Rozwód i separacja
Wzory pism z komentarzem
Joanna Hetman-Krajewska

Rozwód i separacja
Wzory pism
z komentarzem
Joanna Hetman-Krajewska

Zamów książkę w księgarni internetowej

Warszawa 2021

Stan prawny na 7 grudnia 2020 r.
Wydawca
Magdalena Stojek-Siwińska
Redaktor prowadzący
Adam Choiński
Opracowanie redakcyjne
Violet Design Wioletta Kowalska
Projekt okładki i stron tytułowych
Wojtek Kwiecień-Janikowski

Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących
im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj
jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz,
czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty.
Szanujmy prawo i własność
Więcej na www.legalnakultura.pl
Polska Izba Książki

© Copyright by Joanna Hetman-Krajewska, 2021
This edition © Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2021
ISBN 978-83-8223-095-6
Dział Praw Autorskich
01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33
tel. 22 535 82 19
e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl
księgarnia internetowa www.profinfo.pl

SPIS TREŚCI
Wykaz skrótów

11

Wstęp

13
Zwolnienie od kosztów sądowych

Wzór nr 1. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

16

Wydanie aktów stanu cywilnego

Wzór nr 2. Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa
oraz aktu urodzenia małoletniego dziecka

24

Porozumienia rodzicielskie

Wzór nr 3. Porozumienie rodzicielskie w sprawie sposobu
wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymywania kontaktów
z dzieckiem oraz ponoszenia kosztów utrzymania dziecka
po rozwodzie/separacji rodziców (plan wychowawczy)
– szczegółowy harmonogram kontaktów
Wzór nr 4. Porozumienie rodzicielskie w sprawie sposobu
wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymywania kontaktów
z dzieckiem oraz ponoszenia kosztów utrzymania dziecka
po rozwodzie rodziców (plan wychowawczy) – kontakty
z dzieckiem ustalane na bieżąco przez rodziców

30

41

6

Spis treści

Wzór nr 5. Porozumienie stron w sprawie sposobu wykonywania
władzy rodzicielskiej, utrzymywania kontaktów
z dzieckiem oraz ponoszenia kosztów utrzymania dziecka
po rozwodzie/separacji rodziców (plan wychowawczy)
– piecza naprzemienna

45

Rozwód – pisma inicjujące postępowanie

Wzór nr 6. Pozew o rozwód bez orzekania o winie
(bez małoletnich dzieci)
Wzór nr 7. Pozew o rozwód bez orzekania o winie
z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych
(bez małoletnich dzieci – dorosłe dzieci)
Wzór nr 8. Pozew o rozwód bez orzekania o winie
z wnioskiem o ustalenie sposobu korzystania
z mieszkania oraz z wnioskiem o zabezpieczenie
(bez małoletnich dzieci – dorosłe dziecko)
Wzór nr 9. Pozew o rozwód bez orzekania o winie
(małoletnie dziecko) z wnioskiem o nieorzekanie o kontaktach
z małoletnim dzieckiem – zgodne stanowisko stron
Wzór nr 10. Pozew o rozwód bez orzekania o winie
(małoletnie dziecko) z wnioskiem o ograniczenie władzy
rodzicielskiej oraz z wnioskiem o zabezpieczenie w zakresie
miejsca zamieszkania małoletniego dziecka, kontaktów
z małoletnim dzieckiem oraz alimentów na rzecz
małoletniego dziecka
Wzór nr 11. Pozew o rozwód bez orzekania o winie
(małoletnie dzieci) z wnioskiem o ustalenie miejsca
zamieszkania jednego z dzieci przy ojcu, drugiego przy matce
Wzór nr 12. Pozew o rozwód bez orzekania o winie
z wnioskiem o zgodny podział majątku
Wzór nr 13. Pozew o rozwód z orzekaniem o winie
z wnioskiem o zasądzenie alimentów na rzecz małżonka
oraz z wnioskiem o zabezpieczenie
Wzór nr 14. Pozew o rozwód z orzekaniem o winie
z wnioskiem o eksmisję

