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KONSPEKT ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU „POSTĘPOWANIE CYWILNE” 

SSR DR MARIUSZ ŚLADKOWSKI 

 

13.05.21r. – grupa B 

20.05.21r. – grupa A i C 

 

Temat 

„Rozwiązywanie kazusów, w których występuje problematyka wszystkich rodzajów 

współuczestnictwa, jak również kazusów, w których zachodzi możliwość zgłoszenia 

wniosków zmierzających do przedmiotowej zmiany powództwa. Metodyka rozwiązywania 

kazusu z „Postępowania cywilnego” na kolokwium rocznym” 

 

1. Wprowadzenie do problematyki współuczestnictwa w procesie cywilnym oraz 

przedmiotowej zmiany powództwa: 

 

Art. 72. § 1. Kilka osób może w jednej sprawie występować w roli powodów lub pozwanych, 

jeżeli przedmiot sporu stanowią: 

1) prawa lub obowiązki im wspólne lub oparte na tej samej podstawie faktycznej i 

prawnej (współuczestnictwo materialne); 

2) roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju, oparte na jednakowej podstawie 

faktycznej i prawnej, jeżeli ponadto właściwość sądu jest uzasadniona dla każdego z roszczeń 

lub zobowiązań z osobna, jako też dla wszystkich wspólnie (współuczestnictwo formalne). 

§ 2. Jeżeli przeciwko kilku osobom sprawa może toczyć się tylko łącznie (współuczestnictwo 

konieczne), przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się także do osób, których udział w 

sprawie uzasadniałby jej rozpoznanie w postępowaniu odrębnym. 

§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio w wypadku współuczestnictwa materialnego, innego 

niż współuczestnictwo konieczne. 

Art. 73. § 1. Każdy współuczestnik działa w imieniu własnym. 

§ 2. W wypadku jednak, gdy z istoty spornego stosunku prawnego lub z przepisu ustawy 

wynika, że wyrok dotyczyć ma niepodzielnie wszystkich współuczestników 

(współuczestnictwo jednolite), czynności procesowe współuczestników działających są 

skuteczne wobec nie działających. Do zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania 

powództwa potrzeba zgody wszystkich współuczestników. 
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Art. 74. Każdy ze współuczestników sporu ma prawo samodzielnie popierać sprawę. Na 

posiedzenie sądowe wzywa się wszystkich tych współuczestników, co do których sprawa nie 

jest zakończona. 

 

Współuczestnictwo w sporze istnieje wówczas, gdy stroną procesową (powodem lub 

pozwanym) jest większa liczba osób (fizycznych lub prawnych), polega zaś ono najczęściej 

na tzw. podmiotowym łączeniu roszczeń. Nie można jednak uważać, że dochodzi do 

współuczestnictwa wskutek samego połączenia przez sąd kilku spraw cywilnych do łącznego 

rozpoznania, ma to bowiem tylko charakter techniczny. Współuczestnictwo może istnieć od 

początku procesu lub powstać w jego toku (np. wskutek zmiany stron). 

 

Kodeks przewiduje cztery rodzaje współuczestnictwa: 

1)  materialne, 

2)  formalne, 

3)  konieczne jako rodzaj współuczestnictwa materialnego, 

4)  jednolite jako rodzaj współuczestnictwa materialnego. 

 

Jeśli chodzi o działanie poszczególnych współuczestników w procesie, obowiązuje zasada 

samodzielności, według której każdy współuczestnik działa w imieniu własnym. W związku 

z tym w stosunku do każdego ze współuczestników może być odmienny zarówno przebieg, 

jak i wynik procesu oraz różne terminy procesowe (np. terminy zaskarżenia – w zależności od 

daty doręczenia orzeczenia). Jeżeli co do niektórych współuczestników sprawa została 

zakończona, nie biorą już oni udziału w dalszym postępowaniu toczącym się w stosunku do 

pozostałych (art. 74 k.p.c.). Nie dotyczy to jednak współuczestnictwa jednolitego, przy 

którym oddzielne zakończenie sprawy co do poszczególnych współuczestników nie jest 

możliwe. 

 

Współuczestnictwo jednolite istnieje, gdy z istoty spornego stosunku prawnego wynika, że 

wyrok dotyczyć ma niepodzielnie wszystkich współuczestników (np. w sprawie o 

zobowiązanie solidarne lub o świadczenie niepodzielne). 

