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Wykaz skrótów
Akty prawne
k.c.
k.p.
k.p.c.
k.r.o.
k.s.h.
p.u.n.
u.k.s.c.
u.p.g.

– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U.
Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.:
Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030)
– ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu
Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417 z późn. zm.)

Inne
Apel.-W-wa
Biul. SN
KRS
M. Praw.
MS
NP
OSA
OSAB
OSAŁ
OSAWr
OSNC
OSNP

– Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie
– Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego
– Krajowy Rejestr Sądowy
– Monitor Prawniczy
– Minister Sprawiedliwości
– Nowe Prawo
– Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego
– Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej
– Orzecznictwo Sądów Apelacji Łódzkiej
– Orzecznictwo Sądów Apelacji Wrocławskiej
– Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
– Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
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OSNPG
OSP
PiŻ
POSAG
PS
RPEiS
SA
SN
WSP
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– Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Prokuratury
Generalnej
– Orzecznictwo Sądów Powszechnych
– Prawo i Życie
– Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
– Przegląd Sądowy
– Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
– sąd apelacyjny
– Sąd Najwyższy
– wartość przedmiotu sporu

I
Powództwo

Powództwo – wzór ogólny

Powództwo – wzór ogólny
Warszawa, dnia ……… r.
Sąd …………………………..
……… Wydział Cywilny
ul. ………………………….
…-…. ………………………
Powód: ………………………………
zam./z siedzibą w ………………….
reprezentowany przez
…………………………………………
PESEL/NIP/KRS
Pozwany: ………………………………
zam./z siedzibą w ……………………
ul. ………………………………………
…-.… ……………………………………
PESEL/NIP/KRS
Wartość przedmiotu sporu: [●]
(zaokrąglamy w górę do pełnego złotego – art. 1261 § 3 k.p.c.)
Opłata sądowa: [●]

POZEW O [●]
Działając w imieniu powoda [●] (pełnomocnictwo w załączeniu), na podstawie art. [●],
wnoszę o [wniosek obligatoryjny]

Petitum
zasądzenie od pozwanego [●] na rzecz powoda [●] kwoty [●], wraz z ustawowymi odsetkami od dnia [●] roku do dnia zapłaty, oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.
Ponadto wnoszę o: [wniosek fakultatywny]
• rozpoznanie sprawy pod nieobecność powoda;
17
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• nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 333
§ 3 k.p.c.;
• wydanie wyroku zaocznego w warunkach prawem przewidzianych;
• przeprowadzenie dowodów na okoliczności wskazane w pozwie, w szczególności o:
− wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków [●], zam. ul. [●],
− wezwanie na rozprawę biegłych [●],
− dokonanie oględzin,
− zobowiązanie pozwanego do dostarczenia na rozprawę dokumentu [●], będącego
w jego posiadaniu,
− zobowiązanie [osoby trzeciej, sądu, urzędu, organu] do wydania dokumentu
[np. z akt sprawy karnej sygn. akt];
• zabezpieczenie roszczenia objętego powództwem przez [●];
• zwolnienie z kosztów sądowych w całości [bądź w części].

Uzasadnienie [element obligatoryjny]
(…)
W uzasadnieniu wskazujemy okoliczności uzasadniające powództwo oraz dowody na
ich potwierdzenie:
Okoliczność 1:
Dowód:
uwierzytelniona kopia umowy nr 555 – na okoliczność zawarcia przez strony umowy,
będącej podstawą roszczeń powoda.
Okoliczność 2:
Dowód:
uwierzytelniona kopia protokołu odbioru towaru nr [●] z dnia [●] – na okoliczność wykonania świadczenia przez powoda.
Okoliczność 3:
Dowód:
dokument z akt sprawy karnej o sygn. akt [●], obejmujący protokół z przesłuchania
świadka [●] karta nr [●] – na okoliczność gróźb kierowanych do powoda.
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Okoliczność 4:
Dowód:
oględziny rzeczy ruchomej – [●], na okoliczność wad fizycznych tkwiących w tej rzeczy.

Wybór sądu [element obligatoryjny]
Powództwo zostało wytoczone przed tutejszy sąd, na podstawie art. [●] k.p.c.
w zw. z [●].
Właściwość rzeczową określono na podstawie art. [●] k.p.c. w zw. z [●].
W związku z powyższym wnoszę jak w petitum pozwu.
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Radca prawny
(pieczęć i podpis)
Załączniki [element obligatoryjny]
1. Pełnomocnictwo bądź odpis pełnomocnictwa; odpis z KRS powoda bądź CEIDG
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa; dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie [●] w znakach opłaty sądowej nalepionych na niniejszym piśmie [na
rachunek bankowy tutejszego sądu]
3. Dokumenty powołane w pozwie:
• uwierzytelniona kopia umowy nr 555 – na okoliczność zawarcia przez strony umowy będącej podstawą roszczeń powoda;
• uwierzytelniona kopia protokołu odbioru towaru nr [●] z dnia [●] – na okoliczność
wykonania świadczenia przez powoda;
• dokument z akt sprawy karnej o sygn. akt [●], obejmujący protokół z przesłuchania
świadka [●], karta nr [●] – na okoliczność gróźb kierowanych do powoda;
• oględziny rzeczy ruchomej – [●], na okoliczność wad fizycznych tkwiących w tej
rzeczy, odpis pozwu wraz z odpisami załączników
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