
Zagadnienia, które powinny zostać omówione przez Aplikantów w

ramach odpowiedzi na kazus nr 1:

1. W pozwie należało zamieścić wniosek o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu

nakazowym uproszczonym.  W uwagach należało  należało  omówić  orzecznictwo

odnoszące się do dokumentu podpisanej faktury jako podstawy do wydania nakazu

zapłaty w postępowaniu nakazowym, w tym istniejące w tym zakresie wątpliwości,

m.in. 

- wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2018 r., V CSK 171/17 „hipotezą art. 485 § 1

pkt 2 k.p.c. objęty jest dokument stwierdzający wysokość świadczenia oraz określający

stronę zobowiązaną do jego spełnienia na rzecz wystawcy.  Dokument taki  stanowi dla

dłużnika podstawę sprawdzenia zasadności i wysokości stwierdzonego nim świadczenia.

Przyjęcie dokumentu rozliczeniowego przez dłużnika nie oznacza jeszcze zaakceptowania

tego rachunku przez dłużnika, co jest dalszym warunkiem prawnym do wydania na jego

podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym na omawianej podstawie. Przyjęty

rachunek  przez  potwierdzenie  odbioru,  np.  faktury,  czy  noty  obciążeniowej  podlega

sprawdzeniu przez dłużnika i może się spotkać z jego akceptacją lub odmową. Akceptacja

rachunku  oznacza  potwierdzenie  przez  dłużnika  stwierdzonego  nim  zobowiązania,  co

następuje przez złożenie podpisu dłużnika na rachunku”,

-  wyrok  Sądu  Najwyższego  z  dnia  23  lutego  2006  r.,  II  CSK 131/05  „Upoważnienie

powoda przez pozwanego do wystawiania faktur VAT bez podpisu może być traktowane

jako zaakceptowanie przez dłużnika rachunku uzasadniające wydanie przez sąd nakazu

zapłaty w postępowaniu nakazowym (art. 485 § 1 pkt 2 k.p.c.)”,

- wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 1 marca 2007 r.,  I ACa 1096/06 ”Istota

faktury w płaszczyźnie procesu cywilnego została podkreślona w art. 485 § 1 pkt 2 k.p.c.,

który definiuje tzw. podstawy wydania nakazu zapłaty. W przepisie tym mowa wyraźnie o

zaakceptowanym przez dłużnika  rachunku jako egzemplifikacji  takiej  podstawy.  Należy

przyjąć w tym zakresie, że postacią rachunku jest właśnie faktura, przy czym w przypadku

faktury akceptacja następuje na ogół przez jej podpisanie przez osobę upoważnioną do

przyjęcia”,

-  postanowienie  Sądu Najwyższego z  dnia  9  sierpnia  2016 r.,  II  CZ 83/16 „ponieważ

faktura jest dokumentem prywatnym, to stosownie do art. 245 k.p.c. stanowi dowód tego,

że osoba która ją podpisała złożyła zawarte w niej oświadczenie. Choć jej przyjęcie może

być  uznane  za  rachunek  w  rozumieniu  art.  485  §  1  pkt  2  k.p.c.  i  być  podstawą  do

zgłoszenia wierzytelności nią objętej do potracenia na podstawie art. 493 § 3 k.p.c. to jest



to tylko warunek procesowy do wystąpienia z takim zarzutem w sprawie, w której został

wydany nakaz zapłaty i nie oznacza, że przy rozpoznawaniu zasadności wierzytelności

przedstawionej  do  potrącenia  nie  istnieje  możliwość  jej  badania  za  pomocą  wszelkich

środków dowodowych”,

-  wyrok Sądu  Apelacyjnego  w  Poznaniu  z  dnia  19  lutego  2014  r.,  I  ACa  1071/13

„większość  faktur  zawiera  określenie  zarówno  sposobu,  jak  i  czasu  zapłaty  (terminu

płatności), a tym samym może być uznana za wezwanie do zapłaty. Jeżeli taka faktura

zostanie przyjęta przez dłużnika (co najczęściej następuje poprzez jej podpisanie przez

osobę uprawnioną, tj. czynność równoznaczną z niewłaściwym uznaniem długu) to może

ona  stanowić  podstawę  do  wydania  nakazu  zapłaty  w  postępowaniu  nakazowym

wymienioną w art. 485 § 1 pkt 3 k.p.c.”,

- wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2009 r., I CSK 487/08, „Art. 485 § 1 k.p.c.