Czynności procesowe współuczestników działających są skuteczne wobec niedziałających 

(np. wniesienie środka odwoławczego), przy tym współuczestnicy niedziałający mogą 

odnieść tylko korzyści, a nie szkody z czynności współuczestników działających (np. 

stawiennictwo choćby jednego ze współuczestników powoduje, że wyrok zaoczny nie może 
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być wydany). Ograniczenie zasady samodzielności polega tu przede wszystkim na tym, że 

akty dyspozytywne (np. zrzeczenie się roszczenia, uznanie powództwa) wymagają zgody 

wszystkich współuczestników. 

 

Współuczestnictwo konieczne istnieje wówczas, gdy sprawa kilku osób czy przeciwko kilku 

osobom może toczyć się tylko łącznie, co w każdym wypadku wynika z przepisów prawa 

materialnego lub procesowego (np. powództwo o zaprzeczenie ojcostwa oraz powództwo 

ekscydencyjne). Legitymacja procesowa przysługuje tutaj nie każdemu z powodów lub 

pozwanych oddzielnie, ale wszystkim łącznie. W związku z tym przeciwko stronie działającej 

oddzielnie może zostać wysunięty zarzut braku pełnej (wyłącznej) legitymacji procesowej 

jako przesłanki merytorycznej. Na przykład w sprawie o zwolnienie spod egzekucji mienia 

zajętego w toku postępowania karnego na zabezpieczenie grożącej podejrzanemu kary 

grzywny oraz na zabezpieczenie roszczenia o naprawienie szkody, współuczestnictwo Skarbu 

Państwa oraz tej państwowej lub społecznej osoby prawnej, której roszczenia zostały 

zabezpieczone, ma charakter współuczestnictwa koniecznego, ponieważ oddzielnie żaden z 

tych podmiotów nie ma pełnej legitymacji biernej. 

 

Art. 193. § 1. Zmiana powództwa jest dopuszczalna, jeżeli nie wpływa na właściwość sądu. 

§ 2. Jeżeli w myśl przepisu poprzedzającego zmiana nie jest dopuszczalna, a powód zmienia 

powództwo w ten sposób, że występuje z nowym roszczeniem obok pierwotnego, sąd 

rozpoznaje nowe roszczenie jako sprawę oddzielną, jeżeli jest dla niej rzeczowo i miejscowo 

właściwy, w przeciwnym zaś razie przekazuje sprawę sądowi właściwemu. Gdy jednak 

zmiana taka następuje w sądzie rejonowym, należy przekazać całe zmienione powództwo 

sądowi okręgowemu, który dla zmienionego powództwa jest rzeczowo i miejscowo właściwy. 

§ 21. Z wyjątkiem spraw o roszczenia alimentacyjne zmiana powództwa może być dokonana 

jedynie w piśmie procesowym. Przepis art. 187 stosuje się odpowiednio. 

§ 3. Jeżeli powód występuje z nowym roszczeniem zamiast lub obok roszczenia pierwotnego, 

skutki przewidziane w artykule poprzedzającym rozpoczynają się z chwilą, w której 

roszczenie to powód zgłosił na rozprawie w obecności pozwanego, w innych zaś wypadkach - 

z chwilą doręczenia pozwanemu pisma zawierającego zmianę i odpowiadającego 

wymaganiom pozwu. 

 

Warunki dopuszczalności przedmiotowej zmiany powództwa są określone w sposób 

liberalny. Zmiana może dotyczyć tylko roszczeń, dla których właściwa jest droga procesu 
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(tryb procesowy). Dlatego dyskusyjna wydaje się możliwość zmiany pozwu na wniosek. 

Judykatura dopuszcza zmianę, która spowoduje przekazanie sprawy do postępowania 

odrębnego i odwrotnie (jest to jednak niedopuszczalne, jeżeli miałoby wpłynąć na właściwość 

sądu). 

 

Zmiana może dotyczyć: 

a)  żądania; 

b)  jego podstawy faktycznej; 

c)  żądania i podstawy faktycznej. 

 

Zmiana żądania może być jakościowa (np. żądanie zapłaty odszkodowania zamiast wydania 

rzeczy) lub ilościowa (np. żądanie zapłaty większej kwoty tytułem zadośćuczynienia za 

doznaną krzywdę, jak również może polegać na wystąpieniu z nowym roszczeniem obok 

dotychczasowego, np. zgłoszenie roszczenia o zapłatę odsetek ustawowych). Jeżeli powód 

ogranicza roszczenie lub występuje z nowym w miejsce poprzedniego - nie jest to zmiana 

sensu stricto - dopuszczalność podlega ocenie także według art. 203. 

