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  ii   Sprawy z zakreSu prawa rodzinnego, 
opiekuńczego i kurateli
132. Wniosek o udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa 

osobie dotkniętej chorobą psychiczną    609
133. Wniosek o zwolnienie z obowiązku złożenia kierownikowi 

urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia 
małżeństwa    612

134. Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny 
w braku porozumienia małżonków    615

135. Wniosek małżonka o udzielenie zezwolenia na dokonanie 
czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem    618

136. Wniosek małżonka o nakazanie wypłacania mu 
wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka    622

137. Wniosek o wyłączenie odpowiedzialności małżonka    625
138. Wniosek o separację na zgodny wniosek małżonków    629
139. Wniosek o zniesienie separacji    633
140. Wniosek o podział majątku wspólnego wraz z wnioskiem 

o ustalenie nierównych udziałów w tym majątku    636
141. Wniosek o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej    641
142. Wniosek o zakazanie kontaktów z dzieckiem    645
143. Wniosek o odebranie dziecka    649
144. Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka    653
145. Wniosek o zezwolenie rodzicom na dokonanie czynności 

przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka    656
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198. Wniosek o wszczęcie egzekucji z wierzytelności    903
199. Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości    906
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209. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej wykonania 
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zagranicznemu – na podstawie rozporządzenia parlamentu 
i rady nr 1215/2012    1029
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Wprowadzenie

 

wprowadzenie

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami 
są publikacją przeznaczoną głównie dla praktyków, którzy w swej pracy zawo-
dowej zobligowani są do sporządzania pism procesowych. Z pewnością mogą 
z niej skorzystać nie tylko adwokaci, radcowie prawni i rzecznicy patentowi czy 
osoby świadczące usługi doradztwa prawnego, lecz także pracownicy działów 
windykacyjnych i innych struktur organizacyjnych, w przypadku których pra-
widłowe wykonywanie obowiązków jest uwarunkowane znajomością specyfiki 
czynności procesowych w postępowaniu cywilnym.

Książka może również zainteresować tych, którzy rozpoczynają swoją przygo-
dę z prawem stosowanym nie tylko w teorii. W szczególności kierowana jest do 
osób rozwijających swoje umiejętności na aplikacjach, praktykach w kancelariach 
prawniczych czy też w ramach studiów prawniczych. Pozwala ona na przyswo-
jenie i ugruntowanie wiedzy wymaganej od adeptów sztuki prawniczej, opar-
tej na podstawach ukształtowanych w procesie edukacji naukowej i zawodowej.

Mamy nadzieję, że przygotowane wzory i objaśnienia, choćby z uwagi na swoją 
przejrzystość, będą również bardzo przydatne dla osób nieposiadających przy-
gotowania zawodowego, których sytuacja życiowa zmusiła do poszukiwania 
ochrony prawnej przed sądem powszechnym.

Naszym założeniem było zebranie i opisanie najczęściej występujących w prak-
tyce pism procesowych, ukazanie sposobu ich stosowania w odniesieniu do kon-
kretnych stanów faktycznych oraz wzbogacenie ich charakterystyki najważniej-
szymi informacjami teoretycznymi dotyczącymi ich dopuszczalności, wymogów 
formalnych, opłat itp. Podstawowym celem w tym przypadku było przekazanie 
jak najbardziej kompleksowej wiedzy teoretycznej i umiejętności konstruowa-
nia poszczególnych pism w takiej formie, aby zwłaszcza nieprofesjonalista nie 
musiał poszukiwać odpowiedzi na elementarne pytania w tak rozproszonych 
źródłach jak akty prawne czy orzecznictwo.

Oddając tę publikację do Państwa rąk, mamy nadzieję, że osiągnęliśmy te cele 
i że opracowanie pomoże Państwu w skutecznym dokonywaniu czynności przed 
sądem cywilnym, co będzie dla nas największą satysfakcją.

Autorzy
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1. Wniosek pozwanej o zwolnienie od kosztów sądowych#$^^ poznań, dnia 1.12.2019 r.

Sąd okręgowy w poznaniu
wydział i cywilny
ul. Hejmowskiego 2
61-746 poznań

 powód: gwidon Bartnicki
ul. Fiołkowa 34
61-100 poznań

 pozwana: aniela kąkolewska
ul. akacjowa 45
61-107 poznań

Sygn. akt i c 1/19

wnioSek pozwanej o zwolnienie od koSztów Sądowych

W imieniu własnym, w związku z otrzymanym w dniu 30.11.2019 r. wezwaniem tu-
tejszego sądu z 27.11.2019 r. do usunięcia braków fiskalnych zażalenia poprzez uiszcze-
nie opłaty od zażalenia w kwocie 3295,00 zł, wnoszę – na podstawie art. 102 u.k.s.c. 
– o zwolnienie mnie od kosztów sądowych, tj. z opłaty od zażalenia.

