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Akty prawne

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 2 kwietnia 
1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

k.p.c. – ustawa z  dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępo-
wania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z  2014 r. poz.  101 
z późn. zm.)

u.k.s.c. – ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w spra-
wach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 623)

u.o.p.l. – ustawa z  dnia 21 czerwca 2001 r. o  ochronie praw loka-
torów, mieszkaniowym zasobie gminy i  o  zmianie Ko-
deksu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z  2014 r. poz.  150 
z późn. zm.)

u.r.p. – ustawa z  dnia 6 lipca 1982 r. o  radcach prawnych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.)

ustawa o KRS – ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Są-
dowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 687 z późn. zm.)

u.u.o. – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiąz-
kowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 
i  Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.)
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Czasopisma

Biul. SN – Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego
M. Praw. – Monitor Prawniczy
OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSAW – Orzecznictwo Apelacji Wrocławskiej
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNCK – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna i Izba Karna
OSNCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Pracy 

i Ubezpieczeń Społecznych (od 1963 r. do 1994 r.)
OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, 

Pracy i Ubezpieczeń Społecznych; od 2003 r. – Orzecznic-
two Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecz-
nych i Spraw Publicznych

OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OSPiKA – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; Zbiór Urzędo-

wy, Seria A
PiP – Państwo i Prawo
Prok. i Pr. – Prokuratura i Prawo
St. Cyw. – Studia Cywilistyczne
ZNUŁ – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego
ZNUMK – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Inne

SA – Sąd Apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
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SŁOWO WSTĘPNE

Oddaję w ręce Czytelników czwarte wydanie książki przeznaczonej 
przede wszystkim dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Może 
ona być pomocna w  nauce także aplikantom sędziowskim i  stu-
dentom.

Publikacja zawiera kazusy z  zakresu postępowania cywilnego 
(z uwzględnieniem sposobu konstruowania apelacji) pozwalające na 
pełne przygotowanie się do egzaminów końcowych.

Kazusy opracowane zostały w  sposób uwzględniający problemy 
praktyczne, z  jakimi może się zetknąć radca prawny i  adwokat 
w toku sprawy cywilnej. Dlatego też w udzielanych odpowiedziach 
bardzo często znajdują się odesłania do orzecznictwa Sądu Naj-
wyższego i sądów powszechnych oraz praktyki sądowej, natomiast 
do poglądów doktryny tylko wtedy, gdy rozwiązanie konkretnego 
problemu nie znajduje dostatecznego uzasadnienia w  orzecznic-
twie. Należy również zwrócić uwagę, że na tym poziomie edukacji 
często nie jest możliwe wskazanie jednej konkretnej odpowiedzi. 
Zależy ona bowiem od przyjętej linii orzecznictwa sądów, która 
może ulegać zmianie. W  takich przypadkach w  rozwiązaniu ka-
zusów wskazano kilka sposobów postępowania, w  zależności od 
poczynionych założeń.

Czwarte wydanie książki uwzględnia nowelizacje wprowadzone do 
kodeksu postępowania cywilnego kolejnymi ustawami, aż do dnia 
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8 września 2016 r. Część kazusów, wobec pojawiających się nowych 
problemów w praktyce, zostało zastąpionych nowymi, część została 
jedynie uaktualniona, a  część zmieniona tak, aby uwzględnić naj-
nowsze poglądy wyrażane w orzecznictwie.

Objętość pracy uniemożliwiła poruszenie wszystkich zagadnień 
związanych z  problematyką postępowania cywilnego. Większość 
instytucji procedury cywilnej bowiem zasługuje na odrębną mo-
nografię i  siłą rzeczy nie mogły one być dostatecznie szczegółowo 
przedstawione w niniejszym opracowaniu. Dlatego położono nacisk 
na te zagadnienia, które najczęściej wywołują problemy w praktyce.

Materiały wykorzystane w  książce są efektem wieloletniej pracy 
z  aplikantami radcowskimi i  adwokackimi w  ramach aplikacji or-
ganizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie 
oraz Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Tą drogą dziękuję aplikantom, z którymi miałam okazję prowadzić 
zajęcia z postępowania cywilnego. Ich dociekliwość, zainteresowanie 
przedmiotem i  chęć rozwiązywania problemów stanowią istotny 
wkład w powstanie tej książki.

