
Powód Jan Kowalski w pozwie z dnia 10 kwietnia 2019 roku skierowanym do Sądu 

Rejonowego w Zabrzu przeciwko pozwanemu Tomaszowi Czechowi wniósł o zasądzenie 

kwoty 10.000 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 04 maja 2014 roku do dnia zapłaty. 

W uzasadnieniu wskazał, że pozwany w dniu 01 stycznia 2014 roku spowodował wypadek 

komunikacyjny, wskutek którego w pojeździe powoda zaistniały uszkodzenia o łącznej 

wartości 10.000 złotych. Dalej podniósł, że w piśmie z dnia 31 marca 2014 roku wezwał 

pozwanego do zapłaty kwoty 10.000 złotych w terminie do dnia 03 maja 2014 roku, na które 

to wezwanie pozwany nie zareagował. Pozew został złożony w jednym egzemplarzu. Na 

pozwie powód nakleił znaczki opłaty sądowej w kwocie 500,00 złotych. 

Zarządzeniem z dnia 12 kwietnia 2019 roku SSR Witold Kwiat, polecił skserować 

pozew, po czym wyznaczył termin rozprawy na dzień 30 maja 2019 roku, polecając wezwać 

na nią powoda i pozwanego. Temu ostatniemu polecił ponadto doręczyć kserokopię pozwu 

bez jakiegokolwiek poinstruowania go o dalszym toku działania. 

Pozwany otrzymał wezwanie na rozprawę wraz z kserokopią pozwu w dniu 06 maja 

2019 roku. 

W dniu 13 maja 2019 roku do Sądu Rejonowego w Zabrzu wpłynęła w trzech 

egzemplarzach odpowiedź na pozew pozwanego, którą wniósł w jego imieniu r. pr. Marian 

Bała, składając do akt sprawy oryginał pełnomocnictwa procesowego udzielonego mu przez 

pozwanego wraz z dowodem uiszczenia na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zabrzu 

opłaty skarbowej od pełnomocnictwa procesowego w kwocie 17 złotych. W odpowiedzi na 

pozew pełnomocnik pozwanego wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od 

powoda na jego rzecz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego 

według norm przepisanych. W uzasadnieniu podniósł zarzut przedawnienia roszczenia 

powoda, przy czym z ostrożności procesowej wniósł o zawiadomienie o toczącym się 

postępowaniu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „Rademenes” Spółki Akcyjnej w 

Tarnowskich Górach, która ubezpieczała jego pojazd w zakresie OC w chwili 

przedmiotowego zdarzenia. Podniósł ponadto, że już w dniu, w którym spowodował 

przedmiotowe zdarzenie, uznał w stosunku do powoda swoją winę i doręczył mu kserokopię 

swojej polisy ubezpieczeniowej w zakresie OC wykupionej u w/w ubezpieczyciela, wobec 

czego niezrozumiałym jest dla niego dochodzenie przez powoda przedmiotowego roszczenia 

osobiście od niego. 

Na rozprawie w dniu 30 maja 2019 roku przed Sądem Rejonowym w Zabrzu stawili 

się powód oraz pozwany wraz z pełnomocnikiem r. pr. Grzegorzem Rypułą. R. pr. Grzegorz 

Rypuła oznajmił do protokołu, że przed pięcioma minutami otrzymał telefon od r. pr. Mariana 

Bały, w którym ten ostatni poinformował go o wypadku, któremu uległ w drodze na 

rozprawę, prosząc go o stawienie się na rozprawie w charakterze pełnomocnika 

substytucyjnego. Wobec powyższego r. pr. Grzegorz Rypuła wniósł o tymczasowe 

dopuszczenie go do udziału w sprawie w charakterze pełnomocnika pozwanego z 

zobowiązaniem do złożenia pełnomocnictwa substytucyjnego udzielonego mu przez r. pr. 

Mariana Bałę w terminie 3 dni. 



Po sprawdzeniu obecności Sąd oddalił wniosek o r. pr. Grzegorza Rypuły o 

tymczasowe dopuszczenie go do udziału w sprawie w charakterze pełnomocnika pozwanego. 

Wobec zaistniałego stanu rzeczy r. pr. Grzegorz Rypuła oświadczył Sądowi, że 

pozostanie na sali rozpraw w charakterze publiczności. 

Po złożeniu przez r. pr. Grzegorza Rypułę powyższego oświadczenia Sąd zobowiązał 

w/w do protokołu do opuszczenia Sali jako osobie „niezainteresowanej”, zaś wobec 

sprzeciwu w/w polecił policji sądowej wyprowadzić go z sali. 

