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Przedmowa

Niniejsza publikacja przybliża instytucję skargi kasacyjnej w postę-
powaniu cywilnym, w szczególności zawiera analizę przepisów i orzecz-
nictwa Sądu Najwyższego, a także wzory skargi kasacyjnej i wiele 
praktycznych wskazówek ułatwiających sporządzenie skargi kasacyjnej. 
Publikacja zawiera także omówienie nowej instytucji prawnej – skargi 
nadzwyczajnej.

Czwarte już wydanie zawiera kompleksowe uzupełnienie stanu 
prawnego dotyczącego skargi kasacyjnej i postępowania na skutek jej 
wniesienia, a w szczególności uwzględnia nowelizację KPC. Najnowsze 
wydanie zawiera również omówienie nowego nadzwyczajnego środka 
zaskarżenia – skargi nadzwyczajnej, wprowadzonej ustawą z 8.12.2017 r. 
o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5 ze zm.) i analizę porównaw-
czą skargi nadzwyczajnej i skargi kasacyjnej. Ponadto czwarte wydanie 
przybliża instytucję skargi kasacyjnej od strony praktycznej przez opi-
sanie kazusu opartego na autentycznej sprawie sądowej o zapłatę wraz 
z prezentacją sporządzonej przeze mnie skargi kasacyjnej. W części do-
tyczącej kazusu znajduje się nie tylko skarga kasacyjna, lecz także pisma 
procesowe i wyroki sądów, które przedstawiają stan faktyczny i prawny 
przedmiotowej sprawy oraz występujące w sprawie istotne zagadnienie 
prawne, a także rozstrzygnięcie tego zadania prawnego przez Sąd Naj-
wyższy. 

Prezentowana publikacja ma na celu przedstawienie skargi kasa-
cyjnej szerokiemu gronu zainteresowanych, w tym osobom niezajmują-
cym się prawem na co dzień. Niemniej książka niniejsza będzie stanowiła 
użytek głównie dla prawników, w szczególności adwokatów i radców 
prawnych oraz aplikantów adwokackich i radcowskich, ponieważ zgod-
nie z obowiązującym przymusem adwokacko-radcowskim to właśnie oni 
będą sporządzać i wnosić skargi kasacyjne.

Niniejsza książka w sposób kompleksowy przybliża samą instytu-
cję skargi kasacyjnej, jej wymogi formalne oraz postępowanie na skutek 
jej wniesienia. W przedstawionej publikacji kładę nacisk na problemy 
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praktyczne związane z wnoszeniem skargi kasacyjnej i ich rozwiązywa-
nie w sposób umożliwiający przyjęcie skargi do rozpoznania i wydanie 
korzystnego merytorycznego rozstrzygnięcia.

Posiadam kilkunastoletnią praktykę zawodową jako adwokat 
i radca prawny. Podczas wykonywania swojego zawodu wielokrotnie 
zajmowałam się instytucją skargi kasacyjnej. Jestem zaznajomiona 
z problemami praktycznymi oraz teoretycznymi związanymi ze skargą 
i wiem, z jakimi trudnościami spotykają się zawodowi pełnomocnicy, 
którzy mają sporządzić i wnieść skutecznie skargę kasacyjną do Sądu 
Najwyższego. 

Moje doświadczenie zawodowe pokazuje, że skarga kasacyjna 
nadal jest mylnie odbierana przez społeczeństwo jako pismo inicjujące 
niejako postępowanie w III instancji. W rzeczywistości skarga kasacyj-
na 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 może zostać skutecznie wniesiona w sprawach nietypo-
wych, skomplikowanych, które stwarzają zagadnienie prawne, mogące 
powodować rozbieżności w orzecznictwie sądów. W skardze kasacyjnej 
przeważa interes publiczny, a nie indywidualny podmiotu wnoszące-
go skargę. Skargi kasacyjne, które rozpoznaje Sąd Najwyższy, dotyczą 
spraw budzących poważne wątpliwości prawne, zawierających problemy 
jurydyczne, które wpływają na rozwój prawa oraz umożliwiają Sądowi 
Najwyższemu ujednolicenie orzecznictwa i przedstawienie właściwej in-
terpretacji przepisów prawa.

Pisząc tę książkę, podzieliłam się własnym doświadczeniem zawo-
dowym z nadzieją, że ta publikacja okaże się pomocna przy sporządza-
niu skarg kasacyjnych oraz skarg nadzwyczajnych przez pełnomocników 
i ułatwi im skuteczne wnoszenie skarg kasacyjnych oraz w większym 
stopniu zapewni merytoryczne rozpoznanie tych skarg przez Sąd Naj-
wyższy. 

Warszawa, kwiecień 2018 r. adwokat Lidia Bagińska




