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Przygotowanie ważnego dla sprawy pisma na egzaminie zawodowym (adwokackim 
czy radcowskim), a często także w praktyce może sprawiać trudności. Jest to spowo-
dowane wieloma czynnikami, m.in. stresem egzaminacyjnym, natłokiem obowiąz-
ków zawodowych, wąskimi ramami czasowymi, w których jednak nie tylko należy 
zapoznać się z aktami sprawy, lecz także odnaleźć uchybienia w toku rozumowania 
sądu lub przyjąć właściwą strategię skierowania pisma wszczynającego postępowa-
nie, skonstruować i usystematyzować zarzuty, a następnie wyczerpująco uzasadnić 
swoje stanowisko.

Niniejsza publikacja w syntetyczny sposób opisuje proces sporządzania pism proceso-
wych, które mogą mieć praktyczne znaczenie dla powodzenia danego postępowania. 
Umiejętność ich przygotowania może determinować zdanie egzaminu zawodowego. 
Celem autorek było więc wypracowanie ogólnych schematów sporządzania takich 
pism i wskazanie praktycznych rozwiązań o charakterze uniwersalnym.

Ponadto tym, co  odróżnia niniejszą publikację od  innych pozycji dostępnych 
na rynku, jest kompleksowe omówienie zarówno poprawności wydawanego w spra-
wie orzeczenia, jak i całego toku postępowania. Ta część publikacji w szczególności 
ma pomóc w podjęciu decyzji dotyczącej wnoszenia środków zaskarżenia oraz za-
sadności podnoszonych w nich zarzutów.

Książka skierowana jest w szczególności do aplikantów, którzy podczas odbywa-
nia aplikacji powinni zdobyć wiedzę o technice sporządzania pism procesowych, 
by później doskonalić się w tej materii. Niezwykle przydatna może być ona również 
dla praktyków, którzy mają szansę ulepszyć wypracowane już techniki lub zwró-
cić uwagę na  te elementy, które dotychczas były pomijane. Wydaje się bowiem, 
że każda osoba zamierzająca przygotowywać pozwy, apelacje, akty oskarżenia po-
winna przede wszystkim poznać pewne ogólne schematy ich pisania, wiedzieć, 
na co zwrócić uwagę, aby jak najlepiej wykorzystać wiadomości dotyczące danej 
sprawy.
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Zdaniem autorek wiedza o  pewnych wytycznych w  ramach danego działu praw-
nego może pomóc zaoszczędzić czas, ale przede wszystkim ułatwić skonstruowanie 
kompletnego pod względem formalnym pisma i ułatwić wykazanie błędnego toku 
rozumowania sądu czy też pomóc sądowi właściwie zrozumieć stanowisko autora 
pisma. Tym samym publikacja ta ma charakter dużo bardziej praktyczny aniżeli te-
oretyczne rozważania.

Opracowanie uwzględnia również nowelizacje ustaw istotnych w obszarze sporzą-
dzania pism procesowych dokonane w latach 2016–2018 oraz w 2019 r. Na szczególną 
uwagę zasługuje nowelizacja, która od 5.10.2019 r. oraz 5.12.2019 r. (Dz.U. poz. 1694) 
zmieniła brzmienie wielu przepisów.
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 [O] Orzecznictwo
Obowiązek przedstawienia dokumentu, przewidziany w art. 248 § 1 k.p.c., do-

tyczy także notariusza i obejmuje sporządzane przez niego akty notarialne.
Uchwała SN z 18.11.2015 r., III CZP 69/15, OSNC 2016/11, poz. 127

Obowiązek złożenia w  sądzie oryginału dokumentu powstaje automatycznie 
z chwilą zgłoszenia przez stronę przeciwną takiego żądania, a więc bez potrzeby 
wydawania przez sąd jakichkolwiek rozstrzygnięć w  tym przedmiocie. Różni 
się on od  obowiązku przedstawienia dokumentu na  zarządzenie sądu w  trybie 
art. 248 k.p.c. W tym ostatnim przypadku obowiązek ten uzależniony jest od de-
cyzji sądu i ma szerszy zasięg podmiotowy, gdyż obejmuje każdego, u kogo okreś-
lony dokument się znajduje. Artykuł 129 k.p.c. nie określa expressis verbis sankcji 
za niepodporządkowanie się żądaniu przeciwnika. Niewątpliwie jednak zaniecha-
nie obowiązku wynikającego z tego przepisu podlega ocenie przez pryzmat art. 233 
§ 2 k.p.c.
Wyrok SA w Gdańsku z 30.05.2018 r., I AGa 132/18, LEX nr 2698119

