KONSPEKT ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU „POSTĘPOWANIE CYWILNE”
SSR DR MARIUSZ ŚLADKOWSKI
17.04.19r. – grupa A
10.04.19r. – grupa B
17.04.19r. – grupa C
10.04.19r. – grupa D

Temat
„Praktyczna problematyka związana z instytucjami pozwu, powództwa, wniosku o wszczęcie
postępowania nieprocesowego, pozwu zbiorowego”

Zagadnienia
1. Omówienie (na przykładach) istoty pozwu i powództwa ze szczególnym
uwzględnieniem kwestii:
a) relacji między pozwem a powództwem,
b) składników pozwu,
c) rodzajów powództw,
d) zabezpieczenia powództwa,
e) powództwa wzajemnego,
f) zwrotu oraz odrzucenia pozwu,
g) skutków doręczenia pozwu i wytoczenia powództwa,
h) częściowego dochodzenie świadczenia,
i) cofnięcia pozwu, zrzeczenia się roszczenia, kumulacji roszczeń,
j) pozwu zbiorowego.
2. Metodyka sporządzania odpowiedzi na pozew oraz odpowiedzi na wniosek
wszczynający postępowanie nieprocesowe.
3. Metodyka sporządzania pozwu, którego przedmiotem jest:
a) żądanie zasądzenia świadczenia, w tym pozwu z żądaniem alternatywnym oraz
pozwu z żądaniem ewentualnym,
b) żądanie ustalenia istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego lub prawa,
c) żądanie uzgodnienia stanu prawnego księgi wieczystej z rzeczywistym stanem
prawnym,
d) żądanie ukształtowania stosunku prawnego lub prawa,
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e) powództwa przeciwegzekucyjnego.
4. Rozwiązywanie kazusów dotyczących problematyki stanowiącej przedmiot ćwiczeń.
Źródła prawa
1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U.
2018, poz. 1360 z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych (t. j. Dz. U. 2018, poz. 2115 z
późn. zm.);
3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu
grupowym (Dz. U. 2018, poz. 573).

Zalecana literatura
1. B. Bladowski : Metodyka pracy sędziego cywilisty, Warszawa 2009;
2. T. Wiśniewski : Przebieg procesu cywilnego, Warszawa 2009;
3. H. Pietrzkowski : Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach
cywilnych, Warszawa 2013;
4. M. Sieradzka : Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.
Komentarz, Warszawa 2010.
Przykładowe orzecznictwo
1. Postanowienie SA w Katowicach z dnia 10 września 2012r., V ACz 667/12, LEX nr
1217707;
2. Postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2012r., I ACz 195/12, LEX nr
1166851;
3. Postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2012r., I ACz 122/12, LEX nr
1108785;
4. Postanowienie SA w Poznaniu z dnia 28 września 2012r., I ACz 1611/12, LEX nr
1220598;
5. Wyrok SN z dnia26 września 2012 roku, II CSK 3/12, LEX nr 1224679;
6. Postanowienie SA w Poznaniu z dnia 11 października 2012r., I ACz 1603/12, LEX nr
1220596.

Kazusy
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1. Janina Nowak wniosła do Sądu Rejonowego w T. pozew przeciwko swojemu byłemu
mężowi Tomaszowi Nowakowi domagając się jego wymeldowania z mieszkania
wspólnie wynajmowanego przez strony od Gminy T. Pozew ten wniosła w jednym
egzemplarzu. Czy Sąd w T. powinien wezwać ją do uzupełnienia w/w braku
formalnego? Jeżeli nie to jakiego rodzaju orzeczenie powinien wydać Sąd w T.?
2. Bank X reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika w dniu 02 stycznia 2013
roku wniósł do Sądu Rejonowego w T. pozew przeciwko Tomaszowi Nowakowi
domagając się zasądzenia od niego kwoty należności wynikających z umowy
rachunku bankowego pozwanego w wysokości 10.000,00 złotych, która to kwota stała
się wymagalna z dniem 05 stycznia 2011 roku. Powód nie uiścił wpisu od pozwu. W
dniu 18 marca 2013 roku Sąd w T. wydał zarządzenie o zwrocie pozwu doręczone
pełnomocnikowi powoda w dniu 26 marca 2013 roku. Pełnomocnik powoda uiścił
kwotę 500,00 złotych tytułem wpisu w dniu 03 kwietnia 2013 roku. Tomasz Nowak
zwraca się do Pana/ Pani z prośbą o pomoc w przedmiotowej sprawie. Co można mu
doradzić?
3. Bank X reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika w dniu 02 stycznia 2013
roku wniósł do Sądu Rejonowego w T. pozew przeciwko Tomaszowi Nowakowi
domagając się zasądzenia od niego kwoty należności wynikających z umowy
rachunku bankowego pozwanego w wysokości 70.000,00 złotych. Tomasz Nowak w
tym samym dniu dokonał przelewu na rzecz powoda na kwotę 61.000,00 złotych,
która to transakcja została zaksięgowana w dniu 03 stycznia 2013 roku i w tymże dniu
była widoczna na rachunku bankowym powoda. Jakiej wysokości kosztów zastępstwa
procesowego będzie się mógł domagać pełnomocnik powoda?
4. Mąż Janiny Nowak – Tomasz Nowak, w tajemnicy przed żoną zakupił po okazyjnej
cenie 10 mieszkań w bloku mieszkalnym likwidowanej Huty „Megastal” w T. U
notariusza podał, że mieszkania te kupuje za środki stanowiące jego majątek osobisty i
na tej podstawie został wpisany do wszystkich dziesięciu ksiąg wieczystych jako
wyłączny właściciel. Janina Nowak, która uważa, że jej mąż okłamał notariusza w
powyższej kwestii zwraca się do Pana/ Pani z prośbą o pomoc. Co można jej
doradzić?
5. Tomasz Nowak pożyczył swojej żonie Janinie Nowak osobistego laptopa. Janina
Nowak korzystała z niego podczas wykonywania pracy na rzecz Huty „Megastal” w
T. kiedy do firmy wpadł komornik i zajął całość sprzętu biurowego łącznie z
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przedmiotowym laptopem. Tomasz Nowak zwraca się do Pana/ Pani z prośbą o
pomoc. Co można mu doradzić?
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