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KONSPEKT ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU „POSTĘPOWANIE CYWILNE” 

SSR DR MARIUSZ ŚLADKOWSKI 

 

29.07.21r. – grupa A 

02.09.21r. – grupa B 

22.07.21r. – grupa C 

 

Temat 

Symulacja rozprawy sądowej w sprawie cywilnej. 

 

Poniżej przedstawiam Państwu treść kazusu, w oparciu o którą uczestnikom zajęć zostają 

losowo przydzielone role pełnomocników stron, świadków oraz biegłego w toczącym się 

przed Sądem Rejonowym w X. Następnie, po kilkuminutowym przygotowaniu, zostanie 

przeprowadzona symulacja rozprawy w przedmiotowej sprawie. 

 

Stanowiska stron: 

Powód Jan Malinowski domagał się zasądzenia od pozwanej „Omega” Spółki Jawnej w 

Ustroniu kwoty 2.500,00 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 15 stycznia 2020 roku do 

dnia zapłaty, a ponadto zasądzenia od pozwanej na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania 

w sprawie. Wywodził, że w dniu 14 grudnia 2019 roku zawarł z pozwaną umowę, której 

przedmiotem było wykonanie na rzecz pozwanej przez zespół taneczny „Thunder” występu 

artystycznego pod nazwą „Paryska Noc” w trakcie imprezy sylwestrowej w dniu 31 grudnia 

2019 roku na terenie Hotelu „Spa Resort” w Ustroniu. Powód dalej podniósł, że w 

przedmiotowej umowie określono między innymi wysokość kary umownej w kwocie 

2.500,00 złotych na wypadek odstąpienia od umowy poza ściśle określonymi w jej treści 

wypadkami. Powód dalej podniósł, że zespół „Thunder”, który pojawił się w umówionym 

terminie w Hotelu „Spa Resort” bezpodstawnie nie został dopuszczony do realizacji 

przedmiotu umowy. Powód dalej podniósł, że na osobach wchodzących w skład zespołu 

zostało wymuszone oświadczenie, że zespół nie był przygotowany technicznie do 

zaprezentowania umówionego występu artystycznego. Powód dalej podniósł, że osoby 

wchodzące w skład zespołu oświadczeniami z dnia 16 marca 2020 roku uchyliły się od 

skutków prawnych oświadczeń z dnia 31 grudnia 2019 roku złożonych pod wpływem błędu, 

podstępu i groźby. Powód podniósł wreszcie, że pismem z dnia 15 stycznia 2020 roku 
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bezskutecznie wezwał pozwaną do zapłaty dochodzonej kwoty, co czyni powództwo 

uzasadnionym. 

Pozwana „Omega” Spółka Jawna w Ustroniu w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie 

powództwa w całości oraz zasądzenie od powoda kosztów procesu. W uzasadnieniu 

podniosła zarzut całkowitego nieprzygotowania zespołu „Thunder” do umówionego występu 

artystycznego, które skutkowało niedopuszczeniem go do jego wykonania, a także 

niezgodności pomiędzy treścią pierwotnej oferty powoda i umowy pomiędzy stronami a 

usługą zaoferowaną w dniu niedoszłego występu zespołu. Pozwana podniosła dalej, iż osoby 

wchodzące w skład zespołu w dniu 31 grudnia 2019 roku dobrowolnie złożyły oświadczenia, 

że zespół nie był przygotowany technicznie do zaprezentowania umówionego występu 

artystycznego. Pozwana zaprzeczyła wreszcie, aby przedmiotowe oświadczenia zostały 

złożone pod wpływem błędu, podstępu, czy też groźby zastosowanej przez jej pracowników. 

 

Stan faktyczny wynikający ze złożonych do akt sprawy dokumentów: 

W § 1 umowy strony postanowiły, że powód zobowiązuje się wykonać na zlecenie pozwanej 

w noc sylwestrową z dnia 31 grudnia 2019 roku na dzień 01 stycznia 2020 roku występ 

zespołu tanecznego „Thunder” pod tytułem „Paryska Noc” składający się z czterech odsłon - 

po dwie na każdej z dwóch sal Hotelu „Spa Resort” w Ustroniu. Zgodnie z § 4 ust. 1 umowy 

do obowiązków powoda należało wykonanie powyższego programu artystycznego w sposób 

profesjonalny i rzetelny zgodnie z zasadami etyki artystycznej. Stosownie do treści § 7 

umowy, tytułem wynagrodzenia pozwana zobowiązywała się zapłacić powodowi kwotę 

2.500,00 złotych, z czego kwotę 1.000,00 złotych miała wpłacić na rachunek bankowy 

powoda w terminie do dnia 20 grudnia 2019 roku, zaś kwotę 1.500,00 złotych zaraz po 

wykonaniu przedmiotowego występu artystycznego do rąk przedstawiciela powoda. 