52

60

66

75

89

109
119

125
139

7

Spis treści

Separacja

Wzór nr 15. Pozew o separację bez orzekania o winie
(małoletnie dziecko)
Wzór nr 16. Pozew o separację bez orzekania o winie
z wnioskiem o ograniczenie władzy rodzicielskiej
oraz z wnioskami o zabezpieczenie (małoletnie dziecko)
Wzór nr 17. Pozew o separację z orzekaniem o winie
(wina obydwu stron) z wnioskiem o ustalenie pieczy
naprzemiennej (małoletnie dziecko)
Wzór nr 18. Wniosek o separację (bez małoletnich dzieci)
Wzór nr 19. Wniosek o zniesienie separacji
Wzór nr 20. Wniosek o zniesienie separacji z wnioskiem
o powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom
oraz o utrzymanie rozdzielności majątkowej

152

168

186
196
205

214

Pisma w toku postępowania

Wzór nr 21. Odpowiedź na pozew o rozwód zawierająca
stanowisko zgodne z żądaniami pozwu
Wzór nr 22. Odpowiedź na pozew o rozwód zawierająca
stanowisko niezgodne z żądaniami pozwu oraz wnioski
o zabezpieczenie w zakresie miejsca zamieszkania dziecka,
kontaktów z dzieckiem oraz alimentów na rzecz dziecka
oraz pozwanego małżonka
Wzór nr 23. Odpowiedź na pozew o separację
zawierająca stanowisko niezgodne z żądaniami pozwu
(żądanie rozwodu zamiast separacji)
(bez małoletnich dzieci)
Wzór nr 24. Pismo procesowe w toku postępowania zawierające
replikę na odpowiedź na pozew oraz wnioski dowodowe
Wzór nr 25. Pismo procesowe w toku postępowania
zawierające ustosunkowanie się do opinii biegłych
oraz wnioski dowodowe
Wzór nr 26. Wniosek o zawieszenie postępowania na zgodny
wniosek stron

220

233

261
271

280
288

8

Spis treści

Wzór nr 27. Wniosek o zawieszenie postępowania
(na czas trwania innego postępowania)
Wzór nr 28. Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania
Wzór nr 29. Cofnięcie pozwu
Wzór nr 30. Pismo procesowe w toku postępowania
zawierające wniosek o zabezpieczenie w zakresie kontaktów
z małoletnim dzieckiem, z wnioskiem o zagrożenie
zasądzeniem określonej sumy pieniężnej za nierealizację
kontaktów
Wzór nr 31. Pismo procesowe w toku postępowania zawierające
wniosek o zmianę zabezpieczenia w zakresie alimentów
oraz wnioski dowodowe
Wzór nr 32. Wniosek o nakazanie natychmiastowego
opuszczenia zajmowanego wspólnie z wnioskodawcą
(jako osobą doświadczającą przemocy w rodzinie)
mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia bądź zakazanie
zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia
(w trybie art. 11a u.p.p.r.)

293
298
302

306

314

322

Zaskarżanie orzeczeń sądowych

Wzór nr 33. Wniosek o doręczenie postanowienia
zabezpieczającego wraz z uzasadnieniem
Wzór nr 34. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie
odmowy zabezpieczenia w zakresie ustalenia miejsca
zamieszkania dziecka
Wzór nr 35. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie
zabezpieczenia alimentów (zawyżone alimenty)
Wzór nr 36. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie
zabezpieczenia alimentów (zaniżone alimenty)
Wzór nr 37. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie
zabezpieczenia alimentów (zaniżone alimenty
– oddalenie wniosku o zmianę zabezpieczenia alimentów
przez ich podwyższenie)
Wzór nr 38. Wniosek o doręczenie wyroku wraz z pisemnym
uzasadnieniem

334

340
351
359

366
372

9

Spis treści

Wzór nr 39. Wniosek o doręczenie odpisu wyroku z klauzulą
wykonalności oraz stwierdzeniem prawomocności
Wzór nr 40. Apelacja od wyroku orzekającego rozwód

377
383

Postępowanie egzekucyjne

Wzór nr 41. Wniosek o wszczęcie egzekucji roszczeń
alimentacyjnych

398

WYKAZ SKRÓTÓW
k.c.
k.k.
k.p.c.
k.r.o.
p.a.s.c.
u.k.s.
u.k.s.s.c.
u.o.s.
u.p.
u.p.p.r.
u.ż.w.w.o.p.

– ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1740)
– ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1444 ze zm.)
– ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.)
– ustawa z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1359)
– ustawa z 28.11.2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz.U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.)
– ustawa z 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.
z 2020 r. poz. 121 ze zm.)
– ustawa z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 755 ze zm.)
– ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1546 ze zm.)
– ustawa z 6.04.1990 r. o Policji (Dz.U. z 2020 r. poz. 360
ze zm.)
– ustawa z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.)
– ustawa z 24.08.2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 431
ze zm.)

WSTĘP
Prowadzenie sprawy sądowej to przede wszystkim… czytanie i pisanie.
Trzeba czytać to, co wychodzi od sądu bądź drugiej strony postępowania, pisać zaś własne pisma: od tych inicjujących sprawę poczynając,
poprzez kolejne wnoszone w toku postępowania, kończąc na środkach
zaskarżenia: zażaleniach bądź apelacji.
Książka zawiera wybór najczęściej stosowanych – z punktu widzenia
praktyki sądowej – wzorów pism, które strony składają w postępowaniu sądowym w sprawach rozwodowych czy separacyjnych. Można
rzec, że te wzory napisało życie – opierają się na moim kilkunastoletnim doświadczeniu jako pełnomocnika zawodowego w tego rodzaju
sprawach. Każdy wzór ma za zadanie przedstawić wybrane zagadnienie problemowe, np. różnego typu wnioski o zabezpieczenie składane
w sprawach rozwodowych czy separacyjnych, żądanie pieczy naprzemiennej, kwestionowanie opinii biegłych pedagoga i psychologa. Niektóre rodzaje pism wymagały uwzględnienia kilku wariantów – tak jest
chociażby w przypadku pozwu o rozwód, który może mieć bardzo różną treść w zależności od indywidualnego przypadku, w tym poziomu
skonfliktowania stron, posiadania bądź nie małoletnich dzieci, sytuacji
tych dzieci, kwestii związanych z korzystaniem ze wspólnego mieszkania czy domu, czy wreszcie podziałem majątku.
Układ wzorów jest zgodny z „dynamiką” postępowania sądowego: od
wzorów pozwów, jako pism inicjujących postępowanie w sprawie, poczynając, poprzez pisma składane w toku postępowania (odpowiedź na
pozew, pisma procesowe zawierające wnioski o zabezpieczenie czy nowe wnioski dowodowe, wnioski o zawieszenie postępowania, cofnięcie
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pozwu, zażalenia), kończąc zaś na środkach zaskarżenia (apelacja) oraz
wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
Wzory mają charakter praktyczny: każdy zawiera zwięzłe omówienie
z odniesieniem do konkretnych, zastosowanych w nim rozwiązań. Jednocześnie komentarze te – dla czytelności ich treści oraz ich przeznaczenia dla szerokiego kręgu czytelników (czy też użytkowników w tym
przypadku), w szczególności niebędących prawnikami – są pozbawione pogłębionych rozważań proceduralnych czy materialnoprawnych,
w tym powoływania się na dorobek doktryny czy orzecznictwa. Jest to
zabieg celowy, mający na celu nadanie książce jak najbardziej utylitarnego charakteru.
Część wzorów ma charakter bardzo rozbudowany. Faktem jest,
że w postępowaniu sądowym należy dążyć do lapidarności stylu, czyli
zwięzłego formułowania żądań i twierdzeń na ich poparcie. Czasami
jednak sytuacja jest na tyle skomplikowana i wielowątkowa, że wymaga
przygotowania bardziej złożonego pisma. Zawsze jednak trzeba starać
się zachować umiar – pisać tyle, ile w danych okolicznościach konieczne. Nadmierna „płodność literacka” stron czy ich pełnomocników nie
jest mile widziana przed sądem.
Wzory, jak to wzory, mają stanowić inspirację do konstruowania własnych pism w sprawach rozwodowych bądź separacyjnych, co oznacza,
że nie należy „przeklejać” ich bez należytej rozwagi. Każdy wzór został
opatrzony krótkim komentarzem dla zwrócenia uwagi na najważniejsze aspekty z nim związane: zarówno formalne, jak i praktyczne.

