
 
 

  

………………………., dnia …………………… 2020 roku 

 (miejscowość i data sporządzenia pisma) 

 

 

  Sąd ………………. ……………. w ………….. 

……….. Wydział …………………. 

ul. …………………………………..,  

….-………… …………………………. 

(należy dokładnie opisać nazwę i adres sądu)  

 

Powód/ka: ………………………………………………………..  

  adres: ………………………………………………………... 

  (nazwa/imię i nazwisko powoda oraz jego 

adres) 

 

Pozwany/a: ……………………………………………………......... 

 adres: ………………………………………………… 

 PESEL/KRS ………………………………………… 

(nazwa/imię i nazwisko pozwanego oraz nasz 
adres) 
 

  

Sygn. akt: ……………………………………… (sygnatura sprawy jest widoczna na nakazie zapłaty) 

 

SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY  

W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM 

 

Działając w imieniu własnym zaskarżam w całości nakaz zapłaty wydany przez Sąd 

………………………….. ……………………………. w ……………………….., ….. Wydział …………………………….., 

oświadczam, że nie uznaję powództwa oraz wnoszę o: 

 

1. Uchylenie nakazu zapłaty z dnia ………………………….. r., wydanego przez Sąd 

………………………………………………………,  w całości; 

2. Oddalenie powództwa w całości; 

3. Zasądzenie od powoda  na rzecz pozwanego/nej kosztów procesu; 

4. Przeprowadzenie dowodu z : 

1) zeznań świadka ………………………………… (imię, nazwisko i adres) na okoliczność) 

…………………………………………………………………….. (należy wskazać na jakie fakty ma 

zeznawać świadek) ; 

2) opinii biegłego …………………………………………… (jeśli w sprawie wymagana jest 

wiedza specjalna np. inżyniera budownictwa, lekarza, geodety, biegłego rewidenta 

możemy wnieść o jego powołanie) na okoliczność 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(należy wskazać jakie istotne dla sprawy kwestie mają zostać ustalone przez 

biegłego np. czy budynek został wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną). 

3) dokumentów w postaci ………………………………………….. (należy wskazać nazwę i datę 

dokumentu) na okoliczność ………………………………………………… 



 
 

  

…………………………………………………………………………………  (należy opisać jakie fakty 

wynikają z treści danych dokumentów); 

4) przesłuchania stron na 

okoliczność…………………………………………………………….....................................................................

............................................................................................ …….(należy wskazać na jakie fakty mają  

być przesłuchiwane strony) ; 

5. Rozpoznanie sprawy także w razie nieobecności pozwanego/nej; 

6. Zobowiązanie powoda do przedłożenia pełnej dokumentacji związanej z zawartą umową; 

7. Podnoszę zarzut nieważności umowy/przedawnienia/niewłaściwości miejscowej sądu 

(*niepotrzebne skreślić/usunąć, ewentualnie uzupełnić o inne zarzuty); 

8. Ustanowienie pełnomocnika z urzędu.  

 

Szczegółowe stanowisko procesowe przedstawię po ustanowieniu pełnomocnika z urzędu, 

którego ustanowienie jest uzasadnione moją trudną sytuacją majątkową i osobistą, a także 

skomplikowany stan prawny i faktyczny sprawy. 

UZASADNIENIE 

Dnia  ………………………… 2020r. . został wydany przez Sąd ……………………………. w 

……………………………… nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na podstawie, którego 

pozwany/a został/a zobowiązana do zapłaty kwoty ………………………………… zł.  

 

Pozwany/a zaprzecza zasadności roszczenia powoda, ponieważ ……………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(tutaj należy opisać czemu zaprzeczamy zasadności dochodzonych pozwem roszczeń) 

Dowód: - zeznania świadka ……………………………..; 

- opinia biegłego …………………………………; 

- dokument w postaci …….……………………; 

- przesłuchanie stron. 

 

Pozwany/a ze względu na trudną sytuację finansową oraz problemy zdrowotne wnosi o 

ustanowienie pełnomocnika z urzędu, który dokona skutecznej analizy prawnej niniejszej 

sprawy. Udział pełnomocnika w mojej sprawie jest niewątpliwie potrzebny, ponieważ sprawa 

jest trudna. Nie posiadam wiedzy prawniczej ani doświadczenia sądowego, a bez 

specjalistycznej wiedzy prawniczej nie mam możliwości skutecznie wykazać swoich racji.  

 

Nie stać mnie również na zapłacenie wynagrodzenia profesjonalnemu pełnomocnikowi. 

Odmowa ustanowienia pełnomocnika z urzędu pozbawi mnie możliwości ochrony moich praw. 

Moja sytuacja finansowa jest wyjątkowo trudna i brak jest perspektyw do jej polepszenia. 

Nawarstwienie problemów, z którymi się borykam połączone z prowadzeniem bez pomocy 

gospodarstwa domowego tym bardziej uniemożliwia mi dogłębne zapoznanie się ze sprawą 

i reprezentowanie na własną rękę mojego stanowiska w tej sprawie.  

 

W sytuacji, gdy zostanę pozostawiony/a sama sobie bez pomocy pełnomocnika z urzędu, nie 

będzie można uznać, że strony w tej sprawie są równe, wręcz będzie to rażąca nierówność 



 
 

  

i niesprawiedliwość. Dlatego też bez pomocy pełnomocnika z urzędu nie jestem w stanie podjąć 

obrony w niniejszej sprawie sądowej. 

 

Dowód: - oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym; 

 - dokumentacja medyczna potwierdzająca zły stan zdrowia. 

 

 

……………………………………… 

(podpis własnoręczny) 

 

W załączeniu: 

1. Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania; 

2. Inne dokumenty wymienione w uzasadnieniu pisma jako dowody; 

3. Odpis pisma. 


