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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 specyfi ki 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
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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 1.12.2021 r.
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wydział I Cywilny
ul. Hejmowskiego 2
61-736 Poznań
Powód:

Gwidon Bartnicki
ul. Fiołkowa 34
61-100 Poznań

Pozwana:

Aniela Kąkolewska
ul. Akacjowa 45
61-107 Poznań

Sygn. akt I C 1/21

WNIOSEK POZWANEJ O ZWOLNIENIE
OD KOSZTÓW SĄDOWYCH W CZĘŚCI
W imieniu własnym, w związku z otrzymanym w dniu 30.11.2021 r. wezwaniem tutejszego sądu z 27.11.2021 r. do usunięcia braków ﬁskalnych zażalenia poprzez uiszczenie opłaty
od zażalenia w kwocie 3295,00 zł, wnoszę – na podstawie art. 101 w zw. z art. 102 u.k.s.c. –
o zwolnienie mnie od kosztów sądowych w części, tj. z opłaty od zażalenia.

Uzasadnienie
W wezwaniu z 27.11.2021 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 2020 r. – byłam bezrobotna. W styczniu 2020 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 od zażalenia, merytoryczne rozpatrzenie zażalenia i umożliwienie mi podjęcia obrony moich praw.
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Wniosek pozwanej o zwolnienie od kosztów sądowych

……………………………………………………
Aniela Kąkolewska
Załączniki:
1) odpis zażalenia z 20.11.2021 r.;
2) decyzja o uznaniu za osobę bezrobotną;
3) karta wizyt w Powiatowym Urzędzie Pracy;
4) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczący pozwanej;
5) aktualny wyciąg z księgi przychodów i rozchodów;
6) oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Komentarz
1. Zgodnie z art. 102 ust. 1 u.k.s.c. zwolnienia od kosztów sądowych może się
domagać osoba fi zyczna, 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
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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.
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 wymagały one 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 zamknie 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.
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przez stronę pozwaną zwolnienia od kosztów sądowych. Zatem, z uwagi na
częściową utratę mocy wskazanego przepisu, wyłączenie stosowania przepisów o zwolnieniu od kosztów dotyczy aktualnie elektronicznego postępowania
upominawczego w zakresie, w jakim odnosi się do strony powodowej oraz do
złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki, której umowa
została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie
teleinformatycznym.
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Publikacja zawiera wzory pism procesowych najczęściej stosowanych na poszczególnych etapach postępowania
rozpoznawczego, a także w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym. Każdy wzór został opatrzony szcze
gółowym komentarzem, który analizuje znaczenie i zakres stosowania poszczególnych instytucji wyrażonych
w pismach procesowych.
W opracowaniu 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.
W piątym wydaniu uwzględniono zmiany dotyczące m.in.:
• sposobu wnoszenia wniosków dotyczących podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców;
• terminu zaspokojenia roszczenia oznaczonego w nakazie zapłaty oraz wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty
w postępowaniu nakazowym;
• ograniczenia wysokości opłaty od zarzutów w postępowaniu nakazowym, jeśli nakaz został wydany przeciwko
konsumentowi;
• konieczności przedstawienia wraz z pozwem wniesionym w postępowaniu nakazowym przeciwko konsumen
towi obowiązanemu z weksla, umowy, z której wynika roszczenie zabezpieczone wekslem, wraz z deklaracją
wekslową i załącznikami, a także zamieszczenia w treści pozwu skierowanego przeciwko osobie fizycznej oświad
czenia o tym, czy roszczenie powstało w związku z umową zawartą z konsumentem;
• rozszerzenia zakresu spraw należących do katalogu spraw gospodarczych;
• przesłanek uprawnienia wierzyciela do złożenia wniosku o wyznaczenie terminu licytacji lokalu mieszkalnego
służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika.
Dzięki lekturze książki czytelnik może:
• zapoznać się ze sposobami konstruowania twierdzeń, wniosków dowodowych i innych oświadczeń stron;
• zweryfikować prawidłowość ustalenia opłaty od poszczególnych pism procesowych w zależności od ich przed
miotu, rodzaju sprawy i etapu postępowania;
• poznać dodatkowe istotne aspekty dopuszczalności i dokonywania czynności w formie pism procesowych, takie
jak: określenie osób uprawnionych, terminy, podstawy złożenia.
Książka zainteresuje adwokatów i radców prawnych, a także aplikantów, którzy w swojej pracy zawodowej spo
rządzają pisma w postępowaniu cywilnym.
Kinga Flaga-Gieruszyńska – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Szczecińskiego; radca prawny.
Ewa Jędrzejewska – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczeciń
skiego; radca prawny.
Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www.postepowaniecywilne
wzorywydanie5.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można
modyﬁkować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.
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