uzasadnienie
W wezwaniu z 27.11.2019 r. sąd wskazał, że powinnam uiścić opłatę od zażalenia 

w wysokości 3295,00 zł. Moja sytuacja materialna uniemożliwia mi uiszczenie tak wy-
sokiej opłaty sądowej. nie jestem bowiem w chwili obecnej w stanie ponieść kosztów 
postępowania przed tutejszym sądem bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie 
i rodziny. obecnie utrzymuję sama małoletnią córkę (w wieku 10 lat).

pragnę wyjaśnić, iż po tragedii rodzinnej, jaka dotknęła mnie w 2011 r., musiałam 
zrezygnować z pracy zarobkowej i przez kilka lat – aż do momentu rozpoczęcia włas-
nej działalności w 2018 r.– byłam bezrobotna. W styczniu 2018 r. rozpoczęłam własną 
działalność gospodarczą, moja firma jest nadal na etapie rozwoju, a dochody, jakie osią-
gam, nie wystarczają mi na pokrycie kosztów utrzymania firmy, co więcej, nie wystar-
czają na pokrycie moich kosztów utrzymania.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z wnioskiem, a jednocześnie prośbą, 
o zwolnienie mnie od opłaty sądowej, merytoryczne rozpatrzenie zażalenia i umożli-
wienie mi podjęcia obrony moich praw.

pragnę dodać, że nie posiadam żadnego znacznego majątku ruchomego czy nie-
ruchomego, który mogłabym zbyć w celu zdobycia środków potrzebnych na opłacenie 
kosztów sądowych, jak również potrzebnych na to oszczędności. nie posiadam obecnie 
żadnej możliwości, aby zgromadzić kwotę prawie 3300,00 zł.
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na potwierdzenie powyższych okoliczności przedkładam wraz z niniejszym pismem 
stosowne dokumenty, a w szczególności oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, do-
chodach i źródłach utrzymania. W razie gdyby przedłożone dokumenty wymagały uzupeł-
nienia, jestem gotowa – na wezwanie sądu – przedłożyć wszelkie wymagane dokumenty.

należy wskazać, że odmowa zwolnienia mnie z opłaty od zażalenia uniemożliwi mi 
skuteczne dochodzenie przysługujących mi praw, ponieważ uniemożliwi mi dostęp do 
sądu i pozbawi możliwości obrony w niniejszym postępowaniu.

W tym stanie rzeczy zasadne jest zwolnienie mnie z obowiązku uiszczenia opłaty 
sądowej tytułem wpisu od zażalenia w wysokości niemożliwej do poniesienia bez znacz-
nego uszczerbku.

Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak na wstępie.

Aniela Kąkolewska

załączniki:
 1) odpis zażalenia z 20.11.2019 r.,
 2) decyzja o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
 3) karta wizyt w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 4) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczący po-

zwanej,
 5) aktualny wyciąg z księgi przychodów i rozchodów,
 6) oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.
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 1.  Zgodnie z art. 102 ust. 1 u.k.s.c. zwolnienia od kosztów sądowych może się 
domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest 
w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodzi-
ny lub ich poniesienie narazi ją na taki uszczerbek.

 2.  Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych można złożyć zarówno przed 
wszczęciem postępowania, w pozwie, jak i w trakcie już toczącego się postępo-
wania. Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym 
może nastąpić wyłącznie przed złożeniem wniosku o wpis do księgi wieczystej. 
Jeżeli wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej ma być zamieszczony 
w akcie notarialnym, zwolnienie od kosztów sądowych może nastąpić wyłącznie 
przed zawarciem tego aktu notarialnego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy obowiązek 
poniesienia kosztów sądowych powstał po wydaniu orzeczenia w postępowaniu 
wieczystoksięgowym. Wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej powinien 
być złożony w terminie 3 miesięcy od doręczenia postanowienia o zwolnieniu 
od kosztów sądowych pod rygorem upadku zwolnienia.

 3.  Wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na 
piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona 
lub już się toczy. W razie złożenia wniosku ustnie do protokołu oświadczenie, 
o którym mowa w pkt 4, może być złożone także do protokołu. Osoba fizycz-
na, która nie ma miejsca zamieszkania w okręgu tego sądu, może złożyć wnio-
sek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych w sądzie rejonowym właś-
ciwym ze względu na miejsce swego zamieszkania. Sąd przesyła niezwłocznie 
ten wniosek właściwemu sądowi.

 4.  Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone 
oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, do-
chodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. 
Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru. Jeżeli oświadczenie nie 
zostało złożone albo nie zawiera wszystkich wymaganych danych, stosuje się 
art. 130 k.p.c. Wniosek o zwolnienie od kosztów strony reprezentowanej przez 
adwokata lub radcę prawnego złożony bez dołączenia oświadczenia przewodni-
czący zwraca bez wzywania o uzupełnienie braków formalnych wniosku o zwol-
nienie od kosztów sądowych.

