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Informacja dla zdającego 

 

1. Po zapoznaniu się z aktami sprawy proszę sporządzić - jako pełnomocnik powoda – radca 

prawny Adam Piasecki - apelację lub opinię o niecelowości jej wniesienia. 

2. Należy przyjąć, że we wszystkich protokołach i dokumentach znajdują się prawidłowe 

podpisy i niezbędne dane osób (np. nr PESEL),  

3. Sporządzając apelację, należy ją podpisać imieniem i nazwiskiem uprawnionej osoby. 

4. Wnioski apelacyjne w przedmiocie zasądzenia kosztów procesu za I lub II instancję 

powinny określać konkretne kwoty pieniężne jakie strona domaga się z tego tytułu. 

5. Wnioski i zarzuty apelacyjne winny zawierać wskazanie podstaw prawnych żądanego 

rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem. 

6. Należy przyjąć, że Sądem II Instancji jest Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział II 

Cywilny Odwoławczy. 

7. Data pracy powinna wynikać z przedstawionego stanu faktycznego. 

8. W dniu 20 marca 2019r. pełnomocnik pozwanego złożył w siedzibie Sądu Rejonowego 

Poznań Stare Miasto w Poznaniu wniosek o doręczenie wyroku tego Sądu z 19 marca 

2019r. sygn. akt: IC 41/19 wraz z uzasadnieniem.  

9. Wyrok z 19 marca 2019r. wraz z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w 

Poznaniu doręczył pełnomocnikowi pozwanego  w dniu 26 marca 2019r. 
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Poznań 7 styczeń 2019r 

Do  

Sądu Rejonowego 

Poznań Stare Miasto w Poznaniu 

 

  Pozew o zapłatę 

 

Powód: Jan Kowalski 

   zam. Poznań ul. Grunwaldzka 156 

nr PESEL 63112700110 

 

Pozwany: Jerzy Nowak 

zam. Poznań ul. Żydowska 25 

nr PESEL 72050511215 

 

W imieniu powoda Jana Kowalskiego wnoszę o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu 

nakazowym i: 

1. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 36.000 zł z ustawowymi odsetkami za 

opóźnienie od 7 stycznia 2019r. 

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych; 

3. Dopuszczenie dowodu z umowy najmu lokalu użytkowego zawartej między stronami w 

formie aktu notarialnego. 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 1 listopada 2015r. powód Jan Kowalski jako wynajmujący oraz pozwany Jerzy 

Nowak jako najemca zawarli umowę najmu lokalu użytkowego o pow. 100m
2
 położonego w 

Poznaniu przy ul. Garbary 15 na czas nieokreślony. W umowie tej czynsz najmu został 

ustalony na kwotę 3.000 zł miesięcznie. Przez pierwszy okres trwania umowy pozwany 

regularnie płacił czynsz, jednakże od stycznia 2018r. zaniechał płacenia czynszu powodowi. 
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Niniejszym zatem pozwem powód dochodzi zapłaty kwoty 36.000 zł tytułem czynszu 

określonego w umowie najmu za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. (12 

miesięcy x 3.000 zł= 36.000 zł. W rozmowie z powodem, pozwany zobowiązał się zapłacić 

zaległy czynsz do 6 stycznia 2019r., na co powód wyraził zgodę, zatem od daty wniesienia 

pozwu, pozwany pozostaje w opóźnieniu, a powodowi z tego tytułu należą się odsetki za 

opóźnienie. 

 

Adam Piasecki 

Radca Prawny 

 

 (podpis) 

Uwaga:  

- do pozwu dołączono jego odpis, dowód uiszczenia opłaty od pozwu w kwocie 450 zł, 

pełnomocnictwo procesowe i jego odpis oraz umowę najmu lokalu użytkowego i jej 

odpis 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

Poznań 7 styczeń 2019r. 

Pełnomocnictwo procesowe 

Jan Kowalski  udziela radcy prawnemu Adamowi Piaseckiemu  prowadzącemu kancelarię w 

Poznaniu przy ul. Młyńskiej 3/5 pełnomocnictwa procesowego w sprawie z powództwa Jana 

Kowalskiego przeciwko Jerzemu Nowakowi o zapłatę  czynszu najmu lokalu użytkowego.  

