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Wzór nr 3 – apelacja

Katowice, dnia 1 czerwca 2009 r.

Powód:  Sąd Okręgowy w Katowicach
Marian Kowalski Wydział II Cywilny – Odwoławczy
ul. Sienkiewicza 18 ul. Długa 11
40-015 Katowice 40-126 Katowice
 za pośrednictwem
Pozwany: Sądu Rejonowego w Katowicach
Michał Dębski Wydział I Cywilny
ul. Leśna 138 ul. Długa 10
40-110 Katowice 40-126 Katowice

Sygn. akt: I C 315/08

Wartość przedmiotu zaskarżenia: 12 125 zł

Apelacja pozwanego od wyroku z dnia 4 maja 2009 roku

Na podstawie art. 367 § 1 k.p.c. zaskarżam w całości wyrok Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 
5 maja 2009 r., sygn. akt I C 315/08, doręczony mi wraz z uzasadnieniem dnia 20 maja 2009 r., na mocy któ-
rego została zasądzona ode mnie kwota 12 125 zł tytułem odszkodowania.

Powyższemu wyrokowi zarzucam naruszenie przepisów postępowania, poprzez pominięcie przez sąd 
zgłaszanych przeze mnie wniosków dowodowych i tym samym błędne ustalenie stanu faktycznego.

W związku z powyższym wnoszę o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponowne-
go rozpatrzenia.

Uzasadnienie
Wyrokiem Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 5 maja 2009 r., sygn. akt I C 315/08, została zasą-

dzona ode mnie na rzecz powoda kwota 12 125 zł tytułem odszkodowania. Byłem sprawcą wypadku sa-
mochodowego, w którym powód został poszkodowany.

Sąd ustalił rodzaj uszczerbku na zdrowiu u powoda i tym samym wysokość szkody wyłącznie w oparciu 
o dokumenty dostarczone przez powoda. Nie zostało zweryfikowane przez biegłego lekarza, które z do-
legliwości udokumentowanych przez powoda w rzeczywistości pozostają w związku z wypadkiem, a któ-
re wystąpiły u powoda z innych przyczyn, mimo podnoszonych przeze mnie zarzutów w tym zakresie. Po-
nadto sąd oddalił mój wniosek dowodowy o powołanie biegłego na powyższą okoliczność. Biegły – zgod-
nie z moim wnioskiem – miał również ustalić stopień doznanego uszczerbku, co moim zdaniem również 
jest istotne dla ustalenia wysokości odszkodowania. 

W związku z powyższym, z uwagi na fakt, że wysokość odszkodowania została ustalona przez Sąd cał-
kowicie arbitralnie, zaś w toku postępowania nie zostały przeprowadzone istotne dowody zawnioskowane 
przez strony, wnoszę jak na wstępie.

Marian Kowalski
(własnoręczny podpis)

Załączniki:
- odpis apelacji
- dowód uiszczenia opłaty

WZORY PISM PROCESOWYCH


