
Każde z przesłanych pism może się oczywiście różnić w zależności od stanu faktycznego
i prawnego. 

1. Zażalenie na koszty:

-  należy  sprawdzić  w  rozporządzeniu  Ministra  Sprawiedliwości  w  sprawie  opłat  za
czynności  radców  prawnych/adwokatów  (rok  rozporządzenia  będzie  zależał  od  stanu
sprawy)  o  jaką  kwotę  nam  chodzi,  tzn.  jakiej  kwoty  mogliśmy  się  spodziewać
w orzeczeniu  kończącym  postępowanie  –  kwoty  w  rozporządzeniach  podawane  są
w zależności od wartości przedmiotu sporu.

2. Pozew w postępowaniu uproszczonym na formularzu urzędowym zależy od zaistnienia
przesłanek z KPC – art.505 [1] i dalsze. Natomiast jeżeli  chcemy dodatkowo wszcząć
postępowanie nakazowe to należy dodatkowo stosować przepisy art. 484 [1] i dalsze.
Dodatkowo do pozwu na formularzu, jeżeli nie starczy nam rubryk na dowody w sprawie,
należy dołączyć wniosek WD

3.  Sprzeciw od wyroku zaocznego również  będzie  zależał  od wyroku,  od którego  go
składamy – przesłałem wzór takiego sprzeciwu ze strony ministerstwa.

4. Wniosek o przedłużenie terminu jw.

5.  Wniosek o  udzielenie  zabezpieczenia  –  należy  stosować przepisy  od art.  730 KPC
(szczególnie art. 736 KPC).

6. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności – można do takiego wniosku dołączyć tytuł
egzekucyjny (wyrok/postanowienie) w załączeniu i wtedy Sąd na nim nałoży klauzulę i go
odeśle,  bądź wysłać sam wniosek z opłatą 6 zł  od strony i  Sąd prześlę odpis  tytułu
egzekucyjnego z nałożoną już klauzulą wykonalności.

7. Wniosek o wszczęcie egzekucji – można wybrać komornika z całej Polski, natomiast
jeżeli chcemy również egzekucję z nieruchomości dłużnika to na podstawie art. 921 KPC.
Egzekucja  z  nieruchomości  należy  do komornika  działającego  przy  sądzie,  w którego
okręgu nieruchomość jest położona.

8. Jeżeli chodzi o opłaty skarbowe od pełnomocnictwa to na chwilę obecną wynosi ona 17
zł  i  należy ją  uiścić  do właściwego urzędu miasta,  w którym działa  Sąd,  do którego
składamy pełnomocnictwo. Opłaty sadowe (od pozwu/apelacji/zażalenia)  wnosi  się  na
rachunek właściwego Sądu podany na jego stronie internetowej.