 

Zmiana podstawy faktycznej polega na oparciu tego samego żądania na zupełnie innym 

podłożu faktycznym (np. gdy żądanie zapłaty uzasadniono umową najmu, a potem przy 

zmianie okoliczności - bezpodstawnym wzbogaceniem). Według stanowiska judykatury i 

doktryny nie stanowi zmiany powództwa ani bliższe określenie żądania, ani uzupełnienie 

okoliczności faktycznych podanych pierwotnie, jeżeli w ich wyniku nie zmienia się podstawa 

faktyczna powództwa. Z tych przyczyn można mówić jedynie o jakościowej zmianie 

podstawy faktycznej powództwa.  

 

2. Kazusy dotyczące problematyki współuczestnictwa w procesie cywilnym. 

 

a) Reprezentujesz jako radca prawny Spółdzielnię Mieszkaniową „Wolna chata” w 

Pułtusku w sprawie o eksmisję przeciwko rodzinie Malinowskich to jest Janowi, 

Annie, Markowi i Kamili. Najemcą przedmiotowego lokalu był Jan Malinowski, zaś 

umowę najmu zawarł on przed ślubem z Anną Malinowską. Na pierwszym terminie 

rozprawy z grona pozwanych pojawił się jedynie Jan Malinowski, który oznajmił, że 

po rozwodzie żona Anna wraz z córką Kamilą wyprowadziły się, tak że aktualnie w 

przedmiotowym lokalu mieszka jedynie z synem Markiem, jego konkubiną Olgą 
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Wódką oraz ich 1,5 miesięcznym synem Brunem Malinowskim. Jakie działania 

Powinieneś/Powinnaś podjąć? Przeanalizuj kwestie współuczestnictwa po stronie 

pozwanej w tym procesie. 

współuczestnictwo materialne konieczne 

 

b) Reprezentujesz jako radca prawny Spółdzielnię Mieszkaniową „Wolna chata” w 

Pułtusku w sprawie o eksmisję przeciwko rodzinie Malinowskich to jest Janowi, 

Annie, Markowi i Kamili. Najemcą przedmiotowego lokalu był Jan Malinowski, zaś 

umowę najmu zawarł on po ślubie z Anną Malinowską. Na pierwszym terminie 

rozprawy nie stawili się pozwani 1-4. W stosunku do Jana i Anny doręczenia wróciły 

po podwójnym awizo,  w stosunku do Kamili z adnotacją „adresat wyprowadził się”, 

wreszcie w stosunku do Marka z adnotacją „nie żyje”. Jakie działania 

Powinieneś/Powinnaś podjąć? Przeanalizuj kwestie współuczestnictwa po stronie 

pozwanej w tym procesie. 

współuczestnictwo materialne konieczne 

 

c) Reprezentujesz jako radca prawny Annę Nowak i Jana Nowaka, którzy wystąpili 

przeciwko ich matce Janinie Nowak z pozwem o zapłatę kwoty po 10.000,00 złotych. 

Roszczenie opierają na tym, że ich ojciec, a mąż pozwanej pominął ich w testamencie 

notarialnym zapisując cały swój majątek pozwanej. W toku sprawy powódka dogadała 

się z pozwaną, że ta ostatnia zapłaci jej 6.000,00 złotych jako zachowek po ojcu. 

Powód nie chce słyszeć o takiej ofercie. Jakie działania Powinieneś/Powinnaś podjąć? 

Przeanalizuj kwestie współuczestnictwa po stronie pozwanej w tym procesie. 

współuczestnictwo formalne 

 

d) Gmina Poczesna wystąpiła przeciwko Annie Nowak i Janowi Nowakowi, których 

Reprezentujesz jako radca prawny z pozwem o rozwiązanie umowy użytkowania 

wieczystego obejmującego działkę X. W toku sprawy Twoja klientka zmarła. 

Pozwany chciałby przedłużyć proces maksymalnie do czasu kiedy uda mu się nabyc 

inną działkę. Jakie działania Powinieneś/Powinnaś albo przeciwnie nie 

Powinieneś/Powinnaś podjąć? Przeanalizuj kwestie współuczestnictwa po stronie 

pozwanej w tym procesie. 

współuczestnictwo materialne jednolite 
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e) Reprezentujesz jako radca prawny Tomasza Nowaka, który pożyczył swojej żonie 

Janinie Nowak do pracy 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 przedmiotowym laptopem w ramach 

prowadzonego postępowania egzekucyjnego z wniosku Gminy Miejskiej T. 

Pracodawca żony Twojego klienta uważa, że był to firmowy laptop, bo swego czasu 

kupił podobne do firmowego biura. Jakie działania Powinieneś/Powinnaś podjąć? 