                                                                                       Jan Kowalski (podpis) 
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Notariusz Anna Wesoła Kancelaria Notarialna - Poznań ul. Mylna 3 

REPERTORIUM A NR - 2340/2015 

AKT NOTARIALNY 

Dnia pierwszego listopada roku dwutysięcznego piętnastego (01.11.2015) przede mną ANNĄ 

WESOŁĄ – notariuszem w Poznaniu, w mojej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Mylnej nr 3 

w Poznaniu stawili się:  

Jan Kowalski, syn Aleksandra i Elżbiet,  zam. Poznań ul. Grunwaldzka 156, nr PESEL 

63112700110, dowód osobisty DD 8800535,  

Jerzy Nowak, syn Zygmunta i Aliny, zam. Poznań ul. Żydowska 25, nr PESEL 72050511215, 

dowód osobisty DB 7868935,  

Tożsamość stawających notariusz ustaliła na podstawie okazanych dowodów osobistych, 

których serie i numery wypisano w nawiasach obok nazwisk stawających.  

UMOWA NAJMU 

§1. Jan Kowalski oświadcza, że jest właścicielem zabudowanej działki gruntu, położonej w 

Poznaniu przy ul. Garbary 15, o powierzchni 1.200 m
2
, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare 

Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00036526/1. Na nieruchomości tej 

położony jest budynek w którym usytuowany jest lokal użytkowy o pow. 100m
2
. 

§2. Jan Kowalski oddaje w najem na czas nieokreślony Jerzemu Nowakowi lokal użytkowy 

określony w §1. 

§3. Czynsz najmu strony ustalają na kwotę 3.000 zł miesięcznie i będzie on płacony przez 

najemcę z góry do 15-tego każdego miesiąca na rachunek bankowy wynajmującego nr 

20902034534534534554354354 

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.  

 

Pieczęć okrągła notariusza                                                     Na oryginale podpisy stawających  

                                                                                                            do aktu i notariusza 
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Sygn. akt I Nc 8/19 

 

NAKAZ ZAPŁATY 

w postępowaniu nakazowym 

 

Dnia 10 stycznia 2019 r.  

Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu Wydział I Cywilny 

w składzie:  

Przewodniczący  -  SSR Krzysztof Kot 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu nakazowym na skutek pozwu 

wniesionego przez Jana Kowalskiego, 

nakazuje pozwanemu  Jerzemu Nowakowi, aby zapłacił na rzecz powoda Jana Kowalskiego 

kwotę 36.000 (trzydzieści sześćdziesiąt tysięcy) zł wraz z ustawowymi odsetkami za 

opóźnienie od dnia 7 stycznia 2019r. do dnia zapłaty oraz kwotę 2867 zł tytułem kosztów 

procesu, w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu albo wniósł w tymże terminie 

zarzuty.  

 

SSR Krzysztof Kot 

(własnoręczny podpis) 

 

 

 

Uwaga: nakaz zapłaty wraz z odpisem pozwu i załącznikami został doręczony 

pozwanemu w dniu 22 stycznia 2019r. 
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Poznań 5 luty 2019r.  

Zarzuty od nakazu zapłaty. 

Do 

Sądu Rejonowego 

Poznań Stare Miasto w Poznaniu 

sygn. akt: INc 8/19 

Powód: Jan Kowalski 

Pozwany: Jerzy Nowak 

Pozwany składa zarzuty od nakazu zapłaty z 10 stycznia 2019r. wydanego w postępowaniu 

nakazowym przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu w sprawie  INc 8/19 

doręczonego jemu 22 stycznia 2019r. w części zasądzającej powyżej kwoty 18.000 zł z 

ustawowymi odsetkami za opóźnienie i rozstrzygającej o kosztach procesu. 

Pozwany wnosi o uchylenie nakazu zapłaty w zaskarżonej części i oddalenie powództwa. 

Niniejszym pozwany oświadcza, że potrąca swoją wierzytelność wobec powoda w kwocie 

18.000 zł z tytułu nakładów poczynionych w czasie trwania umowy najmu na lokal użytkowy 

położony w Poznaniu przy ul. Garbary 15, ze wzajemną wierzytelnością powoda wobec 

pozwanego w tej samej kwocie, z tytułu czynszu najmu wskazanego lokalu za okres od 1 

stycznia do 30 czerwca 2018r.  