Niepoświadczone kserokopie wprawdzie nie stanowią dowodów z  dokumentów, 
o których mowa w art. 244 i art. 245 k.p.c., nie są jednak pozbawione mocy dowo-
dowej, w rozumieniu art. 232 w zw. z art. 308 k.p.c. Dopóki sąd ani strona prze-
ciwna nie zakwestionuje ich i nie zażąda złożenia oryginałów dokumentów, stanowią 
one jeden ze środków dowodowych, przy pomocy których strona może udowodnić 
fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Dowody te, jak każde inne, podlegają ocenie 
sądu na podstawie art. 233 k.p.c. Dopiero, jeżeli sąd zażąda przedstawienia oryginału 
dokumentu, strona jak również każda inna osoba, która go posiada, obowiązana 
jest, zgodnie z art. 248 k.p.c., przedstawić oryginał. Obowiązek złożenia oryginału 
dokumentu powstaje dla strony, która powołuje się na dokument, także w sytuacji 
wskazanej w art. 129 § 1 k.p.c., a więc wtedy, gdy strona przeciwna zażądała złoże-
nia oryginału dokumentu.
Wyrok SN z 23.01.2020 r., II PK 135/18, LEX nr 2805058

2.17. Fakultatywne elementy pozwu

2.17.1. Wniosek o zwolnienie od ponoszenia kosztów

Dla autora pozwu istotne jest, że powód – zarówno będący osobą fizyczną, jak i osobą 
prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przy-
znaje zdolność prawną – może wystąpić o zwolnienie od ponoszenia kosztów są-
dowych (w całości lub części, np. w zakresie opłaty od pozwu). Przepisy regulujące 
przesłanki uzyskania zwolnienia od ponoszenia kosztów sądowych przewidziano 
w ustawie z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 755 ze zm.).
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Wniosek o zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych składa się wraz z pozwem. 
Do czasu jego prawomocnego rozstrzygnięcia powód nie jest obowiązany do uisz-
czania opłaty od pozwu.

W przypadku gdy powód jest osobą fizyczną (także jeżeli jego roszczenie wskazane 
w pozwie jest związane z działalnością gospodarczą, którą prowadzi), aby uzyskać 
zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, powinien złożyć oświad-
czenie oraz wykazać, że nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku 
utrzymania koniecznego dla siebie i  rodziny lub ich poniesienie narazi ją na  taki 
uszczerbek (art. 102 ust. 1 u.k.s.c.). W tym celu należy przedłożyć zaświadczenie 
o osiąganych zarobkach lub wykazać brak zatrudnienia, przedstawić liczbę osób po-
zostających na utrzymaniu, wysokość miesięcznych wydatków, ewentualne zadłuże-
nie itd. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie na formularzu zgodnie ze wzorem 
wskazanym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 31.01.2006 r. w sprawie 
określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach 
utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w po-
stępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 574).

W przypadku gdy po stronie powodowej występuje osoba prawna albo jednostka or-
ganizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, także 
może ona dochodzić zwolnienia z obowiązku uiszczania kosztów sądowych. W tym 
celu, zgodnie z art. 103 u.k.s.c., należy wykazać, że strona powodowa nie ma dosta-
tecznych środków na uiszczenie kosztów. W przypadku spółki handlowej, w myśl 
znowelizowanych przepisów, trzeba wykazać, że jej wspólnicy albo akcjonariusze nie 
mają dostatecznych środków na zwiększenie majątku spółki lub udzielenie spółce po-
życzki. Istotne jest to, że nie stosuje się w tej sytuacji żadnego wzoru oświadczenia, 
jak jest to przewidziane w przypadku osób fizycznych.