Przeanalizuj kwestie współuczestnictwa po stronie pozwanej w tym procesie. 

współuczestnictwo materialne jednolite 

 

3. Kazusy dotyczące problematyki przedmiotowej zmiany powództwa. 

 

a) Reprezentujesz jako radca prawny Tomasza Nowaka, który pozwał Hutę „Megastal” 

w T. o zapłatę kwoty 72.500,00 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 11 stycznia 

2021 roku do dnia zapłaty. W toku sprawy Twój mocodawca dokonał kwotowego 

wyliczenia należnych mu odsetek określając je sumą 4.500,00 złotych. Jakie działania 

Powinieneś/Powinnaś podjąć? Przeanalizuj kwestie zaistnienia przedmiotowej zmiany 

powództwa w tym procesie w tym procesie. 

b) Reprezentujesz jako radca prawny Spółdzielnię Mieszkaniową „Wolna chata” w 

Pułtusku w sprawie o zapłatę kwoty 12.000,00 złotych przeciwko rodzinie 

Malinowskich to jest Janowi, Annie, Markowi i Kamili. Należność wynika z faktu 

nieuiszczania przez pozwanych czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego X za 

okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w kwocie po 

500,00 złotych miesięcznie. Najemcą przedmiotowego lokalu był Jan Malinowski, zaś 

umowę najmu zawarł po ślubie z Anną Malinowską. Z dokumentacji otrzymanej przez 

Ciebie w toku sprawy z Działu Windykacji Należności powódki wynika, że pozwany 

Marek Malinowski osiągnął pełnoletniość w dniu 12 marca 2020 roku, zaś pozwana 

Kamila Malinowska wyprowadziła się z przedmiotowego lokalu w dniu 31 maja 2020 

roku. Jakie działania Powinieneś/Powinnaś podjąć? Przeanalizuj kwestie zaistnienia 

przedmiotowej zmiany powództwa w tym procesie w tym procesie. 

 

Orzecznictwo do kazusów 

 

Wyrok SA w Gdańsku z dnia 08 lutego 2011 roku, I ACa 1319/10, POSAG 2011/3/22-31 
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Nie stanowi zmiany powództwa zgłoszenie żądania zasądzenia odsetek z tytułu opóźnienia, 

wyliczonych kwotowo, w miejsce dochodzonych w pozwie odsetek, określonych procentowo 

od należności głównej, która została następnie zaspokojona w toku procesu. 

 

Wyrok SA w Lublinie z dnia 08 lutego 1996 roku, I ACr 27/96, Apel.-Lub. 1997/2/8 

Powództwo osoby trzeciej o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji toczy się 

przeciwko wierzycielowi i dłużnikowi - o ile zaprzecza on prawu powoda. Reguła ta dotyczy 

także powództwa o zwolnienie od egzekucji administracyjnej. Pozwanym więc w takiej 

sprawie winien być także wierzyciel a nie organ egzekucyjny. Organ egzekucyjny mógłby 

być pozwanym w sprawie o zwolnienie od egzekucji gdyby jednocześnie - co w 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest możliwe - był także wierzyciel na rzecz 

którego prowadzona jest egzekucja. W przypadku wielości wierzycieli w egzekucji osoba 

trzecia występująca z roszczeniem o zwolnienie od egzekucji pozywa wszystkich wierzycieli 

łącznie. Egzekucja w równym stopniu toczy się na rzecz wszystkich, a tym samym ich udział 

w procesie o zwolnienie od egzekucji jest konieczny, a konieczność współuczestnictwa 

wierzycieli wynika z istoty sprawy co powoduje, że jest to jednocześnie współuczestnictwo 

jednolite. 

 

Wyrok SN z dnia 04 stycznia 2012 roku, III CSK 140/11, OSNC 2012/6/79 

Postępowanie w sprawie o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego może się toczyć 

tylko przeciwko wszystkim współużytkownikom wieczystym (art. 72 § 2 k.p.c.). 

 

Postanowienie SN z dnia 23 maja 2012 roku, II CSK 705/11, LEX nr 1226680 

Współuczestnictwo osób dochodzących roszczeń o zachowek jest współuczestnictwem 

formalnym. W takiej sprawie przedmiotem sporu są bowiem roszczenia jednego rodzaju, 

oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej. 

 

Postanowienie SN z dnia 02 października 2008 roku, II CZ 72/08, LEX nr 465912 

W wypadku, gdy zmiana powództwa dotyczy żądania i powoduje zmianę wartości 

przedmiotu sporu, to obowiązkiem powoda jest wskazanie aktualnej wartości przedmiotu 

sporu. Powyższy obowiązek ściśle wiąże się z obowiązkiem uiszczenia lub uzupełnienia 

opłaty, który powstaje na skutek rozszerzenia lub innej zmiany żądania (art. 1303 § 2 k.p.c.). 