Życzę wszystkim aplikantom pomyślnego zdania egzaminów końco-
wych oraz godnego wykonywania zawodu, który jest przecież służbą 
drugiemu człowiekowi. Do zobaczenia na sali rozpraw.
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Kazus 1

ODSETKI JAKO PRZEDMIOT SPORU 
– WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA 

PRZEMIENNA – KUMULACJA ROSZCZEŃ

Stan faktyczny

ABC Spółka z  o.o. z  siedzibą w  Warszawie prowadząca działal-
ność gospodarczą (hurtownię) wnosi o  zasądzenie od Andrzeja 
Nowaka i  Jana Kowalskiego – wspólników spółki cywilnej 
– kwot:
 1) 40  000 zł – jako odsetek z  tytułu faktury nr  1/13 zapłaconej 

z opóźnieniem;
 2) 30 000 zł – jako roszczenia głównego z  tytułu faktury nr 15/13 

niezapłaconej przez pozwanych;
 3) 8000 zł – jako odsetek z  tytułu opóźnienia w  zapłacie faktury 

nr 15/13 za okres od dnia wymagalności płatności tej faktury do 
dnia wniesienia pozwu;

 4) 7000 zł – jako odsetek z  tytułu opóźnienia w  zapłacie faktury 
nr 12/12 zapłaconej przez pozwanych z opóźnieniem;

 5) 5000 zł – jako roszczenia głównego z  tytułu faktury nr  28/12 
niezapłaconej przez pozwanych – wraz z  ustawowymi odset-
kami od dnia wymagalności do dnia zapłaty;

 6) 60 000 zł – tytułem zwrotu pożyczki udzielonej Andrzejowi No-
wakowi i Janowi Kowalskiemu.
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Kwoty 40 000 zł, 30 000 zł, 8000 zł, 7000 zł oraz 5000 zł objęte po-
zwem dochodzone są tytułem zapłaty ceny za sprzedane przez ABC 
Spółkę z  o.o. na rzecz Jana Kowalskiego i  Andrzeja Nowaka, w  ra-
mach prowadzonej przez strony działalności gospodarczej, mate-
riały budowlane. Kwota 60 000 zł wynika z obowiązku zwrotu przez 
pozwanych pożyczki niezwiązanej z  prowadzeniem działalności 
gospodarczej przez którąkolwiek ze stron. Jan Kowalski i  Andrzej 
Nowak prowadzą zakład główny w Otwocku, a mieszkają w Łodzi. 
Ani w  umowie sprzedaży, ani pożyczki nie sprecyzowano miejsca 
wykonania zobowiązania.

Pytanie

Do  którego sądu ABC Spółka z  o.o. w  Warszawie powinna wnieść 
pozew?

Rozwiązanie i komentarz

Wartość przedmiotu sporu musi zostać obliczona odrębnie dla 
sprawy gospodarczej podlegającej rozpoznaniu w  postępowaniu 
zwykłym, dla sprawy gospodarczej podlegającej rozpoznaniu w po-
stępowaniu uproszczonym oraz dla sprawy cywilnej podlegającej 
rozpoznaniu w  postępowaniu zwykłym. W  pierwszym przypadku 
wartość przedmiotu sporu wynosi 70  000  zł, a  sprawa obejmująca 
roszczenia wymienione w  pkt  1, 2 i  3 powinna zostać wytoczona 
przed rejonowym sądem gospodarczym. Roszczenia wymienione 
w  pkt  4 i  5 podlegają rozpoznaniu w  osobnych sprawach w  postę-
powaniu uproszczonym przez sąd rejonowy gospodarczy. Pozew 
o  roszczenie wymienione w  pkt  6 powinien zostać wniesiony do 
sądu rejonowego wydziału cywilnego.

Właściwy miejscowo może być sąd w  Łodzi według właściwości 
ogólnej jako sąd miejsca zamieszkania pozwanych. Sprawa o  rosz-
czenia wymienione w  pkt  1, 2, 3, 4 i  5 może być wytoczona także 
przed Sądem Rejonowym w Warszawie jako sądem, na którego ob-
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szarze właściwości położony jest zakład główny pozwanych (Ot-
wock), jak też sądem, w  którego okręgu położona jest siedziba po-
woda. Również sprawa o  zasądzenie kwoty wymienionej w  pkt  6 
może być wszczęta przed Sądem Rejonowym w Warszawie (wydział 
cywilny) jako sądem miejsca siedziby powoda.

