
Pozwany winien wnieść apelację w której będzie zaskarżał wyrok Sądu I 

instancji w całości wnosząc o: 

I. zmianę zaskarżonego wyroku w części utrzymującej w mocy nakaz zapłaty i 

rozstrzygającej o kosztach procesu przez uchylenie nakazu zapłaty z 10 stycznia 

2018r. i: 

- umorzenie postępowania w części zasądzającej odsetki za opóźnienie od kwoty 

36.000 zł oddalenie powództwa; 

- oddalenie powództwa w pozostałym zakresie;  

- zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego 4.967 zł tytułem zwrotu kosztów 

procesu. 

II. uchylenie zaskarżonego wyroku w pkt II i III i umorzenie postępowania w 

tym zakresie. 

III. zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania 

apelacyjnego w kwocie 5.900 zł (50% od dwóch stawek minimalnych 

wynoszących po 3.600 zł oraz opłaty od apelacji 200 zł i 2.100 zł). 

 

Ocena pracy. Punktacja:  

 

Wymogi formalne apelacji, zakres zaskarżenia, wnioski apelacyjne, poprawność 

rozwiązania kazusu:       6  pkt 

 

Zarzuty apelacyjne i ich uzasadnienie: 

- naruszenie art.91 k.p.c. przez przyjęcie, że procesowy zarzut potrącenia nie 

wchodzi w zakres pełnomocnictwa procesowego wynikającego z ustawy:  3  pkt 

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

kosztów zastępstwa procesowego, pomimo braku żądania w tym zakresie: 3 pkt 

- naruszenie art.193§2
1
 k.p.c. przez przyjęcie za dopuszczalną zmianę 

powództwa ustnie do protokołu rozprawy:  3 pkt 

- naruszenie art.213§2 k.p.c. przez przyjęcie, że sąd jest związany uznaniem 

powództwa, pomimo że do skutecznego uznania powództwa nie doszło z uwagi 

na brak umocowania pełnomocnika pozwanego w tym zakresie:  3 pkt 

- naruszenie art.253 k.p.c. przez przyjęcie, iż to na pozwanym spoczywał ciężar 

wykazania, że dokument prywatny z 31 października 2017r. został podpisany 

przez powoda:  3 pkt 

- naruszenie art.321 k.p.c. przez zasądzenie ponad żądanie odsetek ustawowych 

za opóźnienie od kwoty 36.000 zł: 3  pkt 



- naruszenie art.493§3 k.p.c. przez przyjęcie, że przepis ten ma zastosowanie do 

materialnoprawnego oświadczenia pozwanego o potrąceniu złożonego przed 

wniesieniem pozwu: 3  pkt 

- naruszenie art.495§2 k.p.c. przez przyjęcie za dopuszczalną zmianę 

powództwa w postępowaniu nakazowym polegającą na wystąpieniu z żądaniem 

wydania spornego lokalu:  3 pkt 

 

                                                                                              

 