Należy pamiętać, że przyznane zwolnienie od kosztów sądowych obejmuje postę-
powanie przed sądem I  i II  instancji, a nie rozciąga się na postępowanie kasacyjne 
(tak m.in. uchwała SN (7) z 5.06.2008 r., III CZP 142/07, OSNC 2008/11, poz. 122).

Ponadto autor pozwu powinien mieć na względzie, że w ustawie o kosztach sądo-
wych w sprawach cywilnych występują zwolnienia z obowiązku ponoszenia kosztów 
sądowych lub uiszczenia opłaty od pisma inicjującego postępowanie zarówno pod-
miotowe, jak i przedmiotowe (art. 95 i n. powołanej ustawy).

Zgodnie z art. 96 ust. 1 u.k.s.c. nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych 
m.in. następujące podmioty:
 1) strona, która dochodzi ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym 

związanych;
 2) strona, która dochodzi roszczeń alimentacyjnych;
 3) strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów;
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 4) strona, która wnosi o uznanie postanowień umownych za niedozwolone;
 5) pracownik, który wnosi powództwo do sądu pracy;
 6) pracownik wnoszący powództwo, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1 zdanie drugie, 

lub strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych;
 7) strona w sprawach związanych z ochroną zdrowia psychicznego;
 8) osoba ubezwłasnowolniona w sprawach o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowol-

nienia;
 9) osoba ubiegająca się o uzyskanie kompensaty na podstawie ustawy z 7.07.2005 r. 

o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronio-
nych (Dz.U. z 2016 r. poz. 325);

 10) strona w sprawach dotyczących wypłat oraz zwrotu należności powstałych w wy-
niku realizacji przepisów z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w razie nie-
wypłacalności pracodawcy;

 11) osoba dotknięta przemocą w rodzinie w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej 
przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bez-
pośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do tego mieszkania i jego bezpo-
średniego otoczenia (wchodzi w życie 30.11.2020 r.).

 [O] Orzecznictwo
Uprawnione jest stwierdzenie, że wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych 

zgłoszony w pozwie obejmuje całe postępowanie sądowe przed sądami I i II instancji, 
postępowanie jest bowiem dwuinstancyjne i konstytucyjne prawo do sądu obejmuje 
również kontrolę orzeczenia I instancji.
Wyrok SN z 8.03.2010 r., II PK 255/09, LEX nr 589979

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przesłanką 
zwolnienia od kosztów sądowych nie są trudności finansowe przedsiębiorstwa pro-
wadzonego przez stronę. Sąd powinien bowiem brać pod uwagę całokształt stanu 
majątkowego i rodzinnego strony, który strona powinna rzetelnie ujawnić.
Postanowienie SA w Krakowie z 29.11.2010 r., I ACz 1464/10, LEX nr 1680249

Strona postępowania, która uzyskuje wysokie przychody z prowadzonej działalności 
gospodarczej, powinna posiadać środki na pokrycie kosztów sądowych. Przychód 
obrazuje bowiem potencjalne możliwości finansowe strony i określa skalę wydatków, 
jakie jest w stanie ponieść.
Postanowienie SA w Krakowie z 2.09.2010 r., I ACz 962/10, LEX nr 1680244

O zwolnieniu od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych decyduje wyłącznie sytu-
acja majątkowa i zdrowotna strony z chwili złożenia wniosku o zwolnienie od kosz-
tów sądowych. Zasadniczo poza zakresem oceny sądu pozostaje charakter i zasad-
ność żądanego przez wnioskodawcę roszczenia, a także jego dotychczasowy sposób 
zachowania w toku innych zainicjowanych przez niego postępowań.
Postanowienie SA w Krakowie z 22.03.2010 r., I ACz 303/10, LEX nr 1680239
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Jeżeli przed upływem terminu tygodniowego (od doręczenia wezwania) do wniesie-
nia opłaty od apelacji uczestnik złożył pismo z prośbą o rozłożenie żądanej opłaty 
na raty ze względu na  jego trudną sytuację materialną, to  taka prośba jest jedno-
cześnie wnioskiem o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych. Zgłoszenie takiego 
wniosku powoduje, że obowiązek uiszczenia opłaty zostaje odsunięty w czasie.
Postanowienie SN z 7.02.2007 r., III CZ 4/07, LEX nr 274199

