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PrzedmoWa

Opracowanie to adresowane jest do szerokiego kręgu czytelników, 
a więc nie tylko do prawników, ale także do czytelników zainteresowa-
nych tytułowym zagadnieniem. U podstaw tego opracowania leży zało-
żenie, że jego głównym celem jest zaprezentowanie nowego w naszym 
systemie prawnym środka zaskarżenia, którym jest skarga nadzwyczajna. 
W związku jednak z tym, że skarga ta może być zastosowana jedynie 
w sytuacji, gdy zaskarżone orzeczenie nie może zostać zmienione lub 
uchylone w drodze innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia, nieod-
zowne było również przedstawienie tych środków. Ich przegląd – przede 
wszystkim opisowy i komentarzowy, w ograniczonym zaś stopniu przed-
stawiający różnego rodzaju kontrowersje związane z wykładnią i rozu-
mieniem określonych rozwiązań procesowych – uzupełniono o bliższe 
zobrazowanie także apelacji, niebędącej wprawdzie nadzwyczajnym 
środkiem zaskarżenia, niemniej jednak będącej na gruncie naszego Ko-
deksu postępowania cywilnego zasadniczym i zarazem jedynym zwy-
kłym środkiem odwoławczym od orzeczeń merytorycznych. Ten przy-
miot apelacji z jednej strony oraz – jeżeli w danej sprawie w ogóle jest 
dopuszczalna skarga kasacyjna – ograniczony zakres rozpoznania Sądu 
Najwyższego w postępowaniu kasacyjnym z drugiej strony sprawiają, 
że o treści merytorycznego rozstrzygnięcia przesądza częstokroć sąd 
II instancji. Sprawa kształtuje się odmiennie tylko wówczas, gdy strony 
nie skorzystały z możliwości zaskarżenia wyroku sądu I instancji i ten 
właśnie wyrok staje się przedmiotem skargi nadzwyczajnej. 

W sprawach, w których skarga kasacyjna jest dopuszczalna, ustawodawca 
dopuścił możliwość zaskarżenia orzeczenia sądu apelacyjnego w dro-
dze skargi nadzwyczajnej zarówno w razie zaniechania przez stronę 
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skorzystania ze skargi kasacyjnej, jak i wypadku, gdy skarga kasa-
cyjna – z przyczyn merytorycznych lub formalnych – nie doprowa-
dziła do właściwej korekty wskazanego orzeczenia. 

W związku z taką szczególną – z punktu widzenia ewentualnej po-
trzeby wniesienia skargi nadzwyczajnej – pozycją oraz znaczeniem 
orzeczenia sądu apelacyjnego konieczne było omówienie także środka 
odwoławczego w postaci apelacji. Ze względu na wskazane znaczenie 
rozstrzygnięcia sądu apelacyjnego w opracowaniu zwrócono uwagę 
przede wszystkim na te czynności sądu i czynności procesowe stron, 
których sposób realizacji może mieć następnie znaczenie przy ocenie 
celowości wniesienia ewentualnej skargi nadzwyczajnej. 

Należy podkreślić, że przedstawione zostały tylko te środki zaskarże-
nia, które funkcjonalnie powiązane są z instytucją skargi nadzwyczaj-
nej. Charakter opracowania w powiązaniu z tytułowym zagadnieniem 
(a zaakcentowano w nim przede wszystkim skargę nadzwyczajną) 
przesądził, że przedstawienie poszczególnych, wybranych środków 
zaskarżenia – poza samą skargą nadzwyczajną – zostało ograniczone 
do omówienia najistotniejszych ich cech i elementów procesowych 
oraz przebiegu – z punktu widzenia regulacji ustawowej – samego 
postępowania sądowego związanego z wniesieniem tych środków. 
Uczyniono to w rozmiarze niezbędnym, pozwalającym Szanownym 
Czytelnikom na należyte zorientowanie się w charakterze i istocie 
tych środków. Charakterystyka tych środków jest zasadniczo tylko 
szkicowa, a jednocześnie też syntetyczna. 

