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Napisanie apelacji to skomplikowana czynność wymagająca fachowej 

wiedzy za zakresu prawa.  Nieumiejętne przygotowanie apelacji może 

narazić Ciebie na przegranie sprawy lub niepotrzebne poniesienie 

wysokich kosztów sądowych.   

 

Nie czekaj wejdź na stronę www.pozwy.pl i zapytaj 

profesjonalistów o wycenę przygotowania apelacji w 
Twojej sprawie >>>   

 

Warszawa, dn. 14.07.2013 r. 

 

Sąd Okręgowy w Warszawie 
Wydział Cywilny Rodzinny 
 
Za pośrednictwem 
 
Sądu Rejonowego Warszawa Mokotów 
Wydział V Rodzinny i Nieletnich 

 
Wartość przedmiotu zaskarżenia: 3 600 zł 
 
Sygn. akt VI RC 203/13 
 
 

Powodowie: Marek i Karol Kowalscy 
Reprezentowana przez przedstawicielkę ustawową:   
Monikę Kowalską 
(adres w aktach sprawy) 

 
Pozwany: 

 
Krzysztof  Kowalski 
(adres w aktach sprawy) 

 
 
 
 

APELACJA POZWANEGO 
od wyroku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Mokotowa, Wydział VI Rodzinny i 

Nieletnich 
z dnia 10 czerwca 2013 r.- sygn. akt VI Rc 203/13 

WRAZ Z WNIOSKIEM O WSTRZYMANIE RYGORU NATYCHMIASTOWEJ 
WYKONALNOŚCI 
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Niniejszym, w imieniu własnym wnoszę apelację od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy 
Mokotowa, V Wydział Rodzinny i Nieletnich, wydanego w dniu 10 czerwca 2013 r., sygn. akt VI 
Rc 203/13 w części; 

1. w zakresie pkt I wyroku w części w jakiej Sąd I Instancji podwyższył alimenty od 
Pozwanego na rzecz Powodów z kwoty 420 zł miesięcznie do 580 zł miesięcznie; 

 

oraz wnoszę o: 

 

1. zmianę zaskarżonego wyroku w pkt. I poprzez oddalenie powództwa w całości i 
utrzymanie dotychczasowej wysokości alimentów tj. po 420 zł miesięcznie; 

2. zwrot kosztów postępowania apelacyjnego według norm przepisanych; 

3. wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności; 

 

 

 
ewentualnie: 
 

1. uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego 
rozpoznania Sądowi I Instancji przy uwzględnieniu kosztów dotychczasowego 
postępowania 

  

 

Zarzuty apelacji stanowią: 
 

1) naruszenie prawa materialnego, a to art. 135, 138, 140 Kodeksu Rodzinnego poprzez jego 

błędną wykładnię; 

2) naruszenie przepisu postępowania, a to art. 232 K.p.c. poprzez zaniechanie wyjaśnienia 

wszystkich okoliczności zgodnie z prawdą obiektywną; 

3) naruszenie przepisu postępowania, a to art. 328 § 2 K.p.c. poprzez sporządzenie 

uzasadnienia skarżonego wyroku w sposób uniemożliwiający jego kontrolę przez Sąd 

odwoławczy oraz podjęcie racjonalnej z nim polemiki; 

4) wadliwość podstawy faktycznej będącej wynikiem naruszenia przepisów postępowania, a 

to art. 227 K.p.c. i art. 233 K.p.c., m.in. poprzez wydanie wyroku bez rozważenia w 

sposób bezstronny i wszechstronny twierdzeń przedstawianych przez Powodów oraz 

argumentacji Pozwanego;. 

 

 

Uzasadnienie 
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Zaskarżonym wyrokiem Sąd Rejonowy dla Warszawy podwyższył alimenty od Pozwanego 

na rzecz Powodów z kwoty 420 zł miesięcznie do 620 zł miesięcznie. 

 

Z wyrokiem tym, w mojej ocenie, nie sposób się zgodzić. W szczególności, w zakresie 

zarzutów apelacji, należy podnieść, co następuje. 