 5.  Sąd może odebrać od osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądo-
wych przyrzeczenie o treści ustalonej w art. 102 ust. 3 u.k.s.c. Przed odebraniem 
przyrzeczenia należy pouczyć osobę ubiegającą się o zwolnienie od kosztów są-
dowych o treści art. 111 u.k.s.c. Przepis ten stanowi, że stronę, która uzyskała 
zwolnienie od kosztów sądowych na podstawie świadomego podania niepraw-
dziwych okoliczności, sąd, cofając zwolnienie, skazuje na grzywnę w wysoko-
ści do 1000 zł. Niezależnie od obowiązku uiszczenia grzywny strona powinna 
uiścić wszystkie przepisane opłaty i pokryć obciążające ją wydatki. Natomiast 
osobę, która ponownie zgłosiła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, 
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świadomie podając nieprawdziwe okoliczności o stanie rodzinnym, majątku, 
dochodach i źródłach utrzymania, sąd, odrzucając wniosek, skazuje na grzyw-
nę w wysokości do 2000 zł. Ponadto sąd cofa zwolnienie od kosztów sądowych, 
jeżeli okazało się, że okoliczności, na podstawie których je przyznano, nie istnia-
ły lub przestały istnieć. W obu wypadkach strona obowiązana jest uiścić wszyst-
kie przepisane opłaty oraz zwrócić wydatki, jednakże w drugim wypadku sąd 
może obciążyć stronę tym obowiązkiem także częściowo, stosownie do zmiany, 
jaka nastąpiła w jej stosunkach.

 6.  Sąd może zarządzić stosowne dochodzenie, jeżeli na podstawie okoliczności 
sprawy lub oświadczeń strony przeciwnej powziął wątpliwości co do rzeczywi-
stego stanu majątkowego strony domagającej się zwolnienia od kosztów sądo-
wych lub z niego korzystającej.

 7.  Sąd odmawia zwolnienia od kosztów sądowych stronie w razie oczywistej 
bezzasadności dochodzonego roszczenia lub obrony praw. Postanowienie o od-
mowie zwolnienia od kosztów sądowych lub o cofnięciu takiego zwolnienia do-
ręcza się tylko stronie, która złożyła wniosek o zwolnienie od kosztów.

 8.  W razie oddalenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych strona nie 
może ponownie domagać się zwolnienia, powołując się na te same okoliczności, 
które stanowiły uzasadnienie oddalonego wniosku. Ponowny wniosek o zwol-
nienie od kosztów sądowych oparty na tych samych okolicznościach podlega 
odrzuceniu. Na odrzucenie wniosku nie przysługuje zażalenie.

 9.  Problematyka zwolnienia od kosztów sądowych została również uregulowana 
w art. 112 u.k.s.c. Zgłoszenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych oraz 
wniesienie środka odwoławczego od postanowienia o odmowie zwolnienia od 
kosztów sądowych nie wstrzymuje biegu toczącego się postępowania, chyba że 
chodzi o zwolnienie powoda od kosztów sądowych na skutek wniosku zgłoszo-
nego w pozwie lub przed wytoczeniem powództwa. Jeżeli wniosek o zwolnie-
nie od kosztów sądowych zgłoszony przed upływem terminu do opłacenia pis-
ma został prawomocnie oddalony, przewodniczący wzywa stronę do opłacenia 
złożonego pisma, na podstawie art. 130 k.p.c. Rozwiązania tego nie stosuje się, 
jeżeli pismo podlegające opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej 
od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu 
zaskarżenia, zostało wniesione przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika 
patentowego. W takim przypadku, jeżeli wniosek o zwolnienie od kosztów są-
dowych złożony przed upływem terminu do opłacenia pisma został oddalony, 
tygodniowy termin do opłacenia pisma biegnie od dnia doręczenia stronie po-
stanowienia, a gdy postanowienie zostało wydane na posiedzeniu jawnym – od 
dnia jego ogłoszenia. Jeżeli jednak o zwolnieniu od kosztów sądowych orzekał 
sąd pierwszej instancji, a strona wniosła zażalenie w przepisanym terminie, ter-
min do opłacenia pisma biegnie od dnia doręczenia stronie postanowienia odda-
lającego zażalenie, a jeżeli postanowienie sądu drugiej instancji zostało wydane 
na posiedzeniu jawnym – od dnia jego ogłoszenia. W kontekście przeciwdziała-
nia obstrukcji procesowej należy zwrócić uwagę, że art. 112 ust. 4 k.p.c. ponow-
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ny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, oparty na tych samych okolicz-
nościach, nie ma wpływu na bieg terminu do opłacenia pisma.

 10.  Zarówno wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, jak i zażalenie na po-
stanowienie o odmowie zwolnienia lub cofnięciu zwolnienia są wolne od opłat 
sądowych.

 11.  W elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz do złożenia wniosku 
o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki, której umowa została zawarta 
przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinforma-
tycznym, przepisów art. 96 ust. 1 pkt 10, art. 100–103, 104 ust. 2 i art. 105 u.k.s.c. 
nie stosuje się.
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