Wreszcie, w myśl § 8 umowy tylko okoliczności uznane za wyższe to jest pogrzeb lub ciężka 

choroba jednego z członków zespołu, powódź, pożar, itp. powodować miały, iż treść umowy 

była nieważna, w innych zaś przypadkach odstąpienie od niej powodować miało, że strona 

winna wypłaca stronie przeciwnej karę umowną w wysokości 2.500,00 złotych (dowód: 

umowa). 

Pozwana uiściła na konto powoda kwotę 1.000,00 złotych w dniu 19 grudnia 2019 roku 

(dowód: polecenie przelewu). 

W dniu 31 grudnia 2019 roku Anna Pąs, Irena Ogar, Maja Paluch i Sonia Tik na papierze 

firmowym Hotelu „Spa Resort” w Ustroniu złożyły oświadczenie, iż występ zespołu 
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„Thunder” podczas balu sylwestrowego nie odbył się ze względu na brak przygotowania 

technicznego zespołu (dowód: oświadczenie). 

W dniu 16 marca 2020 roku Irena Ogar, Maja Paluch i Sonia Tik złożyły Hotelowi „Spa 

Resort” w Ustroniu oświadczenie o cofnięciu oświadczenia z dnia 31 grudnia 2019 roku jako 

złożonego pod wpływem błędu, jak również zastosowanego przez adresata podstępu i gróźb 

(dowód: oświadczenia). 

 

Stanowiska świadków: 

 

Stanowiska świadków zawnioskowanych przez powoda: 

 

Irena Ogar, lat 24, studentka religioznawstwa, członek zespołu „Thunder”: 

Tańczę od 15-ego roku życia co tydzień w dyskotece ze znajomymi. Jestem w tym niezła. 

Tańczę głównie hip-hop, ale kankan to tylko machanie nogami z podwiniętą spódnicą. Dla 

mnie bułka z masłem. Po przyjeździe do hotelu dwie Panie, które się nami zaopiekowały, 

kazały nam zrobić próbę w dość obszernym pokoju. Zatańczyłyśmy całkiem przyzwoicie, no 

może w kilku miejscach muzyka nas trochę wyprzedziła. Po tej próbie Panie powiedziały 

nam, że nie nadajemy się do występu na sali głównej, proponując występ wyłącznie w 

mniejszej, bocznej sali klubowej za 1000,00 złotych, na co nasz menager nie wyraził zgody. 

Wtedy jedna z tych Pań powiedziała, że nie wyjdziemy stąd dopóki nie podpiszemy 

stosownego oświadczenia. Zamknięto nas na klucz a pod drzwiami warował taki łysy gość 

dwa razy większy od naszego menago. Po jakiejś godzinie nam zachciało się do toalety i 

stwierdziliśmy wspólnie z menago, że podpiszemy im co chcą i zwijamy się stamtąd. 

 

Paweł Sójka, lat 30, kierowca, towarzyszył zespołowi podczas pobytu w hotelu: 

Janek powiedział mi, że ma dla mnie fuchę na „Sylwka”. Miałem zawieść jakieś trzy lale od 

niego do hotelu do Ustronia na jakieś tańce. Lale były całkiem do rzeczy i fajnie się bujały. 

Widziałem ich trening już tam na miejscu. Ten trening nie spodobał się takim dwóm 

„pudernicom” które się nami miały opiekować. Po tej próbie powiedziały nam, że nie 

nadajemy się do występu na sali głównej, proponując występ wyłącznie w mniejszej, bocznej 

sali klubowej za 1000,00 złotych, na co ja powiedziałem, że „no way”. Wtedy zrobił się 

niezły hardcore. Jedna z nich powiedziała, że nie wyjdziemy stąd dopóki nie podpiszemy 

jakiś kwitów. Zjawił się taki łysy gość dwa razy większy ode mnie i zaczął mnie 

poszturchiwać. Laski się naradziły, potem coś podpisały, no i nas wypuścili. Niezłe jaja! 



 4 

 

Marian Ogniowski, lat 68, muzyk, wielka gwiazda polskiej estrady, śpiewał w hotelu podczas 

wspomnianej gali sylwestrowej:  

Po próbie na dużej sali w hotelu szedłem do toalety, gdy z pobliskiego pomieszczenia 

dobiegły mnie dźwięki kankana. Zajrzałem do środka i zobaczyłem trzy ślicznotki, 

młodziutkie i zgrabniutkie. Coś tam sobie pląsały. Nie wiem jak tańczyły, ale do dziś 

pamiętam ich króciuteńkie spódniczki i obcisłe bluzeczki… Potem pytałem dyrektor hotelu 

czemu nie występowały ale tylko się roześmiała. Wielka szkoda! Chciałem im zaproponować 

współpracę! 

