Wzory pism procesowych
w sprawach cywilnych
i rejestrowych
z objaśnieniami

redakcja naukowa Kinga Flaga-Gieruszyńska
Kinga Flaga-Gieruszyńska, Tomasz Aniukiewicz, Łukasz Bierski
Marcin Borek, Katarzyna Karwecka, Aleksandra Klich

EDYTOWALNE WZORY DOSTĘPNE
NA STRONIE INTERNETOWEJ

WZORY PISM

4. WYDANIE

Wzory pism procesowych
w sprawach cywilnych
i rejestrowych
z objaśnieniami

redakcja naukowa Kinga Flaga-Gieruszyńska
Kinga Flaga-Gieruszyńska, Tomasz Aniukiewicz, Łukasz Bierski
Marcin Borek, Katarzyna Karwecka, Aleksandra Klich

WZORY PISM

Zamów książkę w księgarni internetowej

4. WYDANIE

WARSZAWA 2020

Stan prawny na 4 stycznia 2020 r.
Stan prawny na 7 listopada 2019 r.
Wydawca
Monika Pawłowska
Redaktor prowadzący
Kinga Zając
Opracowanie redakcyjne i łamanie
JustLuk
Projekt okładek serii
Wojtek Kwiecień-Janikowski, Przemek Dębowski
Poszczególne części opracowali:
Kinga Flaga-Gieruszyńska – komentarze do pism procesowych nr: 1–171 oraz 223–228
Tomasz Aniukiewicz – pisma procesowe nr: 1–52, 55–61, 63–103, 106–171, 223–228
Łukasz Bierski – pisma procesowe wraz z komentarzem nr: 229–237
Katarzyna Karwecka, Marcin Borek – pisma procesowe wraz z komentarzem nr: 172–222
Aleksandra Klich – pisma procesowe nr: 53, 54, 62, 104, 105 (aktualizacja T. Aniukiewicz)

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
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2020
ISBN 978-83-8187-074-0
4. wydanie

Dział Praw Autorskich
01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33
tel. 22 535 82 19
e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl
www.wolterskluwer.pl
księgarnia internetowa www.profinfo.pl

Spis treści

Spis treści
Wykaz skrótów  

  17

Wprowadzenie  

  21

 Proces 
I 	Pisma procesowe przed wszczęciem procesu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wniosek pozwanej o zwolnienie od kosztów sądowych  
Wniosek powódki o zwolnienie od kosztów sądowych  
Wniosek powoda o ustanowienie pełnomocnika
procesowego z urzędu  
Wniosek o zabezpieczenie dowodu  
Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej  
Wniosek o udzielenie zabezpieczenia  

  27
  32
  37
  42
  45
  48

II 	Pozwy
A.	Wzory ogólne
7.	Pozew o świadczenie majątkowe (o zapłatę)  
8.	Pozew o świadczenie niemajątkowe  
9.	Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy  
10.	Pozew o ukształtowanie prawa  
11.	Pozew z roszczeniem ewentualnym  
12.	Pozew z roszczeniem alternatywnym  
13.	Pozew zawierający interwencję główną  
14.	Pozew wzajemny  

  57
  63
  68
  72
  76
  79
  82
  86

B.	Prawo cywilne – część ogólna, prawo rzeczowe i zobowiązania
15.	Pozew o ochronę dóbr osobistych  
16.	Pozew o zapłatę w związku ze spełnieniem świadczenia  