 

Uzasadnienie 

 

Pozwany przyznaje, że w dniu 1 listopada 2015r. zawarł z powodem w formie aktu 

notarialnego umowę najmu lokalu użytkowego położonego w Poznaniu przy ul. Garbary 15, 

w której to umowie czynsz najmu został określony na kwotę 3.000 zł. Niniejszym pismem 

pełnomocnik pozwanego podnosi zarzut potrącenia albowiem pozwany oświadcza, że potrąca 

swoją wierzytelność w stosunku do powoda w kwocie 18.000 zł z tytułu nakładów 

poczynionych na wynajęty lokal użytkowy, ze wzajemną wierzytelnością powoda wobec 

pozwanego z tytułu czynszu najmu spornego lokalu, za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 

2018r. W konsekwencji zatem wzajemnego umorzenia się tych wierzytelności roszczenie 

powoda o zapłatę czynszu najmu za ten okres czasu jest niezasadne.  

Grzegorz Zieliński 
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radca prawny (podpis) 

Uwaga:  

- zarzuty od nakazu zapłaty wraz z jego odpisem i odpisem załączników zostały złożone 

w biurze podawczym Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu w dniu 5 

lutego 2019r. 

- do zarzutów został dołączony dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie  675 zł. 

- odpis zarzutów  z załącznikami Sąd doręczył pełnomocnikowi powoda. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Poznań 5 luty 2019r. 

Pełnomocnictwo procesowe 

Jerzy Nowak  udziela radcy prawnemu Grzegorzowi Zielińskiemu  prowadzącemu kancelarię 

w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 3/7 pełnomocnictwa procesowego w sprawie z powództwa 

Jana Kowalskiego o zapłatę z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego.  

 

                                                                                       Jerzy Nowak (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

Poznań 1 marca 2019r.  

 

Do 

Sądu Rejonowego 

Poznań Stare Miasto w Poznaniu 

sygn. akt: INc 8/19 

Powód: Jan Kowalski 

Pozwany: Jerzy Nowak 

 

Pismo procesowe powoda. 

Powód rozszerza żądanie pozwu w ten sposób, że domaga się zasądzenia od pozwanego na 

rzecz powoda kwoty 6.000 zł tytułem czynszu najmu za miesiące styczeń i luty 2019r. z 

ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 3.000 zł od 16 stycznia 2019r. i od kwoty 

3.000 zł od 16 lutego 2019r. wraz z kosztami procesu. 

Adam Piasecki 

Radca Prawny 

 (podpis) 

 

 

Uwaga:  

- do pisma dołączono jego odpis i dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 300 zł od 

roszczenia o zapłatę 

- Przewodniczący wyznaczył termin rozprawy zawiadamiając pełnomocników stron 

oraz zarządził doręczenie pełnomocnikowi pozwanego pisma pełnomocnika powoda z 1 

marca 2019r. 
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sygn. akt. IC 41/19 

Protokół rozprawy 

dnia 19 marca 2019r. 

Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu Wydział I Cywilny w składzie: 

           SSR Krzysztof Kot 

protokolant sekr. sąd. Agnieszka Migalska 

w sprawie z powództwa Jana Kowalskiego przeciwko Jerzemu Nowakowi o zapłatę. 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 10.00 i zakończono o godz. 11.00 

Po wywołaniu sprawy stawili się: pełnomocnik powoda radca prawny Adam Piasecki oraz 

pełnomocnik pozwanego radca prawny Grzegorz Zieliński. 

Strony wnoszą i wywodzą jak dotychczas. 

Pełnomocnik pozwanego wnosi o oddalenie powództwa w zakresie rozszerzonego 

powództwa podnosząc, że pozwany wydał powodowi przedmiotowy lokal użytkowy 31 

grudnia 2018r. 

Pełnomocnik pozwanego podnosi również, że powództwo o zapłatę winno zostać oddalone 

także i z tego względu, że powód tydzień temu zbył dochodzone roszczenie na rzecz 

niejakiego Stefana Piotrowicza, który pisemnie już zdążył wezwać pozwanego do zapłaty 

kwoty 42.000 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, powołując się właśnie na przelew 

tej wierzytelności. 

Pełnomocnik powoda przyznaje, że w dniu 10 marca 2019r. powód dokonał przelewu 

dochodzonej  wierzytelności na kwotę 42.000 zł nieodpłatnie na rzecz Stefana Piotrowicza 

wraz z wierzytelnością o odsetki ustawowe za opóźnienie. 

