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__________________________________________________________________________
OFERUJEMY TAKŻE POMOC W PROWADZENIU SPRAWY PRZED SĄDEM
*cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy

ORAZ
WERSJĘ „WORD” PISMA W CENIE 10,99 zł
EMAIL: BIURO@INTERNETOWAKANCELARIA.PL
___________________________________________________________________________
Do:

Sąd Okręgowy/ Sąd Apelacyjny
w ………………….

za pośrednictwem: Sąd Rejonowy / Sąd Okręgowy
……………………. Krowodrzy w
Wydział ………………
ul. …………………….
… - ….. ………….…..
Powód:

…….……………………………....
(imię, nazwisko lub nazwa, adres
zamieszkania, PESEL lub NIP albo KRS)

Pozwany:

………………………………….…
(imię, nazwisko lub nazwa, adres
zamieszkania, PESEL lub NIP albo KRS)

Sygnatura akt sprawy I instancji: ………………
Wartość przedmiotu sporu: ……………… zł
Opłata od apelacji: ……………… zł
APELACJA STRONY ………………………………
od wyroku Sądu ………………………………………………
z dnia ……………………………… r. wydanego w sprawie ………………………………
doręczonego stronie ……………………………… wraz z uzasadnieniem w dniu ………………
Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 367 § 1 i 2 k.p.c:
I.

zaskarżam wyrok Sądu ………………………….. z dnia ……………… r., wydany w
sprawie ……… ………, w całości.

II. Wymienionemu wyrokowi zarzucam:
1) naruszenie przepisów prawa procesowego, a mianowicie:
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a) przepisu art. 233 § 1 kodeksu postępowania cywilnego poprzez przekroczenie
granic swobodnej oceny materiału dowodowego i wyprowadzenie z jego analizy
wniosków sprzecznych z zasadami logiki i doświadczenia życiowego – poprzez
uznanie, że …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
b) przepisu art. 328 § 2 kodeksu postępowania cywilnego poprzez wadliwe
sporządzenie uzasadnienia wyroku i brak ustalenia w uzasadnieniu faktów, które
sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, i przyczyn, dla których
innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wyjaśnienie
podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa;
2) naruszenie przepisów prawa materialnego, a mianowicie
a) przepisu
art.
………………..
k.c.
–
poprzez
uznanie,
iż
……………………………………………… podczas gdy …………………………

III. Powołując się na powyższe, na podstawie art. 386 § 1 kpc wnoszę o zmianę
zaskarżonego wyroku w całości poprzez oddalenie / uwzględnienie powództwa w
całości, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do
ponownego rozpoznania.
IV. Nadto wnoszę o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania za
obie instancje.
UZASADNIENIE
I.

Zaskarżony wyrok

1.

Zaskarżonym wyrokiem wydanym w dniu ………roku w sprawie o sygnaturze akt
……… Sąd ……………………………… ustalił ………………………

2.

W uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdził, iż ………………………………………

3.

W ocenie strony ……………………… przedmiotowy wyrok obarczony jest
zasadniczymi błędami, wynikającymi z naruszenia przez Sąd pierwszej instancji
przepisów postępowania cywilnego oraz prawa materialnego, za czym przemawiają w
szczególności następujące argumenty.

II. Uzasadnienie zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. oraz 328 § 2 k.p.c.
4.

Sąd pierwszej instancji dopuścił się w niniejszej sprawie naruszenia przepisu art. 233 § 1
w zw. z art. 328 §2 kodeksu postępowania cywilnego. Stosownie do treści tego przepisu,
sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania na podstawie
wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Ponadto zgodnie z ugruntowanym
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poglądem orzecznictwa oraz doktryny przyjmuje się, że ramy swobodnej oceny
dowodów muszą być zakreślone wymaganiami prawa procesowego, doświadczenia
życiowego, regułami logicznego myślenia oraz pewnego poziomu świadomości prawnej,
według których sąd w sposób bezstronny, racjonalny i wszechstronny rozważa materiał
dowodowy jako całość, dokonuje wyboru określonych środków dowodowych i ważąc ich
moc oraz wiarygodność odnosi je do pozostałego materiału dowodowego (zob.
uzasadnienie wyroku SN z dnia 14 marca 2002 r., IV CKN 859/00, LEX nr 53923;
uzasadnienie postanowienia SN z dnia 16 maja 2002 r., IV CKN 1050/00, LEX nr 55499;
uzasadnienie wyroku SN z dnia 27 września 2002 r., II CKN 817/00, LEX nr 56906;
uzasadnienie wyroku SN z dnia 27 września 2002 r., IV CKN 1316/00, LEX nr 80273).
5.

