
Napisanie odpowiedzi na apelację Powoda to skomplikowana czynność 

wymagająca fachowej wiedzy za zakresu prawa.  Nieumiejętne 

przygotowanie odpowiedzi na apelację 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 odpowiedzi na apelację 
w Twojej sprawie >>>   
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Dotyczy: IIC 1160/13 

 

ODPOWIEDŹ POZWANEGO NA APELACJĘ POWODA 

 

Działając w imieniu własnym wnoszę o: 

1. Oddalenie apelacji w całości; 

2. Obciążenie Powoda kosztami procesu według norm przepisanych; 

 

UZASADNIENIE 

 

Apelacją z dnia 20 października 2013 roku Powód zaskarżył w całości wyrok Sądu Rejonowego w 

Piotrkowie w sprawie IIC 1160/13. Z argumentacją Powoda nie sposób się zgodzić. Jednocześnie 

w pierwszej kolejności zwracam uwagę Sąd, iż przytoczone w treści apelacji orzecznictwo dotyczy 

Ustawy o szkolnictwie wyższym z 2005 roku, tymczasem w niniejszej sprawie zastosowanie 

znajduje Ustawa o szkolnictwie wyższym z 1990 roku. 

 

W niniejszym przypadku umowa o studiowanie pomiędzy pozwanym a wyższą szkołą została 

zawarta pod rządem obowiązywania ustawy z dnia 12.09. 1990 roku Prawo o szkolnictwie 



wyższym (Dz. U. Nr 65 poz. 385 z późń. zmianami). Do przedmiotowej umowy nie może więc 

mieć zastosowanie uregulowanie wynikające z art. 160 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku nr 164 poz. 1365 z późń. zmianami), na 

które powołuje się skarżący. Poprzednio obowiązująca ustawa o szkolnictwie wyższym nie 

zawierała podobnej regulacji. Umowa o odpłatności za studia została dopiero wprowadzona 

przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku i określona w przepisie art. 

160 ust.3 tej ustawy. 

 

W związku z powyższym do umowy, z której powód wywodzi swoje roszczenie, ma zastosowanie 

przepis art. 750 k.c., stosownie do którego do umów o świadczenie usług, które nie są 

uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu oraz art. 751 pkt 2 

k.p.c., zgodnie z którym roszczenia z tytułu nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się 

zawodowo takim czynnościami przedawniają się z upływem lat dwóch. 

 

Powyższe już w roku 2007 potwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie VI ACa 
295/2007 gdzie w uzasadnieniu jednego z wyroków wskazał „niewątpliwie umowa uczelnia - 
student o świadczenie usług edukacyjnych jest umową o świadczenie usług, a więc stosuje się do 

niej odpowiednio przepisy o zleceniu (art. 750 kc).”. Do podobnego stanowiska doszedł również 

Sąd Okręgowy w Kielcach w sprawie II Ca 602/13. 

 

W związku z powyższym podniesiony w apelacji zarzut naruszenia przepisów prawa materialnego 

tj. art. 751 pkt 2 k.c. w zw. z art. 750 oraz art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o 

szkolnictwie wyższym nie zasługiwał na uwzględnienie. 

 

Nawet gdyby przyjąć inaczej to dochodzone przez Powoda roszczenie uległo przedawnieniu w 

związku z treścią art. 118 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art.106 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o 

szkolnictwie wyższym, prowadzenie przez uczelnię działalności dydaktycznej, naukowej, 

badawczej, doświadczalnej, artystycznej, sportowej, rehabilitacyjnej lub diagnostycznej nie 

stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej. Podobnego uregulowania nie zawierała Ustawa o 

szkolnictwie wyższym z 1990 roku. 

 

Jednocześnie podtrzymuję zwracam uwagę Sądu, iż przedmiotowe postępowanie w ocenie 

Pozwanego jest nieważne bowiem Powód nie wykazał w nim swego umocowania w tym przejścia 

i istnienia dochodzonej przez niego wierzytelności. Powód w żaden sposób nie wykazał 

umocowania osób podpisujących „zbycie wierzytelności” do reprezentowania wierzyciela 

pierwotnego i innych stron umowy cesji. Jak również Powód nie wykazał, iż faktycznie w 

niniejszej sprawie kiedykolwiek dopuściłam się zaległości płatniczej. Dokumenty dołączone do 

pozwu nie stanowią dowodu istnienia wierzytelności pozwanego wobec strony powodowej, jej 

wysokości i wymagalności. Powód powołuje się na umowę jaką jakoby zawarłem z uczelnią 

jednak nie powołuje żadnego dowodu na okoliczność jaka kwota została spłacona, jakie były 

terminy wymagalności spłat kolejnych rat czesnego. Dokument prywatny nie korzysta z 
domniemania zgodności z prawdą oświadczeń w nim zawartych. 



 

Powód w niniejszym postepowaniu powinien udowodnić nie tylko fakt cesji, ale również 

zasadność naliczenia należności dochodzonej od Pozwanego. Warunkiem otrzymania należności 

przez nabywcę długu jest udowodnienie, że takie prawo przysługiwało pierwotnemu 

wierzycielowi (SN V CSK 187/06). 

 

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie. 

 

 

………………………… 

 

Załącznik: 

1. Odpis odpowiedzi na apelację Powoda 