Ponowny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, złożony w terminie wyzna-
czonym do uiszczenia wpisu, nie ma wpływu na bieg tego terminu wówczas, gdy 
nie zawiera nowych okoliczności mających uzasadniać zwolnienie w porównaniu 
z okolicznościami, które zostały przytoczone w pierwszym odmownie załatwionym 
wniosku. Jeżeli natomiast ponowny wniosek o zwolnienie od kosztów, złożony w cza-
sie biegu terminu do uiszczenia wpisu, zawiera nowe okoliczności, to wniosek ten 
podlega rozpoznaniu. Do czasu jego prawomocnego rozstrzygnięcia kwestia opłace-
nia pisma zawierającego środek odwoławczy staje się bezprzedmiotowa. W związku 
z tym odrzucenie w tym okresie środka odwoławczego jako nieopłaconego nie znaj-
duje usprawiedliwienia.
Postanowienie SN z 9.06.2006 r., IV CZ 45/06, LEX nr 187060

Zawarte w art.  103 u.k.s.c. sformułowanie „jeżeli wykazała, że nie ma dostatecz-
nych środków na ich uiszczenie” należy rozumieć jako obowiązek wykazania trwałej 
niemożności uzyskania środków na uiszczenie kosztów sądowych. Procesy sądowe 
są koniecznym elementem obrotu gospodarczego, dlatego przedsiębiorcy powinni 
uwzględniać związane z nimi koszty przy planowaniu przyszłych wydatków.
Postanowienie SA w Szczecinie z 28.01.2009 r., I ACz 3/09, LEX nr 516573

Artykuł 103 u.k.s.c. nakłada na stronę będącą osobą prawną obowiązek udowodnie-
nia, że nie posiada dostatecznych środków na pokrycie kosztów sądowych. Wymogu 
tego nie spełnia powołanie się na okoliczności faktyczne bez ich poparcia dokumen-
tacją ani tym bardziej złożenie oświadczenia o możliwościach majątkowych strony. 
Skoro ustawodawca uzależnia przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych od wy-
kazania braku dostatecznych środków, wnioskodawca winien przedłożyć taką do-
kumentację, na podstawie której sąd orzekający będzie mógł dokonać ustaleń co do 
stanu majątkowego wnioskodawcy i oceny podnoszonych przez niego twierdzeń.
Postanowienie SA w Szczecinie z 17.01.2007 r., I ACz 15/07, LEX nr 516563

2.17.2. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

Zgodnie z art. 117 k.p.c. powód może domagać się ustanowienia dla siebie pełnomoc-
nika z urzędu (adwokata lub radcy prawnego). Należy zwrócić uwagę, że w obecnym 
stanie prawnym możliwość ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu nie 
jest bezwzględnie związana z wcześniejszym uzyskaniem zwolnienia przez sąd z po-
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noszenia kosztów sądowych. Z wnioskiem o uzyskanie pomocy prawnej z urzędu 
może wystąpić zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna lub inna jednostka orga-
nizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową. Wniosek można złożyć na każ-
dym etapie postępowania, a także przed wytoczeniem powództwa.

Zgodnie z art. 117 § 5 k.p.c. wniosek zostanie uwzględniony w przypadku, gdy udział 
adwokata lub radcy prawnego będzie uznany za potrzebny.

Należy pamiętać, że o tym, czy wniosek zostanie uznany za potrzebny, decyduje sąd 
(art. 117 § 5 k.p.c.), warto zatem we wniosku wskazać okoliczności przemawiające za 
tym, że  strona, np.  ze  względu na  stopień skomplikowania sprawy i  osobę samego 
wnioskodawcy, potrzebuje fachowej pomocy, oraz szczegółowo uzasadnić to  stano-
wisko. Zgodnie z postanowieniem SA w Warszawie z 24.10.2006 r., III AUz 201/06, 
LEX nr 1645899, nie można zaaprobować poglądu, że stan zawiłości sprawy sądowej 
jest jedynym kryterium warunkującym potrzebę udziału adwokata lub radcy prawnego 
w takim postępowaniu. Stwierdzenie zaistnienia tej przesłanki ustanowienia pełnomoc-
nika z urzędu powinno być bowiem dokonane przy uwzględnieniu zarówno okoliczno-
ści dotyczących charakteru danej sprawy (stopnia jej skomplikowania), jak i możliwości 
oraz umiejętności istniejących po stronie wnioskującego (np. ewentualnej nieporadności 
czy trudności z samodzielnym podejmowaniem czynności procesowych).

