
Elementy prawa  
 

Temat 10: Przykładowy pozew z zakresu prawa cywilnego.  
 
Nauczysz się:  
1. Schemat sali sądowej. 
2. Przykład pozwu z zakresu prawa cywilnego. 
 
Schemat sali sądowej: 
 
 

SĄD 
skład sędziowski / ławnicy 
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PUBLICZNOŚĆ  

PUBLICZNOŚĆ 

 
 skład sędziowski – w I instancjii sąd w rozpoznaje sprawy w składzie jednego sędziego, chyba 

że przepisszczególny stanowi inaczej (art. 47 KPC). Inne składy: sędzia zawodowy i dwóch 
łąwników, trzech sędzióo zawodowych. Sędzia to funkcjonariusz publiczny uprawniony do 
orzekania w sprawach należących do właściwości sądu, na zasadach niezawisłości                                                    
i bezstronności, 

 powód – osoba występująca w postępowaniu cywilnym z powództwem w poszukiwaniu ochrony 
prawnej, 

 pozwany – osoba, przeciwko której powództwo zostało skierowane, 
 pełnomocnik – to adokat, radca prawny, rodzice, małżonek, przedstawiciel organizacji 

związkowej i inni, 
 świadek – osoba powołana przez sąd dozłożenia zeznań. Świadek ma obowiązek stawić się na 

wezwanie sądu i złożyć zeznania (si in ius vocatio), 
 biegły – osoba posiadająca bogate doświadczenie zawodowe i uznana za eksperta w zakresie 

swojej działalności; jej zadaniem jest przedstawićfachową opinię o okolicznościach mających 
znaczenie dla wyniku postępowania sądowego, 

 publiczność – realizacja zasady jawności postępowania sądowego; udziałczynnika społecznego 
w wymiarze sprawiedliwości. 

 
Pozew z zakresu sprawy cywilnej: 
 
Sprawy cywilne – są to wszelkiego rodzaju sprawy ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, prawa 
rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, w sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych i inne sprawy 
do których przepisy KPC stosuje się z mocy ustaw szczególnych. 
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Świadek / biegły 



 
Przykłady: 
 pozew o zachowek, 
 pozew o eksmisję, 
 pozew o stwierdzenie istnienia stosunku najmu, 
 pozew o odszkodowanie, 
 pozew o zapłatę czynszu najmu, 
 pozew o alimenty, 
 pozew o rozwód, 
 pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne. 
 

 
PRZYKŁAD – pozew o odszkodowanie 

– pobrano z portalu: www.wieszjak.pl 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Włocławek, 09.08.2020 r.  
 
 

Sąd Rejonowy we Włocławku 
I Wydział Cywilny  
ul. Wojska Polskiego  

 
powód:  
Janusz Mik  
ul. Jana Olbrachta 6  
Włocławek 
 
pozwani:  
Stanisław Nowak  
Sławomira Nowak  
ul. Jana Olbrachta 8  
Włocławek 

 
wartość przedmiotu sporu: 11.000 zł  
 

P O Z E W  
o zapłatę odszkodowania 

 
Wnoszę o:  
1. Zasądzenie solidarnie od pozwanych Stanisława i Sławomiry Nowaków na rzecz powoda, tytułem 

odszkodowania, kwoty 11.000 zł (jedenaście tysięcy złotych).  
2. Zasądzenia od pozwanych na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przepisanych. 
3. Przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda.  
 

UZASADNIENIE 
Pozwani są moimi bezpośrednimi sąsiadami, ich dom znajduje się na sąsiedniej posesji. W dniu 
20.06.2020 r. pozwani urządzili przyjęcie, które przeciągnęło się do godzin wieczornych. Z uwagi na 
wypity alkohol, ich 10-letni syn został był pozostawiony bez należytej opieki. Bawiący się, udali się 
około godz. 21:00 do domu, pozostawiając dogasające ognisko. Tym zainteresował się małoletni syn 
pozwanych, który wykorzystując nieuwagę rodziców ponownie rozniecił ogień. W wyniku tego, 
spowodował pożar, którego nie udało mu się ugasić.  

 
(dowód: protokół sporządzony po interwencji straży pożarnej i policji w dniu 20.06.2020 r.) 

 

http://www.wieszjak.pl/


Pożar poza ogrodem pozwanych, strawił – oddzielony od niego wyłącznie siatką - budynek 
gospodarczy powoda. W nim znajdowały się m.in. : kosiarka spalinowa, wiertarka udarowa, piła 
tarczowa, piła spalinowa, nie licząc innych mniejszych urządzeń. Rzeczoznawca oceniając 
pogorzelisko i resztki sprzętów wycenił wartość budowli, oraz spalonych przedmiotów na kwotę 
11.000 zł 

(dowód: opinia rzeczoznawcy z dnia 22.06.2020 r.) 
 
Rodzice pozwanego odmawiają wypłacenia należnego mi odszkodowania, sugerując iż powinienem 
był ubezpieczyć budynek gospodarczy.  
 

(dowód: informacyjne przesłuchanie strony pozwanej) 
 

W związku z powyższym oraz tym, iż rodzice na podstawie art. 427 KC ponoszą odpowiedzialność za 
szkodę wyrządzoną przez małoletnie dzieci wnoszę jak na wstępie.  
 
 
 

Podpis 
Janusz Mik 

 
W załączeniu: 
a) 2 odpisy pozwu,  
b) powołane w uzasadnieniu dokumenty. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Wyjaśnienie: art. 427 KC – odpowiedzialność osoby sprawującej nadzór 
 

Kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku 
albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten obowiązany jest do 

naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru 
albo że szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru 