 

Źródła prawa 
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1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. 

2020, poz. 1575 z późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych (t. j. Dz. U. 2020, poz. 75 z 

późn. zm.); 

3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu 

grupowym (t. j. Dz. U. 2020, poz. 446). 

 

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. Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 23 września 1963 r., III CO 42/63, 

OSNCP 1965, nr 2, poz. 22;  

2. Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 30 grudnia 1993 r., III CZP 146/93, 

OSNCP 1994, nr 5, poz. 94; 

3. Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 05 czerwca 2008 r., III CZP 142/07, 

OSNC 2008, nr 11, poz. 122; 

4. Wyrok SN z dnia 11 lipca 1969 roku, I CR 140/69, OSNCP 1970, nr 5, poz. 85; 

5. Wyrok SN z dnia 15 czerwca 1973 roku, II CR 257/73, OSNCP 1974, nr 4, poz. 76. 

 

Dodatkowy kazus do przeanalizowania 

Powód Marek Stasiak w pozwie z dnia 10 kwietnia 2020 roku skierowanym do Sądu 

Rejonowego w Zabrzu przeciwko pozwanemu Jakubowi Schwarzowi wniósł o zasądzenie 

kwoty 10.000 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 04 maja 2019 roku do dnia zapłaty. 

W uzasadnieniu wskazał, że pozwany w dniu 01 stycznia 2019 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 2019 roku wezwał 

pozwanego do zapłaty kwoty 10.000 złotych w terminie do dnia 03 maja 2019 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. 
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Zarządzeniem z dnia 13 kwietnia 2020 roku SSR Jan Grzmot, polecił skserować 

pozew, po czym wyznaczył termin rozprawy na dzień 29 maja 2020 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 05 maja 

2020 roku. 

W dniu 12 maja 2020 roku do Sądu Rejonowego w Zabrzu wpłynęła w trzech 

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

Horałka, 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 wniósł o zawiadomienie o 

toczącym się postępowaniu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „Nic się nie martw!” 

Spółki Akcyjnej w Strzelcach Opolskich, 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 29 maja 2020 roku przed Sądem Rejonowym w Zabrzu stawili 

się powód oraz pozwany wraz z pełnomocnikiem r. pr. Orestem Psiurem. R. pr. Orest Psiur 

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

Horałki, 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. Orest Psiur wniósł o tymczasowe dopuszczenie go 

do udziału w sprawie w charakterze pełnomocnika pozwanego z zobowiązaniem do złożenia 

pełnomocnictwa substytucyjnego udzielonego mu przez r. pr. Rusłana Horałkę w terminie 3 

dni. 

Po sprawdzeniu obecności Sąd oddalił wniosek r. pr. Oresta Psiura o tymczasowe 

dopuszczenie go do udziału w sprawie w charakterze pełnomocnika pozwanego. 

Wobec zaistniałego stanu rzeczy r. pr. Orest Psiur oświadczył Sądowi, że pozostanie 

na sali rozpraw w charakterze publiczności. 

Po złożeniu przez r. pr. Orsta Psiura 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. Orseta Psiura pozwany łamaną polszczyzną oznajmił 

Sądowi, że wobec faktu, iż nie włada językiem polskim, zaś 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 „Nic się nie martw!” Spółki 

Akcyjnej w Strzelcach Opolskich, jako bezprzedmiotowy wobec faktu solidarnej 

Z komentarzem [m1]: Naruszenie art. 130 par. 1 w zw. z art. 
128 par. 1 k.p.c. 

Z komentarzem [m2]: Naruszenie art. 2052 par. 1 i 2 k.p.c. 

Z komentarzem [m3]: Naruszenie art. 97 par. 1 k.p.c. 

Z komentarzem [m4]: Naruszenie art. 148 par. 1 k.p.c. 

Z komentarzem [m5]: Naruszenie art. 265 par. 1 i 2 w zw. z art. 
304 k.p.c. 

Z komentarzem [m6]: Naruszenie art. 132 par. 1 k.p.c. 
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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 procesowa Pana 

Wysokiego Sądu jako narusza jego prawo do obrony”. 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 sklepie akwarystycznym w Essen 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 10 czerwca 2020 

roku. 

W dniu 10 czerwca 2020 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu w osobie SSR Manfreda 

Markosa wydał wyrok, którego sentencja brzmiała: 

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

odsetkami od dnia 04 maja 2019 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. 

 

Z komentarzem [m7]: Naruszenie art. 227 w zw. z art. 84 par. 1 
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