Ze względów na charakter opracowania, z powodów pragmatycznych 
pominięto w nim wiele aspektów o dużym ciężarze gatunkowym, do-
niosłych w praktyce oraz na gruncie teorii prawa procesowego cywil-
nego. Czytelników zainteresowanych bardziej szczegółowym poznaniem 
charakteru i konstrukcji omówionych środków zaskarżenia wypada 
odesłać do licznych opracowań systemowych, komentarzowych i mo-
nograficznych, które wielokrotnie powoływane są w przypisach. 

Tadeusz Wiśniewski 
Warszawa, 18.05.2019 r.
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Rozdział I

SyStem zaSkarżania orzeczeń 
w poStępowaniu cywilnym

i.1. uwagi ogólne

1. Na podstawie ustawy z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym z dniem 
3.04.2018 r. do polskiego systemu prawnego wprowadzono, niewystę-
pującą w nim wcześniej, instytucję procesową w postaci skargi nad-
zwyczajnej1. Ten kolejny w polskim systemie prawnym środek za-
skarżenia został ukierunkowany zarówno na postępowanie cywilne, 
jak i na postępowanie karne. Tematem przewodnim tej książki jest 
właśnie problematyka związana z nadmienioną skargą rozważona 
z punktu widzenia przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jej 
scharakteryzowania i wyjaśnienia podstaw funkcjonowania nie da 
się jednak dokonać, byłaby to bowiem wypowiedź i charakterystyka 
ułomna, bez uprzedniego przedstawienia ukształtowanego norma-
tywnie w naszym porządku prawnym systemu środków zaskarżenia 
w postępowaniu cywilnym. 

1 W związku z tą instytucją pojawia się wiele wątpliwości związanych z bezpieczeń-
stwem prawnym. Rozważa je A. Machnikowska, O niezawisłości sędziów i niezależności 
sądów w  trudnych czasach. Wymiar sprawiedliwości w  pułapce sprawności, Warszawa 
2018, s. 268 i n. Zob. też T. Scheffler, Skarga nadzwyczajna, „Radca Prawny” 2018/178, 
który podkreśla, że bez względu na osobiste poglądy dotyczące zasadności wprowadze-
nia tej instytucji do polskiego porządku prawnego, to jest ona jednak normatywnym fak-
tem, który powinno się uwzględniać w praktyce zawodowej radców prawnych, a zwłasz-
cza T. Ereciński, K. Weitz, Skarga nadzwyczajna w sprawach cywilnych, PS 2019/ 2, s. 7 i n. 
oraz T. Zembrzuski, Wpływ wprowadzenia skargi nadzwyczajnej na skargę o stwierdze-
nie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, PS 2019/2, s. 23 i n.



14 Rozdział I. System zaskarżania orzeczeń w postępowaniu cywilnym 

Problematyka dotycząca skargi nadzwyczajnej niewątpliwie ściśle 
łączy się z ogółem środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. 
Podkreślić wszak należy, że wskazana skarga ma charakter subsy-
diarny. Wynika to z art. 89 § 1 uSN, który przewiduje, że skarga nad-
zwyczajna jest dopuszczalna, jeżeli orzeczenie nie może być uchylone 
lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia. 
Także i z tego względu znaczenia, roli oraz umiejscowienia w polskim 
systemie prawa procesowego cywilnego tego nowego, cechującego 
się oryginalną konstrukcją, środka zaskarżenia nie można rozważać 
i określać w izolacji od istniejącego w postępowaniu cywilnym ze-
społu środków zaskarżenia. Środki te bowiem w większym lub mniej-
szym stopniu rzutują na zakres przedmiotowy i samą dopuszczalność 
zastosowania skargi nadzwyczajnej. Poczynione rozważania pozwolą 
też ocenić stopień oryginalności podstaw, na których ta skarga może 
zostać oparta. 

Według założenia ustawodawcy korzystanie ze skargi nadzwyczaj-
nej ma być podyktowane koniecznością zapewnienia zgodności za-
skarżanego orzeczenia z zasadą demokratycznego państwa prawnego 
urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. Skarga nad-
zwyczajna może być wniesiona od prawomocnego orzeczenia sądu po-
wszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie w spra-
wie (art. 89 § 1 in. principio uSN). 