Po wyprowadzeniu z sali r. pr. Grzegorza Rypuły pozwany łamaną polszczyzną 

oznajmił Sądowi, że wobec faktu, iż jako osoba od wielu lat zamieszkująca w Niemczach, nie 

władająca w dostatecznym stopniu językiem polskim, w sytuacji gdy jego pełnomocnik 

procesowy nie jest obecny na Sali rozpraw, wnosi o przeprowadzenie dalszych czynności 

procesowych z jego udziałem w obecności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego. Sąd 

oddalił powyższy wniosek pozwanego, podając do protokołu, że Przewodniczący posiada 

dostateczną znajomość języka niemieckiego, aby przesłuchać pozwanego. 

Następnie Sąd wydał do protokołu rozprawy postanowienie następującej treści: 

„Sąd postanowił: 

1. zwrócić pełnomocnikowi pozwanego odpowiedź na pozew, jako niedoręczoną 

bezpośrednio powodowi, 

2. oddalić wniosek pełnomocnika pozwanego o zawiadomienie o toczącym się 

postępowaniu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „Rademenes” Spółki 

Akcyjnej w Tarnowskich Górach, jako bezprzedmiotowy wobec faktu solidarnej 

odpowiedzialności pozwanego z w/w za skutki przedmiotowego wypadku 

komunikacyjnego. 

Wobec zaistniałego stanu rzeczy pozwany łamaną polszczyzną wniósł o 

zaprotokołowanie, że cyt. „zgłasza sprzeciw co do pięć ostatnich czynność Sądu”. W 

odpowiedzi na powyższe Sąd do protokołu zobowiązał pozwanego o wskazanie podstawy 

prawnej w/w zastrzeżeń zgłaszanych w trybie art. 162 k.p.c. Pozwany oznajmił na to do 

protokołu łamaną polszczyzną, że nie zna przepisów k.p.c. i jako sprzedawca w antykwariacie 

w Hamburgu nie ma obowiązku ich znajomości. Po przedstawieniu takiego stanowiska przez 

pozwanego Sąd Rejonowy w Zabrzu wydał postanowienie o oddaleniu wniosku pozwanego o 

wpisanie do protokołu zastrzeżeń co do pięciu ostatnich czynności procesowych Sądu. 

Następnie Sąd udzielił głosu stronom. Powód podtrzymał stanowisko wyrażone w 

pozwie. Pozwany wniósł o oddalenie powództwa. Sąd zamknął rozprawę i ogłosił, że 

postanowienie kończące postępowanie w sprawie zostanie wydane w dniu 12 czerwca 2019 

roku. 

W dniu 12 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu w osobie SSR Andrzeja 

Pingwina wydał wyrok, którego sentencja brzmiała: 



1. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 10.000 złotych z ustawowymi 

odsetkami od dnia 04 maja 2014 roku do dnia zapłaty; 

2. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 500,00 złotych tytułem zwrotu 

kosztów procesu. 

Na wniosek pełnomocnika pozwanego Sąd sporządził uzasadnienie przedmiotowego 

wyroku, w którym streścił przebieg procesu oraz stwierdził, że cyt. „…przedmiotowe 

roszczenie zostało wykazane przez powoda, tak co do zasady, jak i co do wysokości…”. Jako 

podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazał Sąd art. 415 k.c. przyjmując za podstawę 

rozstrzygnięcia stan faktyczny z chwili wniesienia pozwu.  

POLECENIE 

Zastępuje Pan/i pozwanego. Pana/i zadaniem jest sporządzenie apelacji lub opinii 

o niecelowości jej wnoszenia. W treści kazusu zostało przy tym opisane co najmniej 10 

uchybień Sądu (zarówno formalno-, jak i materialno-prawnych). Jest Pan/i 

zobowiązany/a do wskazania w treści apelacji (opinii) co najmniej 10 takich uchybień 

wraz ze sformułowaniem na ich podstawie zarzutu ze wskazaniem jego podstawy 

prawnej (względnie wskazaniem samej jego podstawy prawnej w sytuacji, gdy Pan/i 

uznał/a wniesienie apelacji za nieuzasadnione). Uchybienia te należy wskazać w w/w 

ilości bez względu na ich wagę procesową (np. nawet w sytuacji, gdyby jedno z nich 

skutkowało nieważnością postępowania, okoliczność ta nie zwalnia Zdającego od 

konieczności wskazania pozostałych; podobnie, jeśli ich wystąpienie ostatecznie nie 

wpłynęło na treść orzeczenia). Podjęcie błędnej decyzji, co kwestii sporządzenia apelacji 

lub opinii o niecelowości jej wnoszenia, skutkuje przy tym oceną niedostateczną, 

niezależnie od spełnienia przez Zdającego pozostałych wymogów. 