ZWOLNIENIE
OD KOSZTÓW SĄDOWYCH
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Zwolnienie od kosztów sądowych

Wzór nr 1

Wzór nr 1. Wniosek o zwolnienie od kosztów
sądowych

Białystok, dnia 10 czerwca 2020 r. [1]
Sąd Okręgowy w Białymstoku
II Wydział Cywilny [2]
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok
Powódka:
Barbara Iksińska [3]
ul. Parowozowa 5
15-333 Białystok
PESEL: 0000000000
Pozwany:
Marek Iksiński [3]
ul. Parowozowa 5
15-333 Białystok

WNIOSEK O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH [4]
Działając w imieniu własnym, wnoszę o:
1) zwolnienie mnie od kosztów sądowych w sprawie rozwodowej w całości; [5]
2) dopuszczenie dowodu z dokumentów załączonych do niniejszego pisma
dla wykazania następujących faktów: mojej trudnej sytuacji materialnej
i osobistej, kosztów utrzymania rodziny, sytuacji osobistej dzieci pozostających na moim utrzymaniu. [6]

Uzasadnienie [7]
Zwięzłe określenie przedmiotu sprawy sądowej. Moje pożycie z mężem
układa się bardzo źle. Mąż jest nałogowym alkoholikiem. Pije okresowo,
wtedy wszczyna awantury. Nie mogę dłużej znosić takiej sytuacji, nie chcę
też, by patrzyły na to nasze dzieci. Chcąc uregulować moją i dzieci sytuację
faktyczną i prawną, zamierzam w najbliższym czasie wystąpić o rozwód.
Uzasadnienie wniosku o zwolnienie od kosztów. Znajduję się w trudnej
sytuacji materialnej. Od pół roku jestem osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku. Na razie nie otrzymałam z Urzędu Pracy żadnej propozycji zatrudnienia.
Prowadzę wspólne gospodarstwo domowe z trójką dzieci. Najstarszy syn Karol ma 19 lat i obecnie studiuje. Średnia córka Justyna ma lat 17 i uczęszcza
do trzeciej klasy technikum. Najmłodszy syn Paweł ma 14 lat i jest uczniem
ósmej klasy szkoły podstawowej.
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Otrzymuję świadczenie z programu 500+ na dwoje młodszych dzieci w miesięcznej wysokości 1000 zł. Ponadto moje dzieci otrzymują alimenty od ojca
w łącznej wysokości 1500 zł miesięcznie. Najstarszy syn podejmuje czasami prace dorywcze, z czego osiąga średniomiesięcznie dochód w wysokości
ok. 500 zł. Regularnie korzystam ze wsparcia rodziny, tj. moich rodziców,
którzy przekazują mi ok. 500 zł miesięcznie. Łączne dochody, z jakich muszę utrzymać siebie i trójkę dzieci, to 3000 zł. Koszty utrzymania mieszkania
wynoszą 500 zł miesięcznie. Najmłodszy syn korzysta z obiadów w szkole.
Ostatnio pojawiła się konieczność sfinansowania specjalistycznych badań
okulistycznych dla średniej córki. Ponadto córka bierze obecnie leki w związku z jej problemami z oczami.
Dowód:
1) Załącznik nr 6 – faktury oraz potwierdzenia przelewu kosztów
utrzymania mieszkania (czynsz, prąd, gaz, internet);
2) Załącznik nr 7 – potwierdzenie przelewu za obiady w szkole dla
syna;
3) Załącznik nr 8 – potwierdzenie przelewu za abonamenty telefoniczne dla 4 osób;
4) Załącznik nr 9 – potwierdzenie opłaty za badania okulistyczne
córki;
5) Załącznik nr 10 – dwie faktury za zakup biletów komunikacji dla
córek;
6) Załącznik nr 11 – trzy faktury za leki. [6]
Właściwość sądu [2] . Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych należy złożyć do sądu właściwego do rozpoznania sprawy, której wniosek dotyczy.
Z uwagi na powyższe, wnoszę jak na wstępie.
…………………………………………
(własnoręczny czytelny podpis
wnioskodawcy) [9]
Załączniki: [10]
1) Załącznik nr 1 – oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach
i źródłach utrzymania; [8]
2) Załącznik nr 2 – zaświadczenie z Urzędu Pracy;