określający  warunki  dopuszczalności  wydania  nakazu  zapłaty  w  postępowaniu

nakazowym nie reguluje wprost sytuacji, gdy wydania nakazu zapłaty domaga się osoba,

która nabyła wierzytelność w drodze przelewu. Przepis ten nie określa jakimi dokumentami

czy dowodami powód (cesjonariusz) powinien wykazać fakt przelewu wierzytelności, której

dochodzi od dłużnika, a wskazuje jedynie ogólnie jakie dokumenty powinny być dołączone

do pozwu w postępowaniu nakazowym, w którym powód dochodzi roszczenia pieniężnego

albo świadczenia innych rzeczy zamiennych. Zgodnie z art. 485 § 1 pkt 2 k.p.c. nakaz

zapłaty  może  być  wydany  między  innymi  wówczas,  gdy  okoliczności  uzasadniające

żądanie  są  udowodnione  dołączonymi  do  pozwu  zaakceptowanymi  przez  dłużnika

rachunkami. Dotyczy to także faktur wystawionych przez wierzyciela i podpisanych przez

dłużnika bez zastrzeżeń. W świetle wymagań art. 485 § 1 pkt 2 k.p.c. należy uznać faktury

i  noty odsetkowe za wystarczające do wydania nakazu zapłaty na rzecz cesjonariusza

przelanej wierzytelności (  należy przy tym omówić wątpliwości co możliwości wydania

nakazu  zapłaty  na  podstawie  ujętej  w  fakturze  podpisanej  przez  dłużnika

wierzytelności na rzecz nabywcy tej wierzytelności  ).

2. niezależnie jednak od powyższego zagadnienia w stanie faktycznym sprawy miało

miejsce uznanie niewłaściwe długu – również należało wskazać w uwagach ten

aspekt z podaniem ewentualnych istotnych orzeczeń,

3. sprawa  powinna  być  rozpoznawana  według  przepisów  o  postępowaniu

uproszczonym – należało przy tym nawiązać do nowej szerokiej definicji sprawy

rozpoznawanej  w  postępowaniu  uproszczonym  –  art.  5051 §  1  k.p.c.  -  pojęcie

„sprawy  o  świadczenie”  -  uwaga  te  postępowania  tj.  uproszczone  i  nakazowe



nachodzą na siebie (łączą się).

4. należało  omówić  krótko  kwestię  dopuszczalnej  formy  powództwa  -  formularz

możliwy, ale nie obligatoryjny – uchylenie art. 1871 k.p.c., zmiana art. 5052 k.p.c.,

5. wps 10.000 zł, opłata 125 zł (10.000 x 0,05 x 1/4),

6. prawidłowo należało domagać się również odsetek od kosztów,

7. właściwość SR Gliwice (właściwość ogólna bowiem pozwany jest konsumentem art.

32 § 2 k.p.c.,  po drugie nawet gdyby nie był  konsumentem to wówczas istotne

byłoby miejsce dostarczenia sprzedanych towarów – art.  34  § 2 k.p.c.),  wydział

Cywilny (nie będzie miał zastosowania art. 458  2   § 1 pkt 5 k.p.c. -     bo nie ma ścisłego

związku pomiędzy budową domu a zakupem materiałów w hurtowni),

8. wnioski dowodowe – a) faktura, b) zeznanie świadka Edwarda Wenge, c) dokument

odbioru towaru, d) wezwania do zapłaty, e) potwierdzenie częściowej wpłaty przez

pozwanego, f) pismo pozwanego zawierające wniosek o rozłożenie na raty. 

9. zbędne było wnioskowanie o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, bo to na

pozwanym  ciąży  obowiązek  wykazania,  że  towary  były  złej  jakości  bądź

nieprawidłowo zapakowane. 

Sędzia dr Łukasz Zamojski