 Pełnomocnik powoda zaprzecza twierdzeniom pełnomocnika pozwanego, jakoby sporny 

lokal został wydany powodowi. wnosząc o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków 

Kamila Komara, Zdzisława Komara na okoliczność wydania przez pozwanego powodowi 

lokalu użytkowego położonego w Poznaniu przy ul. Garbary 15 dopiero w dniu 10 marca 

2019r.  

Przewodniczący stwierdza, że wymienione osoby powołane na świadków są obecne na sali 

rozpraw. Przewodniczący zarządził opuszczenie Sali rozpraw przez te osoby i oczekiwanie na 

korytarzu na decyzję Sądu w przedmiocie dopuszczenia tych dowodów. 

Sąd postanowił 
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Dopuścić dowód z zeznań świadków Kamila Komara i Zdzisława Komara na okoliczność, iż 

pozwany wydał powodowi lokal użytkowego położonego w Poznaniu przy ul. Garbary 15 

dopiero w dniu 10 marca 2019r. 

 

Staje świadek Kamil Komar, lat 35, handlowiec, w stosunku do stron obcy, zamieszkały w 

Poznaniu, pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i po 

odebraniu przyrzeczenia zeznaje: 

Znam obie strony. Mieszkam wraz z bratem Zdzisławem w lokalu położonym na 

nieruchomości stanowiącej własność powoda. Ja prowadzę sklep z obuwiem przy ul. Garbary 

14, który to sklep jest położony naprzeciwko sklepu spożywczego przy ul. Garbary 15 

prowadzonego przez pozwanego. Ja codziennie w sklepie pozwanego robiłem zakupy i nie 

mam wątpliwości co do tego, że sklep ten funkcjonował do końca lutego 2019r. 

Rozmawiałem z pozwanym przed zamknięciem sklepu w lutym bieżącego roku i pozwany 

twierdził, że czynsz był zbyt wysoki, a prowadzenie sklepu w tym miejscu nie przynosiło 

spodziewanych dochodów, wobec czego zawarł już umowę najmu innego lokalu użytkowego 

od 1 kwietnia 2019r., w którym również będzie handlował artykułami spożywczymi.  

 

Staje świadek Zdzisław Komar, lat 38, handlowiec, w stosunku do stron obcy, zamieszkały w 

Poznaniu, pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i po 

odebraniu przyrzeczenia zeznaje: 

Ja mieszkam przy ul. Garbary 16, zatem tuż przy sklepie spożywczym który prowadził 

pozwany do końca lutego 2019r. Codziennie robiłem w tym sklepie zakupy. Od marca sklep 

ten jest zamknięty i z tego co słyszałem od powoda, to jest w trakcie negocjacji z innym 

najemcą, który chce w tym miejscu prowadzić sklep z wędlinami i mięsem. Z pozwanym nie 

rozmawiałem na temat przyczyn zaniechania prowadzenia sklepu spożywczego przy ul. 

Garbary 15, jednak od mojego brata Kamila, który zeznawał przede mną wiem, że z przyczyn 

finansowych wynajął on lokal użytkowy w innym miejscu. 

Przewodniczący udzielił głosu pełnomocnikom stron przed zamknięciem rozprawy. 

Pełnomocnicy stron wnoszą jak dotychczas. 

Przewodniczący zamknął rozprawę i po naradzie Sąd ogłosił wyrok 

 

Przewodniczący                                                                                    Protokolant 

(podpis)                                                                                                    (podpis) 
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sygn. akt: IC 41/19 

 

WYROK  

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Dnia 19 marca 2019r. 

Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, Wydział I Cywilny w składzie: 

Przewodniczący: SSR Krzysztof Kot, 

Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Migalska, 

po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2019 r. w Poznaniu na rozprawie  

sprawy z powództwa Jana Kowalskiego 

 przeciwko Jerzemu Nowakowi 

o zapłatę: 

I. uchyla nakaz zapłaty  wydany przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu 10 

stycznia 2019r. w sprawie  I Nc 8/19 i powództwo oddala; 

II. zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 4.292 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. 

 

SSR Krzysztof Kot (podpis) 
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I C 41/19 

Uzasadnienie 

Powód Jan Kowalski wniósł pozew w postępowaniu nakazowym w którym domagał się 

zasądzenia od pozwanego Jerzego Nowaka kwoty 36.000 zł z ustawowymi odsetkami za 

opóźnienie od dnia 7 stycznia 2019r. oraz zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda 

kosztów procesu według norm przepisanych. Do pozwu powód dołączył umowę najmu lokalu 

użytkowego zawartą w formie aktu notarialnego, w której strony ustaliły czynsz najmu na 

kwotę 3.000 zł, przy czym pozwany nie płacił tego czynszu za okres od 1 stycznia 2018r. do 

31 grudnia 2018r.. 