Wzór nr 1

Dowód:
1) Załącznik nr 1 – oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania; [8]
2) Załącznik nr 2 – zaświadczenie z Urzędu Pracy;
3) Załącznik nr 3 – zaświadczenie z uczelni;
4) Załącznik nr 4 – potwierdzenie przelewu alimentów;
5) Załącznik nr 5 – potwierdzenie przelewu świadczenia 500+. [6]

Wzór nr 1
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Zwolnienie od kosztów sądowych
Załącznik nr 3 – zaświadczenie z uczelni;
Załącznik nr 4 – potwierdzenie przelewu alimentów;
Załącznik nr 5 – potwierdzenie przelewu świadczenia 500+;
Załącznik nr 6 – faktury oraz potwierdzenia przelewu kosztów utrzymania mieszkania (czynsz, prąd, gaz, internet);
Załącznik nr 7 – potwierdzenie przelewu za obiady w szkole dla syna;
Załącznik nr 8 – potwierdzenie przelewu za abonamenty telefoniczne
dla 4 osób;
Załącznik nr 9 – potwierdzenie opłaty za badania okulistyczne córki;
Załącznik nr 10 – dwie faktury za zakup biletów komunikacji dla córek;
Załącznik nr 11 – trzy faktury za leki.

Komentarz
Podstawa prawna: art. 100–102, 105 u.k.s.s.c.
Ogólna charakterystyka pisma: Wniosek o zwolnienie od kosztów
sądowych można złożyć wówczas, gdy sytuacja finansowa i/lub osobista strony postępowania jest na tyle trudna, że nie pozwala jej na
poniesienie kosztów sądowych bez uszczerbku dla utrzymania swojego oraz osób najbliższych pozostających na jej utrzymaniu w całości
bądź w części, bądź innych, z którymi prowadzi wspólne gospodarstwo
domowe. We wniosku należy zwięźle opisać sytuację finansową oraz
osobistą wnioskodawcy. Jeżeli wniosek jest składany przed wniesieniem
pozwu, wówczas w uzasadnieniu należy zwięźle opisać przedmiot sprawy, której ma dotyczyć zwolnienie.
Sąd właściwy: Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych należy złożyć do sądu właściwego do rozpoznania sprawy, w odniesieniu do której
wnioskodawca domaga się zwolnienia (art. 105 ust. 1 u.k.s.s.c.).
Załączniki obligatoryjne: Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku
jest „Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach
utrzymania” (art. 102 ust. 2 u.k.s.s.c.). Jest to urzędowy formularz, dostępny w siedzibach oraz na stronach internetowych sądów.
Załączniki opcjonalne (fakultatywne): Opcjonalnie można dołączyć
do wniosku dokumenty, z których wynika trudna sytuacja finansowa