 

Zarzut naruszenia art. 328 § 2 K.p.c. uzasadniony jest niezamieszczeniem w uzasadnieniu 

skarżonego wyroku merytorycznego stanowiska Sądu w odniesieniu do najistotniejszych, 

zgłoszonych przeze niego, zarzutów, co miało istotny wpływ na wynik sprawy, albowiem w 

takiej sytuacji wyrok stwarza jedynie pozory przeprowadzenia przez Sąd analizy stanowisk 

obu stron i - w istocie - uniemożliwia jego kontrolę przez Sąd odwoławczy. Nie chodzi przy 

tym o czczą polemikę z moimi twierdzeniami, ale o rzeczowe, odwołujące się do akt 

sprawy oraz konkretnych przepisów prawa, przedstawienie stanowiska Sądu I instancji, 

w tym wyjaśnienie, z jakich przyczyn Sąd uznał jedne ustalenia i poglądy prawne 

Powodów za zgodne z prawem, a moje twierdzenia - za nieodpowiadające prawu, 

dopiero bowiem uzasadnienie o takiej treści spełnia wymogi wymienionego wyżej przepisu 

postępowania np. brak w treści uzasadnienia ustosunkowania się do zarzutów Pozwanego 

podnoszonych w jego pismach procesowych, pominięcie w uzasadnieniu wyroku faktu , iż 

matka Powodów nie wykonuje swego obowiązku alimentacyjnego względem syna 

pozostającego pod opieką Pozwanego, oparcie wyroku na ponownym wyliczeniu kosztów 

utrzymania dziecka a nie na wyliczeniu wzrostu kosztów utrzymania. 

 

Zgodnie z art. 138 Kodeksu rodzinnego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany 

orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Jak wskazał Sąd Najwyższy 

po prawomocnym zasądzeniu alimentów od rodzica na rzecz dziecka, nowa sprawa o 

alimenty między nimi z powództwa dziecka może być tylko sprawą dotyczącą wysokości 

alimentów. Tymczasem w niniejszej sprawie Sąd I instancji lakonicznie stwierdza, iż doszło 

do zmiany stosunków i wzrostu kosztów utrzymania dzieci po czym sam wyrok oparł nie na 

wyliczeniu wzrostu przedmiotowych kosztów lecz na ponownym przeliczeniu wysokości 

alimentów tak jakby orzekał w sprawie o alimenty a nie w sprawie o ich podwyższenie. 

Ponadto lakoniczni stwierdza, iż koszty jedzenia i przyborów szkolnych wzrosły gdyż zmienił 

się wiek Powodów – twierdzenie te nie polega na prawdzie mając na uwadze wiek Powodów 

przy czym wskazuję, iż nawet ustaleniach w tym zakresie Sąd I Instancji popełnia 
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elementarne błędy w sposób nieprawidłowy określając ich wiek oraz upływ czasu od 

wcześniejszego orzeczenie w sprawie.  

 

Wszystko to nadto z naruszeniem art. 227 K.p.c. i art. 233 K.p.c.. oraz art. 138 kro i 140 Kro 

 

Wobec powyższego nie ma możliwości obiektywnego stwierdzenia, że Sąd I instancji 

rozpatrzył wszystkie aspekty faktyczne i prawne sprawy. Jest to o tyle istotne, że pomimo, iż 

w toku postępowania podniosłem szereg szczegółowych argumentów celem wykazania braku 

zasadności złożonego powództwa to w uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji ograniczał się, 

przykładowo, do nader ogólnych stwierdzeń np. potrzeby Powodów gdyż zmienił się ich wiek 

jednak nie analizuje jakie to potrzeby i w jakiej kwocie one wzrosły, całkowicie również 

pominięta została argumentacja Pozwanego w sprawie. 

 

Chodzi przy tym, jak wskazywano już wyżej, o część istotną mojej argumentacji, 

bowiem od wnikliwego rozważenia i oceny całokształtu okoliczności sprawy uzależniony 

jest, co nie może budzić wątpliwości, wynik sprawy. W świetle powyższego nie sposób 

odrzucić moich twierdzeń, że wszystkich kwestii istotnych w sprawie, w szczególności 

zaś kwestii podnoszonych powyżej, Sąd I instancji nie uwzględnił, skoro w uzasadnieniu 

zaskarżonego wyroku o nich nie napisał (art. 227 i art. 233 K.p.c.), a gdyby kwestie te 

rozważył, to rozstrzygnięcie mogłoby, a nawet powinno, być inne (tak wyrok Sądu 

Najwyższego z 28 lutego 2002 r. III CKN 547/2000 Rzeczpospolita 2002/52 str. C2).  

 

Wniosek o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności uzasadniony jest fakt, iż 

wypłata tak sporej należności naraża Pozwanego na znaczny uszczerbek majątkowy. 

 

Mając na uwadze wyżej podniesione zarzuty, apelacja niniejsza jest w pełni uzasadniona i 

konieczna. Z tego powodu wnoszę jak na wstępie. 

 

Krzysztof Kowalski 
 
 

Załączniki: 
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- odpis apelacji, 

 