W przypadku gdy podmiot ubiegający się o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu zo-
stał już zwolniony przez sąd z ponoszenia kosztów sądowych i chce uzyskać pomoc 
prawną z urzędu, powinien złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu stosowny wniosek.

Jeżeli podmiot ubiegający się o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu nie został zwol-
niony przez sąd z ponoszenia kosztów sądowych w całości albo części lub o  takie 
zwolnienie się nie ubiegł, to we wniosku należy wykazać także, że nie może on po-
nieść kosztów ustanowienia profesjonalnego zastępcy procesowego.

Osoba fizyczna powinna złożyć oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w sta-
nie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku 
utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność 
sądową, powinna wykazać, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów 
wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.

Należy pamiętać, że istnieje możliwość złożenia wniosku o ustanowienie adwokata 
lub radcy prawnego, zanim jeszcze sprawa zostanie wytoczona (art. 117 § 4 k.p.c.). 
Dodatkowo art. 1173 § 3 k.p.c. przewiduje, że strona domagająca się ustanowienia 
dla niej pełnomocnika z urzędu może wskazać osobę adwokata lub radcy prawnego, 
który ma być ustanowiony.
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 [§]Kodeks postępowania cywilnego
Art. 117. § 1. Strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub 

części, może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego.
§ 2. Osoba fizyczna, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się doma-
gać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli złoży oświadczenie, z którego 
wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy 
prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.
§ 3. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdol-
ność sądową, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać 
ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecz-
nych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy praw-
nego.
§ 4. Wniosek o  ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona zgłasza wraz 
z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie 
do protokołu, w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Osoba 
fizyczna, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu, może złożyć wnio-
sek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sądzie rejonowym właściwym 
ze względu na miejsce swego zamieszkania, który niezwłocznie przesyła ten wniosek 
sądowi właściwemu.
§ 5. Sąd uwzględni wniosek, jeżeli udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie 
uzna za potrzebny. Podstawą oddalenia wniosku nie może być skorzystanie przez 
osobę fizyczną z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa oby-
watelskiego, o których mowa w ustawie z 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy praw-
nej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1086).
§ 6. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego zgłoszony po raz pierwszy 
w postępowaniu kasacyjnym lub postępowaniu ze skargi o stwierdzenie niezgodności 
z prawem prawomocnego orzeczenia sąd przekazuje do rozpoznania sądowi pierwszej 
instancji, chyba że uzna wniosek za oczywiście uzasadniony.

Art. 1173. § 3. Jeżeli strona we wniosku wskazała adwokata lub radcę prawnego, właś-
ciwa okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych, w miarę 
możliwości i w porozumieniu ze wskazanym adwokatem lub radcą prawnym, wy-
znaczy adwokata lub radcę prawnego wskazanego przez stronę.

 [O] Orzecznictwo
Emocjonalny charakter spraw rozwodowych nie może stanowić wyłącznego 

argumentu przemawiającego za ustanowieniem pełnomocnika z urzędu.
Postanowienie SA w Krakowie z 1.02.2011 r., I ACz 29/11, LEX nr 1680280

Jakkolwiek w postępowaniu cywilnym sąd orzekający nie jest bezwzględnie związany 
wnioskiem strony o ustanowienie dla niej adwokata lub radcy prawnego (dyspozy-
cja art. 117 k.p.c. nie stwarza sama w sobie prawa podmiotowego), to ograniczenie 
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KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa adwokacka spółka partnerska; od 2016 r. pełni funkcję sędziego Sądu 
Dyscyplinarnego Krakowskiej Izby Adwokackiej; jest mediatorem wpisanym na listę mediatorów 
sądowych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie; autorka publikacji dla prawników praktyków oraz 
dla aplikantów. 
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