Przechodząc na grunt niniejszej sprawy należy podnieść, iż Sąd pierwszej instancji nie
zbadał sprawy w sposób bezstronny i z zachowaniem zasad swobodnej oceny dowodów.
W szczególności Sąd stanął na stanowisku, iż ……………………………………………
podczas gdy Sąd powinien był …………………………………………………………….

6.

Niemniej jednak pomimo powyższego, Sąd pierwszej instancji dokonał ustalenia, żę
………………………………………………………. Tym samym ocena materiału
dowodowego dokonana przez Sąd w niniejszej sprawie narusza zasady swobodnej oceny
dowodów i charakteryzuje się dowolnością, a zarzut naruszenia przepisu art. 233 § 1
k.p.c. jest uzasadniony.

7.

Konsekwencją powyższego jest również naruszenie przez Sąd pierwszej instancji art. 328
§ 2 k.p.c. przez wadliwe sporządzenie uzasadnienia, które miało wpływ na wynik sprawy
poprzez brak wskazania faktów, które uznał w tym zakresie za udowodnione oraz
okoliczności, które przemawiają za przyjętym rozstrzygnięciem Sądu.

III. Uzasadnienie zarzutu naruszenia przepisów prawa materialnego
Sąd pierwszej instancji dopuścił się również w niniejszej sprawie naruszenia przepisów
prawa materialnego tj. art. …….. ustawy ………………………………
/treść uzasadnienia naruszenia prawa materialnego zależna od stanu faktycznego
konkretnej sprawy i naruszonych przepisów/
___________________________________________________________________________
Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej argumenty, należy zaznaczyć, iż apelacja jest
uzasadniona i zasługuje na uwzględnienie w całości.

……………………….. …..
/czytelny podpis/
Załączniki:
1) opłata sądowa;
2) odpis apelacji dla strony przeciwnej;
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WSKAZÓWKI DO WZORU

UWAGA !!!
WZÓR stanowi jedynie DOKUMENT PRZYKŁADOWY
JEŻELI Twoja sytuacja różni się, nie wolno KOPIOWAĆ dosłownie treści wzoru

KTO

Apelację wnosi osoba uczestnicząca w postępowaniu jako powód lub pozwany
albo uczestnik postępowania

GDZIE

Apelację wnosi się do sądu wyżej instancji do Sądu Okręgowego od wyroku
Sądu Rejonowego lub do Sądu Apelacyjnego od wyroku Sądu Okręgowego
-za pośrednictwem - sądu który wydał skarżone orzeczenie,

W CELU

Apelację wnosi się celem uchylenia lub zmiany wadliwego orzeczenia sądu
pierwszej instancji

KIEDY

Apelację wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu orzeczenia z
uzasadnieniem, a jeśli nie żądano sporządzenia uzasadnienia w terminie 14 dni
od dnia w jakim upłynął termin do złożenia wniosku o sporządzenie
uzasadnienia

JAK

Apelacja winna wskazywać oznaczenie Sądu do, którego jest kierowana,
zaskarżone orzeczenie, oznaczenie zarzutów, wniosków oraz ich uzasadnienie

OPŁATA

Opłata stosunkowa – 5 % wartości przedmiotu sporu

CO
NASTĄPI

Jeżeli pismo spełnia warunki formalne, zostanie przyjęte do rozpoznania, Sąd
pierwszej instancji przekaże apelację do Sądu drugiej instancji, który
wyznaczy rozprawę