Skarga nadzwyczajna, jak podkreślono, znajduje zastosowanie za-
równo w sprawach karnych, jak i cywilnych. Regulacja dotycząca tej 
skargi nie jest jednak wyczerpująca i kompleksowa, stąd też w art. 95 
uSN znajdujemy dwa odesłania. Polegają one na tym, że w zakresie 
nieuregulowanym przepisami nadmienionej ustawy do skargi nad-
zwyczajnej, w postępowaniu w sprawie z tej skargi stosuje się w za-
kresie spraw cywilnych przepisy ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks po-
stępowania cywilnego dotyczące skargi kasacyjnej, z wyłączeniem 
art. 3984 § 2 oraz art. 3989; natomiast w zakresie spraw karnych sto-
suje się przepisy ustawy z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania kar-
nego dotyczące kasacji.
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2. Wywody zasadnicze należy rozpocząć od stwierdzenia, że dla każ-
dej strony w procesie cywilnym2 zasadnicze znaczenie ma, aby roz-
strzygnięcie sprawy było trafne i sprawiedliwe. Wiąże się to z celem 
postępowania cywilnego, którym jest urzeczywistnienie (konkrety-
zacja i realizacja) norm prawnych z zakresu prawa cywilnego mate-
rialnego zgodnie z ich treścią oraz doprowadzenie do stanu pewno-
ści prawnej w zakresie stosunków cywilnoprawnych wypływających 
z tych norm. Dlatego też zagadnienie trafności orzeczeń sądowych 
łączy się nierozerwalnie z ochroną interesów osób uprawnionych, 
w szczególności zaś z ochroną przysługujących im praw podmioto-
wych, a w innym ujęciu – ze skutecznością postępowania cywilnego 
w szerokim tego rozumieniu3. 

W zapewnieniu prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy niebaga-
telna rola przypada środkom zaskarżenia4. Liczyć się bowiem trzeba 
z tym, że w związku z rozpoznawaniem i rozstrzyganiem przez sąd 
spraw cywilnych (tak zresztą jak i spraw karnych) pojawia się zawsze 
możliwość pomyłek oraz dopuszczenia do wad wydanych orzeczeń. 
 Możliwości zaś popełnienia przez sąd jakichś błędów dotyczących 
czy to samego orzekania, czy też przeprowadzanego postępowania 
nie da się w ogóle wyłączyć i to nawet w razie bardzo dobrego ro-
zeznania w obowiązujących przepisach, i mimo skrupulatnego prze-
strzegania przez sąd reguł formalnych postępowania. To zrozumiała 
konsekwencja ułomności natury ludzkiej. Poza tym w praktyce nie 
są do uniknięcia sytuacje, że sąd nie zdoła poznać pewnych faktów, 
chociaż one w obiektywnej rzeczywistości zaistniały. Nierzadko zda-
rza się też, że zachodzą nowe okoliczności oraz pojawiają się nowe 
dowody, które niezależnie całkiem od sądu mogą dezaktualizować 
wydane orzeczenie i w następstwie uzasadniać potrzebę jego zmiany, 

2 Użyty zwrot, stosowany wielokrotnie w tekście, jest skrótem myślowym, bo chodzi 
tu oczywiście także o uczestników postępowania nieprocesowego. 

3 Por. T. Wiśniewski, Apelacja i kasacja. Nowe środki odwoławcze w postępowaniu 
cywilnym, Warszawa 1996, s. 7. 

4 Co do tej kwestii szerzej P. Grzegorczyk, Dopuszczalność i kształt apelacji w postę-
powaniu cywilnym – perspektywy przyszłej regulacji z uwzględnieniem standardów kon-
stytucyjnych i międzynarodowych [w:] Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodek-
sie postępowania cywilnego, red. K. Markiewicz i A. Torbus, Warszawa 2014, s. 220 i n. 
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