Nakazem zapłaty z 10 stycznia 2019r. wydanym w postępowaniu nakazowym Sąd uwzględnił 

powództwo w całości. 

Od powyższego nakazu zapłaty pozwany wniósł zarzuty w części zasądzającej powyżej 

kwoty 18.000 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie i rozstrzygającej o kosztach procesu. 

Pozwany wniósł o uchylenie nakazu zapłaty w zaskarżonej części i oddalenie powództwa. 

Nadto pozwany oświadczył, że potrąca swoją wierzytelność wobec powoda w kwocie 18.000 

zł z tytułu nakładów poczynionych w czasie trwania umowy najmu na lokal użytkowy 

położony w Poznaniu przy ul. Garbary 15, ze wzajemną wierzytelnością powoda wobec 

pozwanego w tej samej kwocie, z tytułu czynszu najmu wskazanego lokalu za okres od 1 

stycznia do 30 czerwca 2018r.  

Pismem procesowym z 1marca 2019r. powód rozszerzył żądanie pozwu w ten sposób, że 

domagał się zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kwoty 6.000 zł tytułem czynszu 

najmu za miesiące styczeń i luty 2019r. z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 

3.000 zł od 16 stycznia 2019r. i od kwoty 3.000 zł od 16 lutego 2019r. 

Na rozprawie pełnomocnik pozwanego wniósł o oddalenie powództwa w zakresie 

rozszerzonego powództwa podnosząc, że pozwany wydał powodowi przedmiotowy lokal 

użytkowy 31 grudnia 2018r. Pełnomocnik pozwanego podniósł również, że powództwo o 

zapłatę winno zostać oddalone także i z tego względu, że powód zbył dochodzone roszczenie 

na rzecz niejakiego Stefana Piotrowicza, który pisemnie już zdążył wezwać pozwanego do 

zapłaty kwoty 42.000 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, powołując się właśnie na 

przelew tej wierzytelności. 

Pełnomocnik powoda przyznał, że w dniu 10 marca 2019r. powód dokonał przelewu 

dochodzonej  wierzytelności na kwotę 42.000 zł nieodpłatnie na rzecz Stefana Piotrowicza 

wraz z wierzytelnością o odsetki ustawowe za opóźnienie. 

Sąd ustalił następujący stan faktyczny: 

Powód jako wynajmujący  i pozwany jako najemca, w dniu 1 listopada 2015r. zawarli w 

formie aktu notarialnego umowę najmu lokalu użytkowego o pow. 100m
2
 położonego w 

Poznaniu przy ul. Garbary 15 w nieruchomości stanowiącej własność powoda. Czynsz najmu 

za ten lokal strony ustaliły na kwotę 3.000 zł miesięcznie. Pozwany od 1 stycznia 2018r. 
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zaprzestał płacenia czynszu, zatem za 2018r. powstała zaległość w kwocie 36.000 zł. 

Pozwany potrącił swoją wierzytelność z tytułu nakładów poczynionych na przedmiotowy 

lokal z wierzytelnością powoda dochodzoną za pierwsze sześć miesięcy 2018r. Pozwany 

wydał powodowi sporny lokal użytkowy 31 grudnia 2018r. Powód w dniu 10 marca 2019r. 

dokonał przelewu dochodzonej  wierzytelności na kwotę 42.000 zł nieodpłatnie na rzecz 

Stefana Piotrowicza wraz z wierzytelnością o odsetki ustawowe za opóźnienie. 

Wskazane wyżej okoliczności faktyczne były między stronami bezsporne, za wyjątkiem tego, 

czy pozwany wydał powodowi sporny lokal użytkowy. Na tą okoliczność powód 

zawnioskował przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków Kamila Komara i Zdzisława 

Komara. Jednakże zeznania tych świadków Sąd ocenił jako niewiarygodne albowiem 

świadkowie ci znają dobrze powoda, mieszkają w lokalu położonym na nieruchomości 

stanowiącej własność powoda i zostali przez powoda przywiezieni do Sądu na rozprawę. 