Sprawa opisana w  kazusie jest sprawą o  zasądzenie świadczenia 
pieniężnego. Ustawodawca nie przewidział dla tej kategorii spraw 
właściwości rzeczowej sądu okręgowego bez względu na wartość 
przedmiotu sporu. Stosownie zatem do art.  17 pkt  4  k.p.c. właści-
wość rzeczowa sądu w  takiej sprawie uzależniona jest od wartości 
przedmiotu sporu. Zgodnie z  tym przepisem do właściwości sądów 
okręgowych należą sprawy o  prawa majątkowe, w  których wartość 
przedmiotu sporu przewyższa 75  000  zł, oprócz spraw o  alimenty, 
o naruszenie posiadania i o ustanowienie rozdzielności majątkowej 
między małżonkami oraz spraw o uzgodnienie treści księgi wieczy-
stej z  rzeczywistym stanem prawnym, a  także spraw rozpoznawa-
nych w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Zgodnie z art. 19 § 1 k.p.c. w sprawach o roszczenia pieniężne, zgło-
szone choćby zamiast innego przedmiotu, podana kwota pieniężna 
stanowi wartość przedmiotu sporu. Stosownie do art. 21 k.p.c., je-
żeli powód dochodzi pozwem kilku roszczeń, zlicza się ich war-
tość. Od  tej skumulowanej wartości zależy wówczas właściwość 
sądu, o  ile kumulacja jest w  ogóle dopuszczalna. Kwestię dopusz-
czalności łączenia roszczeń reguluje art.  191  k.p.c. Według tego 
przepisu powód może dochodzić jednym pozwem kilku roszczeń 
przeciwko temu samemu pozwanemu, jeżeli nadają się one do 
tego samego trybu postępowania oraz jeżeli sąd jest właściwy ze 
względu na ogólną wartość roszczeń, a  ponadto – gdy roszczenia 
są różnego rodzaju – jeżeli dla któregokolwiek z tych roszczeń nie 
jest przewidziane postępowanie odrębne ani też nie zachodzi nie-
właściwość sądu według przepisów o  właściwości bez względu na 
wartość przedmiotu sporu.

Badanie dopuszczalności kumulacji przedmiotowej wymaga prześle-
dzenia poniższego schematu.
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Małgorzata Manowska – doktor habilitowany nauk prawnych; sędzia Sądu Ape-
lacyjnego w Warszawie; profesor nadzwyczajny Uczelni Łazarskiego; Dyrektor 
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie; prowadzi wykłady na 
aplikacjach: sędziowskiej, adwokackiej, radcowskiej; autorka wielu publikacji 
z zakresu prawa cywilnego procesowego, w tym współautorka komentarzy do ko-
deksu postępowania cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a także 
książki System prawa pracy. Tom VI. Procesowe prawo pracy.

Książka stanowi zbiór 59 kazusów z zakresu procedury cywilnej wraz z odpowie-
dziami i komentarzami pomocnymi aplikantom radcowskim i adwokackim w do-
kładnym przygotowaniu się do egzaminów końcowych.

W opracowaniu zwrócono uwagę na problemy praktyczne, z jakimi może się 
zetknąć radca prawny i adwokat w toku sprawy cywilnej. W udzielanych odpo-
wiedziach znajdują się odesłania do orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów 
powszechnych, praktyki sądowej, a także do poglądów doktryny.

Czwarte wydanie książki uwzględnia najnowsze nowelizacje kodeksu postępowania 
cywilnego, w tym zmiany wchodzące w życie 8 września 2016 r. dotyczące m.in. 
dokonywania czynności procesowych za pośrednictwem systemu teleinforma-
tycznego. Wobec pojawiających się nowych problemów w praktyce część kazusów 
została uaktualniona, a część zmieniona tak, aby uwzględnić najnowsze poglądy 
wyrażane w orzecznictwie.

Materiały wykorzystane w książce są efektem wieloletniej pracy Autorki z apli-
kantami radcowskimi i adwokackimi w ramach aplikacji organizowanej przez 
Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Publikacja jest przeznaczona dla aplikantów adwokackich i radcowskich. Zaintere-
suje również aplikantów sądowych, studentów prawa, radców prawnych, adwokatów 
oraz sędziów. 

Postępowanie 
cywilne

Kazusy

Małgorzata Manowska

APLIKACJE PRAWNICZE

4. WYDANIE 

Postępowanie cyw
ilne  M

ałgorzata M
anow

ska

Postepowanie cywilne g 18.indd   2-3 7/13/16   9:25 AM


	okl
	Postepowanie cywilne 1-4
	Postepowanie cywilne. Kazusy_SRODEK
	okl



