
Napisanie sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu 

upominawczym to skomplikowana czynność wymagająca fachowej wiedzy 

za zakresu prawa.  Nieumiejętne przygotowanie sprzeciwu od nakazu 

zapłaty  może narazić Ciebie na jej oddalenie.   

 

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

profesjonalistów o wycenę przygotowania sprzeciwu od 

nakazu zapłaty >>> 

 

WZÓR SPRZECIWU OD NAKAZU ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM 

 

Gdańsk, dnia 7 czerwca 2013 r. 

 

Sąd Okręgowy w Katowicach 

Francuska 38 

40-028 Katowice 

 

Powód: 

Zdzisław Polski 

Meksykańska 23/1 

41-000 Katowice 

 

Pozwany: 

Marcin Kielecki 

Portugalska 13/1 

80-900 Gdańsk 

 

Dotyczy: XIV GNC 1235/13 

 

SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY 

 

Działając w imieniu własnym na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, 
niniejszym w otwartym terminie dwóch tygodni zaskarżam w całości nakaz zapłaty wydany przez 
Sąd Okręgowy w Katowicach w dniu 19 maja 2013 roku i wnoszę o: 

1. Oddalenie powództwa w całości; 

Ponadto wnoszę o: 

2. Przesłuchanie Pozwanego w drodze pomocy prawnej przez sąd właściwy dla jego miejsca 
zamieszkania; 

 



UZASADNIENIE 

 

Pozwem z dnia 1 maja 2013 roku Powód domaga się zapłaty trzy krotności wynagrodzenia za 
usunięcie linku z strony Pozwanego. Powód wywodzi swe roszczenia z jakoby zawartej umowy 
pomiędzy stronami oraz przepisów Ustawy prawo autorskie. Pozwany przeczy jednak wszystkim 
twierdzeniom i okolicznością wskazanym przez Powoda w pozwie za wyjątkiem wyraźnie niżej 
przyznanych i podnosi, że roszczenie Powoda jest całkowicie bezzasadne, co zostanie wykazane 
poniżej. 

 

Usunięcie linku z strony internetowej 

 

Faktem jest, iż usunąłem link z strony internetowej. Nie przypominam sobie jednak abym 
oprogramowanie pobierał z strony Powoda a nadto abym w tym zakresie zawarł jakąkolwiek 
umowę z Powodem. Co również istotne w niniejszej sprawie usunąłem jedynie link a nie 
informację o autorze, która to znajdowała się w treści skryptu. Usunięcia tego dokonałem na 
zlecenie właściciela strony internetowej. Nie jest właścicielem ani przedmiotowej strony ani 
domeny internetowej. 

 

Zawarcie umowy pomiędzy stronami 

 

Jak już wspominałem nie przypominam sobie abym przedmiotowe oprogramowanie pobierał z 
strony Powoda. Nawet przyjmując czysto teoretycznie, iż zostało z tejże strony pobrane to na 
stronie internetowej nie znajdowała się informacja w chwili pobrania o wysokości kary za 
usunięcie linku jak również informacja o braku możliwości jego usunięcia.  

 

W tym miejscu zauważam, iż Powód winien przestrzegać uregulowań zawartych w Ustawie o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgodnie z powołaną ustawą (art. 8) Powód był 
zobowiązany do określenia regulaminu świadczenia usług oraz nieodpłatnego udostępnienia 
treści tego regulaminu. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które 
nie zostały mu udostępnione w sposób wskazany w ustawie. 

 

Opracowanie przez usługodawcę regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną jest jego 
obowiązkiem, będąc równocześnie podstawą regulacyjną treści stosunku prawnego łączącego 
strony umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Podzielić należy prezentowane w 
doktrynie stanowisko, iż regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy, stanowi wzorzec umowy 
(ogólne warunki umowy) w rozumieniu art. 384 § 1 k.c., wobec czego jego postanowienia, pod 
warunkiem prawidłowego ich inkorporowania, stanowić będą integralną część umowy o 
świadczenie usług drogą elektroniczną (tak: A. Frań, Komentarz do ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Lex/el., 2002 uwaga do art. 8; X. Konarski, Komentarz 
do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Warszawa 2004, s. 104; P. Litwiński w: 
Prawo Internetu..., red. P. Podrecki, s. 202-204; M. Świerczyński, w: Ustawa o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną. Komentarz, red. J. Gołaczyński, Warszawa 2009, s. 84-86; T. Szczurowski, 
Udostępnienie wzorca umowy w postaci elektronicznej, PPH 2005, nr 7, s. 36; co do zasad 



inkorporowania wzorca zob. C. Żuławska, w: G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, 
K. Kołakowski, M. Sychowicz, T. Wiśniewski, C. Żuławska, Komentarz do kodeksu cywilnego. 
Księga trzecia. Zobowiązania, Warszawa 1996, s. 109). 

