
 PODSTAWOWE ŚRODKI
ZASKARŻENIA 

W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM

PUNKT 
NIEODPŁATNEJ 
POMOCY PRAWNEJ



Obywatel jako uczestnik postępowania sądowego

Środek odwoławczyOrzeczenie

Środek zaskarżenia to środek prawny, który przysługuje stronie
w celu zmiany orzeczenia rozstrzygającego sprawę - na
korzystniejsze dla siebie.

Wyrok

Termin na wniesienie apelacji wynosi 2 tygodnie i jest liczony od
dnia otrzymania wyroku z uzasadnieniem.

Apelacja

Wyrok zaoczny

Termin wniesienia sprzeciwu to 2 tygodnie od daty doręczenia
wyroku zaocznego pozwanemu.

Sprzeciw pozwanego

Nakaz zapłaty 
w postępowaniu nakazowym

Termin wniesienia sprzeciwu to 2 tygodnie od daty doręczenia
nakazu zapłaty pozwanemu.

Zarzuty pozwanego

Nakaz zapłaty w postępowaniu
upominawczym

Termin wniesienia sprzeciwu to 2 tygodnie od daty doręczenia
nakazu zapłaty pozwanemu.

Sprzeciw pozwanego



Na postanowienia w postępowaniu procesowym wymienione
w ustawie przysługuje zażalenie.

Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia
doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Jeżeli przy
wydaniu postanowienia sąd odstąpił od jego uzasadnienia,
termin liczy się od dnia ogłoszenia postanowienia, a jeżeli
podlegało ono doręczeniu - od dnia jego doręczenia.

Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu
rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także
zaniechania przez komornika dokonania czynności. 

Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania
czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez
czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy
czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; 
w innych przypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu
czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność
komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku
zawiadomienia - od dnia powzięcia wiadomości przez
skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie
przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie
tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że
czynność miała być dokonana.



Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce kolejną pozycję z serii naszych
broszur informacyjnych, poruszającą bardzo ważne kwestie 
i mającą na celu poszerzenie świadomości prawnej obywateli.

W przypadku pytań oraz chęci rozwiązania problemów natury
prawnej zachęcamy do korzystania z usług Punktów
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzonych przez naszą
Fundację – Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania
Organizacji Pozarządowych, jak i przez inne organizacje
pozarządowe.

Z poważaniem

Zespół Radców Prawnych
Kancelaria Społeczna Gdańsk Orunia


