
Napisanie odpowiedzi na apelację cywilną 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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ODPOWIEDŹ NA APELACJĘ POWODA WNIESIONĄ OD WYROKU SĄDU 
REJONOWEGO W KONINIE, SYGN. IC 98/12 

 

W imieniu własnym wnoszę o: 

1. Oddalenie apelacji Powoda; 

2. Zasądzenie od Pozwanego na rzecz strony Powodowej kosztów zastępstwa procesowego 

w postępowaniu apelacyjnym; 

 

UZASADNIENIE 

 

Apelacja Powoda jest bezzasadna i powinna ulec oddaleniu. Apelująca głównie skupia się na 

zarzucie nie zastosowania w niniejszej sprawie przepisów Ustawy o szkolnictwie wyższym, jak 

również na błędnej wykładni art. 750 Kodeksu cywilnego. Argumentacja Powoda jest chybiona, 

zaś analiza przepisów oraz stanu faktycznego dokonana przez sąd pierwszej instancji jest rzetelna, 

pełna oraz zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. 



 

Powód na poparcie swych twierdzeń powołuje szereg orzeczeń, które to jednak dotyczą Ustawy 

o szkolnictwie wyższym, która nie obowiązywała mojej osoby. Ja zawarłem umowę przed rokiem 

2006. 

 

W tym miejscu pragnę dodać, że w sporządzanych w literaturze przykładowych wykazach stanów 

faktycznych zaliczanych do umów o świadczenie usług z art. 750 kc zawsze wymieniano umowy 

o nauczanie (zob. L. Ogiegło: System prawa prywatnego, Prawo zobowiązań – część 

szczegółowa, t. 7 Wyd. C.H. Beck INP PAN Warszawa 2004, str. 457-459 i powołana tam 

literatura). Ponieważ termin przedawnienia roszczeń dla umów wymienionych w art. 751 kc jest 

krótszy niż w art. 118 kc – dwa lata, to już z upływem tego wcześniejszego terminu roszczenie 

uległo przedawnieniu.  

 

Nawet gdyby uznać, iż dla przedmiotowego roszczenia nie znajduje zastosowania art. 750 

Kodeksu cywilnego to i tak uległo ono przedawnieniu najpóźniej w roku 2008 jako roszczenie 

okresowe oraz roszczenie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przedawnienie 

roszczenia z tej umowy znajduje uzasadnienie w przepisie art. 118 k.c., przy uwzględnieniu 3-

letniego terminu przedawnienia, roszczenie bowiem dotyczy świadczenia okresowego 

polegającego na stałym świadczeniu przez czas trwania stosunku prawnego w określonych 

regularnych odstępach czasu pewnej ilości pieniędzy, które jednak nie składają się na z góry 

określoną co do wielkości całość. Zważyć bowiem należy, że żądaniem pozwu objęte są opłaty 

stanowiące czesne, co do zasady wysokość opłaty czesnego ustalana jest Zarządzeniem Kanclerza 

odrębnie za każdy rok akademicki. 

 

Nadto zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 

2012r., poz. 572 ze zm.) stanowi obecnie, iż prowadzenie przez uczelnie działalności 

dydaktycznej, naukowej, badawczej, doświadczalnej, artystycznej, sportowej, rehabilitacyjnej lub 

diagnostycznej nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 

lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447, z późn. 

zm.). Nie można jednak tracić z pola widzenia okoliczności, iż roszczenia o zapłatę należności 

objętych pozwem powstały przed wejściem w życie tego przepisu, a więc na gruncie przepisów 

ustawy z dnia 12 września 1990r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.).  

 

Na gruncie tej ustawy w orzecznictwie sądowym ukształtował się niekwestionowany wówczas 

pogląd, iż odpłatne i systematyczne wykonywanie przez uczelnię niepaństwową zajęć 

dydaktycznych jest wykonywaniem przez osobę prawną we własnym imieniu zawodowo 

działalności usługowej w sposób zorganizowany i ciągły, jest wyraźnym uczestniczeniem w 

obrocie gospodarczym. Wobec tego działalność polegająca na świadczeniu przez uczelnię 

niepaństwową odpłatnych usług edukacyjnych spełnia wymogi uznania tej działalności za 

działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy Prawo działalności gospodarczej (tak 

m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2004 roku, w sprawie III SK 22/04, OSNP 

2005/3/46). 

 



W tym stanie rzeczy Pozwany wnosi, jak na wstępie. 

 

 

 

……………………………….. 

 

Załącznik: 

1. Odpis apelacji dla strony przeciwnej 