  93
  97

5

Spis treści

17.	Pozew o uznanie czynności prawnej za nieważną  
18.	Pozew o uznanie umowy za bezskuteczną  
19.	Pozew o stwierdzenie obowiązku złożenia oświadczenia woli  
20.	Powództwo o stwierdzenie nieważności oświadczenia woli
z powodu braku świadomości  
21.	Powództwo o stwierdzenie nieważności oświadczenia woli
z powodu błędu  
22.	Pozew przeciwko właścicielowi nieruchomości o zaniechanie
naruszeń  
23.	Pozew o wydanie i rozgraniczenie nieruchomości  
24.	Pozew o zobowiązanie do przeniesienia własności
nieruchomości  
25.	Pozew o wynagrodzenie związane z zarządem rzeczą wspólną  
26.	Pozew o wydanie rzeczy (powództwo windykacyjne)  
27.	Pozew o zaprzestanie naruszeń prawa własności
nieruchomości (powództwo negatoryjne)  
28.	Pozew najemcy przeciwko właścicielowi o zwrot nakładów
na nieruchomość  
29.	Pozew zastawcy przeciwko zastawnikowi o wydanie rzeczy  
30.	Pozew dłużnika solidarnego o zapłatę
(względem współdłużnika)  
31.	Pozew wierzyciela solidarnego o zapłatę  
32.	Pozew o uznanie ogólnych warunków umów za niedozwolone  
33.	Pozew o zawarcie umowy przyrzeczonej  
34.	Pozew o zwrot zadatku  
35.	Pozew o zapłatę z tytułu nienależnego świadczenia  
36.	Pozew o zapłatę z tytułu czynu niedozwolonego  
37.	Pozew o zapłatę za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny  
38.	Pozew o naprawienie szkody z tytułu niewykonania
zobowiązania  
39.	Pozew o upoważnienie przez sąd do wykonania czynności
na koszt dłużnika  
40.	Pozew o zapłatę kary umownej  
41.	Pozew o wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej  
42.	Powództwo o zapłatę ceny za rzecz sprzedaną  
43.	Pozew o zapłatę z powodu wady rzeczy  
44.	Pozew o dostarczenie rzeczy wolnej od wad na podstawie
gwarancji  
45.	Pozew o zapłatę z uwagi na złożenie oświadczenia
o obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy  
46.	Pozew o odszkodowanie za naruszenie prawa pierwokupu  

6

  101
  105
  110
  114
  118
  122
  126
  131
  135
  140
  145
  149
  153
  156
  159
  162
  166
  170
  175
  179
  183
  189
  194
  200
  206
  210
  214
  219
  225
  230

Spis treści

47.	Powództwo o odszkodowanie za bezumowne korzystanie
z lokalu  
48.	Pozew o zwrot rzeczy użyczonej  
49.	Pozew o zapłatę prowizji z tytułu umowy agencyjnej  
50.	Pozew przeciwko przewoźnikowi o odszkodowanie za utratę
przesyłki  
51.	Pozew o odszkodowanie za utratę rzeczy wniesionej
przez osobę korzystającą z usług hotelu  
52.	Pozew o rozwiązanie spółki cywilnej  
53.	Pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością  
54.	Pozew o zapłatę przeciwko członkowi zarządu spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością  
55.	Pozew wierzyciela przeciwko poręczycielowi  
56.	Pozew o zwrot przedmiotu darowizny  
C.	Prawo spadkowe
57.	Powództwo o uznanie spadkobiercy za niegodnego  
58.	Pozew o wyłączenie małżonka od dziedziczenia  
59.	Pozew o zobowiązanie do wykonania zapisu  
60.	Pozew o zachowek  
61.	Pozew wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercy
o zapłatę  
62. Wniosek o przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku
w formie ustnej  
D.	Prawo rodzinne
63.	Pozew o unieważnienie małżeństwa  
64.	Pozew o zobowiązanie do przyczyniania się do zaspokajania
potrzeb rodziny  
65.	Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej  
66.	Pozew o rozwód wraz z wnioskiem o udzielenie
zabezpieczenia  
67.	Pozew o separację  
68.	Pozew małżonka rozwiedzionego o dostarczenie środków
utrzymania  
69.	Pozew męża matki o zaprzeczenie ojcostwa  
70.	Pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa  
71.	Pozew o ustalenie ojcostwa  
72.	Pozew o rozwiązanie przysposobienia  
73.	Pozew o zasądzenie alimentów  
74.	Pozew o podwyższenie alimentów  
75.	Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego  
7

  235
  240
  245
  251
  256
  262
  267
  274
  278
  282
  291
  296
  300
  305
  310
  314
  319
  324
  328
  333
  339
  344
  348
  353
  359
  363
  369
  374
  379

Spis treści

E.	Inne postępowania odrębne
76.	Pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym    385
77.	Pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu
  390
upominawczym  

