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Zażalenie w postępowaniu
cywilnym. Komentarz
praktyczny z orzecznictwem.
Wzory pism procesowych
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Przedmowa

Oddajemy do Państwa rąk pierwsze wydanie publikacji po śmierci 
Pana Profesora Andrzeja Zielińskiego. Opracowanie stanowi kontynuację 
Jego myśli oraz dorobku teoretycznego i doświadczenia praktycznego.

Zażalenie w postępowaniu cywilnym, jako jeden z dwóch środków 
odwoławczych, jest najczęściej używaną instytucją postępowania cy-
wilnego w postępowaniu kontrolnym sprawowanym przez sąd wyższej 
instancji. Służy ono do zaskarżania orzeczeń sądu I, a także II instan-
cji, również w sprawach wpadkowych (incydentalnych) w toku procesu 
cywilnego, a także innych postępowań cywilnych, jak np. postępowaniu 
nieprocesowym, zabezpieczającym, egzekucyjnym, i in.

Jednocześnie ustawodawca wprowadził do Kodeksu postępowania 
cywilnego szerszy katalog tzw. zażaleń poziomych (obok rozwiązań do-
tychczasowych pojawił się przede wszystkim art. 3941a KPC odnoszący 
się do zażaleń do innego składu sądu I instancji).

Wprawdzie dopuszczalność zażalenia w postępowaniu cywilnym 
jest ściśle reglamentowana, to jednak w toku jednego postępowania sąd 
orzekający może wydać co najmniej kilka orzeczeń (postanowień, zarzą-
dzeń przewodniczącego), od których przysługuje zażalenie, np. odmowa 
zwolnienia od kosztów sądowych, skazanie różnych podmiotów postępo-
wania na grzywnę, zwrot pozwu i wiele innych. Regulując dopuszczal-
ność zażaleń od orzeczeń procesowych, a nie merytorycznych, zażalenie 
jest środkiem odwoławczym, który zgodnie z intencją ustawodawcy nie 
jest obarczony nadmiernymi wymaganiami formalnymi, a postępowanie 
zażaleniowe toczy się sprawnie, bez nadmiernego formalizmu proceso-
wego i co do zasady rozstrzygane jest bez udziału stron na posiedzeniu 
niejawnym.

Znajomość wymagań formalnych i zasad kierujących postępowa-
niem zażaleniowym, dopuszczalności i sposobu sporządzania oraz wno-
szenia zażalenia ma właśnie z tego powodu istotne znaczenie dla stron 
procesowych.
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Rzetelna znajomość postępowania zażaleniowego powinna pomóc 
podmiotom postępowania cywilnego w uzyskiwaniu korzystnych roz-
strzygnięć co do zażaleń wnoszonych w postępowaniu cywilnym.

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

Szczecin, marzec 2020 prof. Kinga Flaga ‑Gieruszyńska
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