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Przedmowa

To pierwsze wydanie Komentarza praktycznego w nowej serii 
omawiające problematykę systemu środków zaskarżenia występują-
cych w postępowaniu cywilnym. 

W publikacji kontynuowane są myśli i idee śp. Pana Profesora 
Andrzeja Zielińskiego jako wybitnego przedstawiciela palestry. Osobi-
ste obserwacje Pana Profesora – jako adwokata – dotyczące sposobów 
sporządzania środków zaskarżenia przez profesjonalnych pełnomoc-
ników procesowych skłoniły Go do opracowania książki, której celem 
jest wskazanie, jak – zgodnie z obowiązującymi przepisami – należy 
sporządzać środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. 

Opracowanie niniejsze ma służyć nie tylko profesjonalistom 
(adwokatom, radcom prawnym i rzecznikom patentowym), lecz tak-
że każdemu, kto podejmuje się sporządzenia środka zaskarżenia. 

Książka ta obejmuje wszystkie środki zaskarżenia przewidzia-
ne w Kodeksie postępowania cywilnego, a więc zwyczajne środki za-
skarżenia (odwoławcze): zażalenie i apelację; nadzwyczajne środki 
zaskarżenia: skargę kasacyjną, skargę o wznowienie postępowania, 
skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orze-
czenia oraz skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego, a także 
inne (szczególne środki zaskarżenia), takie jak: sprzeciw od wyro-
ku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazo-
wym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, 
skargę na orzeczenie referendarza sądowego, odwołanie do sądu 
od zarządzeń przewodniczącego (art. 160 i 226 KPC) oraz skargę 
na czynności komornika. W niniejszym opracowaniu uwzględniono 
również skargę nadzwyczajną. Ponadto książka stanowi opracowanie 
dotyczące specjalnych środków zaskarżenia w postępowaniu egzeku-
cyjnym, takich jak: zarzuty przeciwko podziałowi kwoty uzyskanej 
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z egzekucji, skarga na udzielenie przybicia w egzekucji z ruchomości, 
zażalenie na postanowienie sądu co do przybicia w egzekucji nieru-
chomości, skarga na plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji przez 
zarząd przymusowy oraz skarga na czynności komornika w toku li-
cytacji z nieruchomości. Co więcej, książka zawiera wzory pism pro-
cesowych (środków zaskarżenia).

Do opracowania poszczególnych środków zaskarżenia, oprócz 
literatury, wykorzystano przede wszystkim orzecznictwo, często przy-
taczając je dosłownie, aby osoby korzystające z tej książki nie musiały 
poszukiwać orzeczeń Sądu Najwyższego dla poparcia swoich racji. 

Oddając książkę do rąk Czytelników, wyrażam nadzieję, że bę-
dzie ona pomocna przy sporządzaniu wszelkich środków zaskarżenia.

Szczecin, wrzesień 2022 Kinga Flaga-Gieruszyńska
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