Sąd zważył co następuje: 

Roszczenie powoda okazało się nieuzasadnione. Poza sporem pozostaje okoliczność, że 

strony ustaliły czynsz najmu w wysokości 3.000 zł miesięcznie. Nie ulega zatem wątpliwości, 

że po stronie powoda powstała wierzytelność w kwocie 36.000 zł wobec pozwanego z tytułu 

czynszu najmu za 2018r. Tej okoliczności pozwany nie kwestionował. Jednakże pozwany w 

zarzutach od nakazu zapłaty skutecznie złożył oświadczenie o potrąceniu swojej 

wierzytelności z tytułu nakładów poczynionych na przedmiotowy lokal użytkowy w kwocie 

18.000 zł z wierzytelnością powoda za pierwszych sześć miesięcy 2018r. z tytułu czynszu 

najmu. Powód nie kwestionował tej okoliczności faktycznej ani co do poczynionych przez 

pozwanego nakładów, jak również co do ich wysokości, zatem okoliczność tą Sąd uznał za 

przyznaną. Pozwany wydał powodowi przedmiotowy lokal użytkowy 31 grudnia 2018r., 

zatem powodowi nie przysługuje należność czynszowa za dwa miesiące 2019r. Należy 

podkreślić, że Sąd nie mógł uwzględnić żądania powoda z tytułu zapłaty czynszu za dwa 

miesiące 2019r. także z tego powodu, iż dokonana przez powoda zmiana powództwa w 

postepowaniu nakazowym była niedopuszczalna w myśl art.495§2 k.p.c. 

Nadto zbycie przez powoda całej należności dochodzonej w niniejszym procesie powoduje, 

że powód przestał być wierzycielem pozwanego z tego tytułu, zatem także w oparciu o tą 

podstawę roszczenie powoda nie może zostać uwzględnione. 

W konsekwencji Sąd uznał, że istnieją pełne podstawy do uchylenia nakazu zapłaty i 

oddalenia powództwa. O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art.98§1i3 k.p.c. w zw. z 

art.99 k.p.c. Na wysokość zasądzonych od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu 

składa się wynagrodzenie pełnomocnika w kwocie 3.600 zł, jak również poniesione przez 

pozwanego opłata sądowa w kwocie 675 zł  i opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 

17 zł.  

SSR  Krzysztof Kot 

(podpis) 
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Pozwany winien wnieść apelację w której będzie zaskarżał wyrok Sądu I 

instancji w całości wnosząc o: 

I. zmianę zaskarżonego wyroku i: 

- utrzymanie w mocy nakazu zapłaty w zaskarżonej części; 

- zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 6.000 zł tytułem czynszu 

najmu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 3.000 zł od 16 stycznia 

2019r. i od kwoty 3.000 zł od 16 lutego 2019r.; 

- zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda 1.500 zł tytułem zwrotu kosztów 

procesu. 

II. zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania 

apelacyjnego w kwocie 2.700 zł. 

 

Pozwany powinien zarzucić: 

- naruszenie art.91 k.p.c. przez przyjęcie, że materialnoprawne oświadczenie 

pełnomocnika pozwanego o potrąceniu wierzytelności pozwanego z 

wierzytelnością powoda wchodzi w zakres pełnomocnictwa procesowego 

wynikającego z ustawy; 

- naruszenie art.109§1 k.p.c. przez zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego 

kosztów procesu, pomimo braku żądania w tym zakresie; 

- naruszenie art.192 pkt3 k.p.c. przez przyjęcie, że zbycie części dochodzonego 

roszczenia w toku sprawy ma wpływ na dalszy jej tok; 

- naruszenie art.233§1 k.p.c. przez dowolną ocenę zeznań świadków i w 

konsekwencji sprzeczne z zebranym w sprawie materiałem ustalenie, że 

pozwany wydał powodowi sporny lokal już 31 grudnia 2019r.; 

- naruszenie art.363§1i3 k.p.c. w zw. z art.496 k.p.c. przez uchylenie nakazu 

zapłaty w części w jakiej się uprawmocnił; 

- naruszenie art.493§3 k.p.c. przez przyjęcie skutecznego przedstawienia do 

potrącenia wierzytelności, która nie została udowodniona dokumentem o jakim 

mowa w art.485 k.p.c. 
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- naruszenie art.495§2 k.p.c. przez przyjęcie za niedopuszczalną zmianę 

powództwa w postępowaniu nakazowym polegającą na wystąpieniu z żądaniem 

zapłaty należności czynszowej za dalszy okres. 

 

 