III 	Pisma procesowe wnoszone w toku postępowania
A.	Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
78.	Odpowiedź na pozew  
79.	Odpowiedź na pozew wraz z pozwem wzajemnym  
80.	Odpowiedź na pozew z wnioskiem o odrzucenie pozwu  
81. Cofnięcie pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczeń  
82.	Ograniczenie powództwa  
83. Wniosek o wyłączenie sędziego  
84.	Zgłoszenie interwencji ubocznej  
85.	Opozycja przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego  
86. Wniosek pozwanego o wezwanie do wzięcia udziału
w procesie – przypozwanie  
87. Wniosek powoda o zawiadomienie o toczącym się procesie  
88. Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej
z miejsca pobytu  
89. Wniosek o uzupełnienie i sprostowanie protokołu rozprawy  
90. Wniosek o wpisanie do protokołu zastrzeżeń co do uchybień
przepisom postępowania  
91. Wniosek o przedłużenie terminu sądowego  
92. Wniosek o przywrócenie terminu  
93. Wniosek powoda o zawieszenie postępowania  
94. Wniosek stron o zawieszenie postępowania  
95. Wniosek powoda o podjęcie zawieszonego postępowania  
96. Wniosek o umorzenie zawieszonego postępowania  
97. Wniosek powoda o odroczenie rozprawy  
98. Wniosek powoda o połączenie kilku oddzielnych spraw
do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia  
99. Wniosek o sporządzenie oraz doręczenie pozwanemu wyroku
wraz z uzasadnieniem  
100. Wniosek powoda o sprostowanie wyroku  
101. Wniosek powoda o uzupełnienie wyroku  
102. Wniosek pozwanego o dokonanie wykładni wyroku  
103. Wniosek pozwanego o ograniczenie zabezpieczenia
wynikającego z nakazu zapłaty z weksla  
104. Wniosek o zawieszenie rygoru natychmiastowej
wykonalności wyroku zaocznego  
8

  397
  403
  408
  412
  415
  418
  422
  426
  429
  432
  435
  439
  442
  444
  447
  450
  454
  456
  460
  463
  465
  468
  471
  474
  476
  478
  481

Spis treści

B.	Zaskarżenie orzeczeń sądowych
105. Sprzeciw pozwanego od wyroku zaocznego  
106.	Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym  
107. Sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty w postępowaniu
upominawczym  
108.	Apelacja pozwanego oparta na zarzucie naruszenia prawa
materialnego  
109.	Apelacja oparta na zarzucie naruszeń prawa procesowego  
110.	Apelacja oparta na nowych faktach i dowodach  
111.	Odpowiedź na apelację  
112. Cofnięcie apelacji pozwanego  
113.	Zażalenie powoda na zarządzenie przewodniczącego
w przedmiocie zwrotu kosztów sądowych  
114.	Zażalenie na oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego  
115.	Zażalenie na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych  
116.	Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu zażalenia  
117.	Zażalenie powoda na zarządzenie przewodniczącego
w przedmiocie zwrotu pozwu  
118.	Zażalenie powoda na postanowienie rozstrzygające
o kosztach procesu  
119.	Odpowiedź na zażalenie  
120. Skarga kasacyjna oparta na naruszeniu prawa materialnego  
121. Skarga kasacyjna oparta na naruszeniu przepisów
postępowania  
122.	Odpowiedź pozwanego na skargę kasacyjną  
123. Cofnięcie skargi kasacyjnej  
124. Skarga na postanowienie referendarza sądowego  
125. Skarga pozwanego o wznowienie postępowania  
126. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem
prawomocnego orzeczenia  

  487
  491
  496
  499
  505
  509
  512
  515
  517
  521
  525
  528
  531
  535
  538
  541
  551
  557
  561
  564
  568
  573

 POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE
I

Sprawy z zakresu prawa osobowego
127. Wniosek o uznanie za zmarłego  
128. Wniosek o stwierdzenie zgonu  
129. Wniosek o uchylenie postanowienia orzekającego o uznaniu
za zmarłego  
130. Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite wraz z wnioskiem
o ustanowienie doradcy tymczasowego  
131. Wniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia  
9

  585
  590
  594
  598
  603

Spis treści

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
146. Wniosek o przysposobienie  
  659
147. Wniosek opiekuna o udzielenie zezwolenia w ważniejszej
sprawie dotyczącej osoby małoletniej  
  666
148. Wniosek opiekuna o udzielenie zezwolenia w ważniejszej
sprawie dotyczącej majątku małoletniego  
  669
149. Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby
  672
niepełnosprawnej  

III Sprawy z zakresu prawa rzeczowego
150.
151.
152.
153.

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości  
Wniosek o wyznaczenie zarządcy rzeczy wspólnej  
Wniosek współwłaściciela o uchylenie zarządu  
Wniosek o zniesienie współwłasności wraz z żądaniem
rozstrzygnięcia wzajemnych roszczeń współwłaścicieli
z tytułu posiadania rzeczy  
154. Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej  
155. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości  

10

  677
  682
  685
  688
  693
  699

Spis treści

IV Sprawy z zakresu prawa spadkowego
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.