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
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W jaki sposób wniosek może zostać złożony: W zależności od etapu, na jakim sprawa się znajduje, wniosek może zostać złożony: 1) jako
odrębny wniosek przed wszczęciem postępowania; 2) jako element pozwu o rozwód bądź separację, ewentualnie 3) w odpowiedzi na pozew
w takiej sprawie (jeżeli z treści odpowiedzi wynika, że strona pozwana
ma uiszczać jakieś koszty sądowe, np. składa wnioski o zabezpieczenie)
albo 4) w innym piśmie procesowym składanym w toku postępowania
(gdy pojawi się konieczność uiszczania kosztów sądowych, np. za opinię
biegłych).
Z technicznego punktu widzenia wniosek składamy: a) bezpośrednio
w biurze podawczym właściwego sądu, b) pocztą (listem poleconym).
Praktyczne zastosowanie – kiedy warto, a kiedy nie: Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych warto złożyć wówczas, gdy strona nie jest
w stanie ponieść tych kosztów bez uszczerbku dla utrzymania swojego i rodziny. Należy jednak pamiętać, że złożenie takiego wniosku
przedłuża postępowanie w sprawie – najpierw bowiem sąd zajmie się
rozpoznaniem wniosku o zwolnienie, a dopiero potem podejmie dalsze
merytoryczne czynności.
Dla kogo: Dla osoby znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej i/lub
osobistej.
Zalety: Przeprowadzenie sprawy sądowej bez konieczności uiszczania
kosztów sądowych.
Wady: Przedłużenie postępowania o czas potrzebny sądowi na rozpoznanie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, a potem ewentualnie zażalenia na postanowienie odmawiające zwolnienia od kosztów.
Opłata sądowa: Wniosek nie podlega opłacie sądowej.

Wzór nr 1

i/lub osobista wnioskodawcy, np. umowa o pracę, potwierdzenie przelewu emerytury czy renty, faktury (ostatecznie paragony) za leki, wizyty lekarskie, dokumentacja medyczna, faktury dokumentujące koszty
utrzymania mieszkania bądź domu, zaświadczenie z uczelni, że dorosłe
dziecko studiuje w trybie dziennym.
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Wzór nr 1

Komentarz do konkretnych rozwiązań
[1]

Miejsce i data sporządzenia pisma

W piśmie należy podać miejsce i datę jego sporządzenia.
[2]

Sąd właściwy

Wniosek składamy do sądu właściwego miejscowo i rzeczowo do
rozpoznania sprawy, której wniosek dotyczy. W przypadku spraw
o rozwód bądź separację jest to sąd okręgowy, właściwy ze względu
na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, o ile chociaż
jedno z nich przebywa nadal w okręgu tego sądu. Jeśli nie – pozew
składamy do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli i tej ostatniej podstawy nie
ma (bo np. pozwany przebywa na stałe za granicą), pozew składamy do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania powoda
(art. 41 k.p.c.).
[3]

Strony i ich pełnomocnicy, adresy stron i ich pełnomocników

Oznaczając we wniosku strony postępowania, należy podać ich imiona
i nazwiska (art. 126 § 1 pkt 2 k.p.c.), zaś w pierwszym piśmie w sprawie
również ich adresy (art. 126 § 2 pkt 1 k.p.c.). Przy oznaczeniu wnioskodawcy należy ponadto wskazać jego numer PESEL (art. 126 § 2
pkt 2 k.p.c.).
[4]

Rodzaj pisma

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, podobnie jak każde inne pismo procesowe, powinien zawierać oznaczenie rodzaju pisma
(art. 126 § 1 pkt 3 k.p.c.). Oznaczenie może w tym przypadku przybrać brzmienie „Wniosek” albo „Wniosek o zwolnienie od kosztów
sądowych”.
[5]

Zakres wniosku – zwolnienie od kosztów w całości bądź w części

Wniosek może dotyczyć zwolnienia wnioskodawcy od kosztów sądowych w całości bądź w części, np. ponad kwotę 200 zł. Należy we wniosku sprecyzować to żądanie.
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komentarzem. Wzory są ułożone zgodnie
z dynamiką procesu rozwodowego albo
separacyjnego – poczynając od etapu ugodowego, przez złożenie pozwu i cały tok
postępowania, po środki zaskarżenia oraz
postępowanie egzekucyjne.
Książka jest przeznaczona zarówno dla
osób niebędących prawnikami, które
poszukują wzorów pism procesowych,
jak i pełnomocników procesowych prowadzących lub zamierzających prowadzić sprawy rozwodowe czy separacyjne.