 

Stanowiska świadków zawnioskowanych przez pozwaną: 

 

Anna Pąs, lat 46, menager, dyrektor hotelu „Spa Resort” w Ustroniu: 

Przygotowywaliśmy w 2019 roku naprawdę „wypasioną” zabawę sylwestrową. Miało być 

mnóstwo znamienitych gości, polityków, artystów, biznesmenów, itp. Najtańsze zaproszenie 

kosztowało 2.000,00 złotych od pary. Ponieważ z programu artystycznego w początku 

grudnia wypadł nam jeden z artystów, dałam swojej zastępczyni zadanie znalezienia kogoś w 

to miejsce. Marysia po dwóch dniach pokazała mi w necie stronę jakiegoś choreografa z 

Zabrza, który był impresario zespołu tańczącego program „Paryska Noc”. Pan przysłał nam 

demo zespołu, które wyglądało całkiem nieźle. Ładne stroje, profesjonalny taniec. Ponieważ 

czasu było niewiele podpisałam umowę w ciemno. W dniu występu pojawiły się u nas jakieś 

trzy młode dziewczyny. Bardzo się zdziwiłam, kiedy powiedziały mi, że są od powoda. Coś 

mnie tknęło i kazałam im zrobić próbę. Po tym co zobaczyłam mało nie spadłam z krzesła. 

Gdybym była z dziesięć lat młodsza sama bym lepiej zatańczyła. Dziewczyny przewracały się 

o własne nogi. To był dramat. Było mi ich trochę żal bo były w wieku mojej córki. Mówiły że 

chciały sobie trochę przyrobić ale je to przerosło. Nawet zgodziłam się żeby zatańczyły w 

klubie za 1.000,00 złotych ale powiedziały, że cyt. „nie będą robić siary”. Poprosiłam je o 

napisanie stosownego oświadczenia, po czym sobie poszły. 

 

Maria Pawłów, lat 37, menager, wicedyrektor hotelu „Spa Resort” w Ustroniu ds. 

artystycznych: 

Przygotowywaliśmy w 2019 roku naprawdę „wypasioną” zabawę sylwestrową. Miało być 

mnóstwo znamienitych gości, polityków, artystów, biznesmenów, itp. Najtańsze zaproszenie 

kosztowało 2.000,00 złotych od pary. Ponieważ z programu artystycznego w początku 
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grudnia wypadł nam jeden z artystów moja szefowa dała mi zadanie znalezienia kogoś w to 

miejsce. Trafiłam w necie na stronę jakiegoś choreografa z Zabrza, który był impresario 

zespołu tańczącego program „Paryska Noc”. Pan przysłał nam demo zespołu, które wyglądało 

całkiem nieźle. Ładne stroje, profesjonalny taniec. Ponieważ czasu było niewiele szefowa 

zdecydowała że podpisujemy umowę w ciemno. W dniu występu pojawiły się u nas trzy 

dziewczyny. Jak dla mnie wyglądały ok, ale szefowej coś podpadło i kazała im zrobić próbę. 

Po tym co zobaczyłam mało się ze wstydu nie spaliłam, bo to ja je ściągnęłam do hotelu. 

Dziewczyny przewracały się o własne nogi. Bałam się, że po takim numerze stracę robotę ale 

sprawa jakoś rozeszła się po kościach. Po ich próbie szefowa kazała mi iść przypilnować 

nagłośnienia, które instalowano. Po paru minutach szefowa powiedziała mi, że załatwiła z 

nimi sprawę polubownie, ale żebym się już nie brała za „rekrutację”. 

 

Oliwier Morus, lat 26, elektryk, montował nagłośnienie w hotelu: 

Byłem w tym hotelu wieczorem w sylwestra 2019 roku i montowałem nagłośnienie. Było 

mało czasu i byłem trochę nerwowy. W pewnym momencie musiałem zamknąć drzwi do 

jakiegoś pokoju, w którym były jakieś trzy dziewczyny i jakiś gościu. Ciągnąłem kabel po 

podłodze i te otwarte drzwi mi przeszkadzały. Ten gość chciał otworzyć te drzwi ale mu 

powiedziałem, że jak nie będzie uważał to może go kopnąć… W sensie, że prąd go może 

kopnąć… Faktycznie wyglądam jak Schwarzeneger, ale godziny na siłowni robią swoje, co 

nie…?  

 

Biegły psycholog Tomasz Kapusta, lat 50: 

Po badaniu klinicznym Ireny Ogar, Mai Paluch i Sonii Tik stwierdzam, że  nie mają one 

skłonności do konfabulacji, przy czym wykazują pewne symptomy nadwrażliwości na 

sygnały płynące z otaczającego je świata. 

 