V

Wniosek o zabezpieczenie spadku  
Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza  
Wniosek o nakazanie złożenia testamentu  
Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu  
Wniosek o nakazanie spadkobiercy wyjawienia przedmiotów
spadkowych  
Wniosek o ustanowienie kuratora spadku  
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku  
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na mocy testamentu  
Wniosek o dział spadku  

  705
  710
  714
  718
  722
  726
  730
  735
  738

Sprawy złożenia przedmiotu świadczenia
do depozytu sądowego
165. Wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu
sądowego  
166. Wniosek dłużnika o zwrot depozytu sądowego  

  745
  751

VI 	Postępowanie rejestrowe
167. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców  
168. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze
przedsiębiorców  
169. Wniosek o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów  
170. Wniosek o wpis w księdze wieczystej  

  757
  767
  779
  785

VII 	Inne sprawy
171. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego  
172. Wniosek o odtworzenie świadectwa dojrzałości  
173. Wniosek o umorzenie weksla  

  795
  799
  804

 Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne
I 	Postępowanie zabezpieczające
174. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego  
175. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń
alimentacyjnych  
176. Wniosek strony o uchylenie zabezpieczenia  
177. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia poprzez
zobowiązanie dłużnika do wykonania określonych czynności  
11

  813
  817
  820
  824

Spis treści

178.	Zażalenie na udzielenie zabezpieczenia  
179.	Zażalenie na postanowienie uchylające zabezpieczenie  
180.	Pozew dłużnika przeciwko wierzycielowi o naprawienie
szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia  

  827
  830
  834

II 	Postępowanie egzekucyjne
A.	Wnioski i pisma w sprawie nadania klauzuli wykonalności
181. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu
sądowemu  
182. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej
przed sądem  
183. Wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu
polubownego  
184. Wniosek o stwierdzenie wykonalności ugody zawartej
przed sądem polubownym  
185. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi
notarialnemu  
186. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko
małżonkowi dłużnika  
187. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko osobie,
na którą przeszedł obowiązek  
188. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko nabywcy
przedsiębiorstwa (gospodarstwa rolnego)  
189. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko
wspólnikowi spółki osobowej  
190. Wniosek o wydanie tytułu wykonawczego zamiast
utraconego  
191.	Zażalenie na postanowienie co do nadania klauzuli
wykonalności  
192. Wniosek o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu
egzekucyjnego  
193. Wniosek dłużnika o uchylenie zaświadczenia europejskiego
tytułu egzekucyjnego  
B.	Wszczęcie i prowadzenie egzekucji
194. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego  
195. Wniosek o wszczęcie egzekucji z ruchomości  
196. Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę  
197. Wniosek o wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego  
198. Wniosek o wszczęcie egzekucji z wierzytelności  
199. Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości  

12

  841
  844
  847
  850
  853
  856
  861
  865
  869
  873
  876
  879
  883
  889
  894
  897
  900
  903
  906

Spis treści

200. Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości
(własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu)  
201. Wniosek o wszczęcie egzekucji z użytkowania wieczystego
gruntu  
202. Wniosek o wszczęcie uproszczonej egzekucji z nieruchomości  
203. Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości  
204. Wniosek o wszczęcie egzekucji ze statku morskiego  
205. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej wydania rzeczy
ruchomej  
206. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej wprowadzenia
w posiadanie  
207. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej opróżnienia lokalu
mieszkalnego (z prawem do lokalu socjalnego)  
208. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej opróżnienia
lokalu mieszkalnego (bez prawa do lokalu socjalnego
ze wskazaniem tymczasowego pomieszczenia)  
209. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej wykonania
określonej czynności (zastępowalnej)  
210. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej wymuszenia
zaniechania określonej czynności  
211. Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu zniesienia
współwłasności nieruchomości  
212. Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych  
213. Wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy  
214. Wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku  
215. Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego  
216. Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego  
217.	Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej
z egzekucji  
218. Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości  
219. Skarga na czynność komornika  
220. Skarga na zaniechanie przez komornika określonej czynności
(bezczynność komornika)  
221. Skarga dłużnika na postanowienie komornika w przedmiocie
ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego  
C.	Powództwa przeciwegzekucyjne
222.	Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie
postępowania egzekucyjnego  
223.	Pozew o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji  

