złożyć w trybie art. 351 § 1 KPC wniosek o uzupełnienie 
wyroku poprzez rozstrzygnięcie pominiętej kwestii. 