 

Co istotne zgodnie z już powołanym art. 384 Kodeksu cywilnego ustalony przez jedną ze stron 
wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, wiąże drugą 
stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy. 

 

W przypadku usług świadczonych elektronicznie na ogół sprowadza się to do obowiązku 
potwierdzenia zapoznania się z regulaminem przez użytkowania np. poprzez odznaczenie 
„haczyka” przed zamówienie usługi. W niniejszej sprawie oprogramowanie można pobrać z 
strony Powoda bez zapoznania się z treścią regulaminu lub bez zapoznania się z treścią strony na 
której obecnie (ale nie w przeszłości) jest opublikowana wysokość kary za usunięcie linku. 

 

Z powyższych względów nie można uznać, iż powołana przez Powoda podstawa wyliczenia 
wiązała Pozwanego. Powód również zgodnie z dyspozycją art. 6 kodeksu cywilnego nie wykazała 
w żaden sposób, jaka była treść strony w chwili pobrania oprogramowania z strony Powoda, nie 
wykazał również, iż Powód do oprogramowanie pobrał z jego strony a to na Powodzie ciąży 
obowiązek udowodnienia faktów, z których wywodzi skutki prawne. Na chwilę składania pozwu 
Powód mógł wpisać nawet wynagrodzenie w wysokości 30 000 zł co jednak w żaden sposób nie 
wiązałoby Pozwanego.  

 

Zastosowanie Ustawy o prawie autorskim 

 

Z daleko idącej ostrożności procesowej Pozwany ustosunkuje się również merytorycznie do 
samej podstawy naliczenia opłaty przez Powoda. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Łodzi stosowne 
wynagrodzenie w rozumieniu art. 79 ust. 1 Prawa autorskiego jest to wynagrodzenie, jakie 
otrzymałby autor, gdyby osoba, która naruszyła jego autorskie prawa majątkowe, zawarła z nim 
umowę o korzystanie z utworu w zakresie dokonanego naruszenia. 

 

Skoro Powód przedmiotowy skrypt rozpowszechnia bezpłatnie brak jest uzasadnienia dla 
zastosowania powołanego przez Powoda uregulowania prawnego - – podany przez Powoda 
cennik na stronie internetowej nie może być podstawą tego wyliczenia. 

 

Do podobnego wniosku doszedł Sąd Apelacyjny w Wrocławiu, który to w wyroku II ACa 
456/2008 orzekł, iż podane w tabelach wynagrodzeń zawodowych fotografików Związku 
Polskich Artystów Fotografików stawki wynagrodzenia nie wyznaczają wysokości honorarium za 
konkretne dzieło fotograficzne, skoro o honorarium tym decydują walory artystyczne utworu, 
charakter publikacji, w której utwór zostanie zamieszczony, dorobek artystyczny autora zdjęć 
oraz inne indywidualne okoliczności. 

 

Nadto w wyroku Sądu Najwyższego w sprawie I CSK 540/2007 wszystkie przesłanki 
warunkujące wypłatę wynagrodzenia na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie 



autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z zasadą z art. 6 kc, musi wykazać osoba, która 
dochodzi tego świadczenia. Musi zatem wykazać: bezprawność zachowania osoby wkraczającej w 
sferę majątkowych praw autorskich powoda, szkodę i jej wysokość odpowiadającą należnemu 
wynagrodzeniu, a także zawinienie sprawcy, niezbędne do przyznania wynagrodzenia w potrójnej 
wysokości. 

 

Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak na wstępie. 

 

 

………………….. 

Załącznik: 

1. Odpis sprzeciwu dla strony Powodowej 