13

  909
  913
  917
  921
  925
  928
  932
  935
  940
  945
  948
  952
  955
  958
  964
  968
  970
  972
  975
  980
  983
  986

  993
  997

Spis treści

 POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM POLUBOWNYM 
224.	Zapis na sąd polubowny  
225. Wezwanie na arbitraż  
226. Wniosek strony do sądu o wyznaczenie arbitra  
227. Wniosek strony o wyłączenie arbitra  
228. Wniosek sądu polubownego do sądu rejonowego
o dokonanie czynności  
229. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego  

  1003
  1007
  1009
  1013
  1017
  1019

 MIĘDZYNARODOWE POSTĘPOWANIE CYWILNE 
I 	Powództwo przed sądem pracy przeciwko
pracodawcy zagranicznemu
230.	Powództwo o zapłatę wynagrodzenia przeciwko pracodawcy
zagranicznemu – na podstawie rozporządzenia Parlamentu
i Rady nr 1215/2012  
  1029

II 	Europejskie postępowanie w sprawie drobnych
roszczeń (rozporządzenie nr 861/2007)
231.	Pozew w trybie europejskiego postępowania w sprawie
drobnych roszczeń  
232.	Odpowiedź na pozew w europejskim postępowaniu
w sprawie drobnych roszczeń  

  1037
  1049

III 	Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu
zapłaty
233.	Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty  
234. Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty  

  1057
  1068

IV 	Postępowanie w sprawie europejskiego tytułu
egzekucyjnego
235. Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia europejskiego
tytułu egzekucyjnego – na podstawie rozporządzenia
nr 805/2004  
236.	Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania
zaświadczenia europejskiego tytułu wykonawczego  

14

  1075
  1079

Spis treści

237. Wniosek dłużnika o wydanie zaświadczenia o utracie
wykonalności orzeczenia, któremu wcześniej nadano
zaświadczenie europejskiego tytułu wykonawczego  

LITERATURA  

  1082
  1085

15
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Wprowadzenie
Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami
są publikacją przeznaczoną głównie dla praktyków, którzy w swej pracy zawodowej 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 prawidłowe wykonywanie obowiązków jest uwarunkowane znajomością specyfiki
czynności procesowych w postępowaniu cywilnym.
Książka może również zainteresować tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę 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 przyswojenie i ugruntowanie wiedzy wymaganej od adeptów sztuki prawniczej, opartej 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 przygotowania zawodowego, których sytuacja życiowa zmusiła do poszukiwania
ochrony prawnej przed sądem powszechnym.
Naszym założeniem było zebranie i opisanie najczęściej występujących w praktyce pism procesowych, ukazanie sposobu ich stosowania w odniesieniu do konkretnych stanów faktycznych oraz wzbogacenie ich charakterystyki najważniejszymi informacjami teoretycznymi dotyczącymi ich dopuszczalności, wymogów
formalnych, opłat itp. Podstawowym celem w tym przypadku było przekazanie
jak najbardziej kompleksowej wiedzy teoretycznej i umiejętności konstruowania 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
21

Proces

I
Pisma procesowe przed wszczęciem procesu

Wniosek pozwanej o zwolnienie od kosztów sądowych

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

Wzór 1

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 tutejszego sądu z 27.11.2019 r. do usunięcia braków fiskalnych zażalenia poprzez uiszczenie 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.
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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 wysokiej 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 własnej działalności w 2018 r.– byłam bezrobotna. W styczniu 2018 r. rozpoczęłam własną
działalność gospodarczą, moja firma jest nadal na etapie rozwoju, a dochody, jakie osiągam, nie wystarczają mi na pokrycie kosztów utrzymania firmy, co więcej, nie wystarczają 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 umożliwienie mi podjęcia obrony moich praw.
Pragnę dodać, że nie posiadam żadnego znacznego majątku ruchomego czy nieruchomego, 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, dochodach i źródłach utrzymania. W razie gdyby przedłożone dokumenty wymagały uzupełnienia, 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 znacznego uszczerbku.
Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak na wstępie.

Aniela Kąkolewska

1)
2)
3)
4)

Komentarz

5)
6)

Załączniki:
odpis zażalenia z 20.11.2019 r.,
decyzja o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
karta wizyt w Powiatowym Urzędzie Pracy,
wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczący pozwanej,
aktualny wyciąg z księgi przychodów i rozchodów,
oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.
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Wzór 1

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 rodziny 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 postępowania. 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 fizyczna, która nie ma miejsca zamieszkania w okręgu tego sądu, może złożyć wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych w sądzie rejonowym właściwym 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, dochodach 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 przewodniczący zwraca bez wzywania o uzupełnienie braków formalnych wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.
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5. Sąd może odebrać od osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych 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 sądowych o treści art. 111 u.k.s.c. Przepis ten stanowi, że stronę, która uzyskała
zwolnienie od kosztów sądowych na podstawie świadomego podania nieprawdziwych okoliczności, sąd, cofając zwolnienie, skazuje na grzywnę w wysokości 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 grzywnę w wysokości do 2000 zł. Ponadto sąd cofa zwolnienie od kosztów sądowych,
jeżeli okazało się, że okoliczności, na podstawie których je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć. W obu wypadkach strona obowiązana jest uiścić wszystkie 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 rzeczywistego stanu majątkowego strony domagającej się zwolnienia od kosztów sądowych lub z niego korzystającej.
7. Sąd odmawia zwolnienia od kosztów sądowych stronie w razie oczywistej
bezzasadności dochodzonego roszczenia lub obrony praw. Postanowienie o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych lub o cofnięciu takiego zwolnienia doręcza się tylko stronie, która złożyła wniosek o zwolnienie od kosztów.
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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 zwolnienie 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 zgłoszonego w pozwie lub przed wytoczeniem powództwa. Jeżeli wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych zgłoszony przed upływem terminu do opłacenia pisma 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 sądowych złożony przed upływem terminu do opłacenia pisma został oddalony,
tygodniowy termin do opłacenia pisma biegnie od dnia doręczenia stronie postanowienia, 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, termin do opłacenia pisma biegnie od dnia doręczenia stronie postanowienia oddalającego zażalenie, a jeżeli postanowienie sądu drugiej instancji zostało wydane
na posiedzeniu jawnym – od dnia jego ogłoszenia. W kontekście przeciwdziałania 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 okolicznościach, nie ma wpływu na bieg terminu do opłacenia pisma.

Wzór 1

10. Zarówno wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, jak i zażalenie na postanowienie 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 teleinformatycznym, 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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Publikacja zawiera wzory pism procesowych najczęściej stosowanych na poszczególnych etapach postępowania rozpoznawczego, a także w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym. Komentarz
dołączony do każdego ze wzorów pozwala na szerszą analizę znaczenia i zakresu stosowania poszczególnych instytucji wyrażonych w pismach procesowych.
Najnowsze wydanie książki uwzględnia m.in. ważne zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego oraz
w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadzone ustawą z 4.07.2019 r. Zmiany te dotyczą
w szczególności:
– wprowadzenia postępowania przygotowawczego i planu rozprawy,
– nowych uprawnień i obowiązków stron oraz zawodowych pełnomocników,
– odformalizowania zasad postępowania dowodowego,
– uzasadniania wyroków z urzędu,
– postępowania apelacyjnego,
– wprowadzenia tzw. zażalenia poziomego.
W pracy ukazano zarówno formalne, jak i merytoryczne aspekty konstruowania pism procesowych na różnych etapach i w różnych rodzajach procesu cywilnego, postępowania nieprocesowego (w tym w sprawach
rejestrowych), a także w postępowaniach pomocniczych.
Korzystając z publikacji, czytelnik ma możliwość:
– zapoznać się ze sposobami konstruowania twierdzeń, wniosków dowodowych i innych oświadczeń stron;
– zweryﬁkować prawidłowość ustalenia opłaty od poszczególnych pism procesowych w zależności od ich
przedmiotu, rodzaju sprawy i etapu postępowania, w którym zostały złożone;
– poznać dodatkowe istotne aspekty dopuszczalności i dokonywania czynności w formie pism procesowych, takie jak: określenie osób uprawnionych, terminy, podstawy złożenia.
Książka obejmuje również wzory z zakresu europejskiego i międzynarodowego postępowania cywilnego.
Opracowanie przeznaczone jest dla prawników praktyków, aplikantów oraz studentów prawa odbywających staże w kancelariach prawniczych.
Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www.postepowanie-cywilne-wzory-wydanie-4.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu
aktywacyjnego. Wzory można modyﬁkować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.
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