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Wykaz	ważniejszych	skrótów

1. Akty prawne 

k. c.     – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny  
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) 

k. k.     – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny  
(Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.),

k. k. s. – ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy  
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.)

k. p.     – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  
(tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502)

k. p. a. – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania  
administracyjnego  
(tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), 

k. p. c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) 

k. p. k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego 
(Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.),

k. p. w. – ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania  
w sprawach o wykroczenia  
(tekst. jedn. z 2008 r. Nr 133, poz. 848), 

k. r. o. – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy  
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) 

k. s. h. – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych  
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.), 

k. w.     – ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń  
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.),



14

2.	Publikatory

Dz. U.          – Dziennik Ustaw

Dz. Urz. WE         – Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich

Dz. Urz. UEL           – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,  
            Seria L przepisy prawa

Rozp. Rady (EWG) – Rozporządzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 

Rozp. Rady (WE)    – Rozporządzenie Rady Wspólnoty Europejskiej

3.	Organy	i	instytucje

KRS        – Krajowy Rejestr Sądowy

ZUS        – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

4. Inne skróty

Art.        – artykuł 

Lit.        – litera

n.        – następny

Nr        – numer

poz.        – pozycja

przyp.        – przypis

pkt.            – punkt

s.                – strona

tekst jedn. – tekst jednolity

tj.        – to jest

ust.         – ustęp

w zw.        – w związku

zd.        – zdanie

ze zm.        – ze zmianami
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Wprowadzenie

Co zawiera Katalog?

Warunkiem efektywnego korzystania z opracowanego Katalogu, jest na począt-
ku, zapoznanie się z jego strukturą. Katalog jest formą przewodnika po opubli-
kowanych w rożnych wydawnictwach, opracowanych przez znanych polskich 
prawników, wzorach pism procesowych z różnych dziedzin prawa: w sprawach 
karnych, w sprawach cywilnych, w sprawach rodzinnych, w sprawach gospo-
darczych a także z zakresu prawa własności przemysłowej,  z zakresu prawa 
pracy, z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, w sprawach sądowo-admini-
stracyjnych i z zakresu postępowania administracyjnego. 

Katalog zawiera listę 925 pism procesowych; składa się z siedmiu rozdziałów 
odnoszących się do różnych dziedzin prawa, każdy rozdział podzielony jest na 
odpowiednie części, do każdej z nich przypisana jest podstawa prawna i źródło, 
z którego pochodzi wzór konkretnego pisma procesowego.

Katalog powstał z myślą, że będzie – obok techniki cyfrowej – służył jako 
„pomocne papierowe  narzędzie pracy adwokata czy radcy prawnego”. W rze-
czywistości może być przydatny nie tylko dla prawników, lecz także dla osób 
nieposiadających wykształcenia prawniczego, które na podstawie zawartych w 
Katalogu informacji odnajdą interesujące wzory pism procesowych  i wykorzy-
stają je dla swoich potrzeb. 

. 
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Rozdział	I	

Pisma	procesowe	i	środki	odwoławcze	 
w sprawach karnych 
(pisma sporządzane w postępowaniu karnym dotyczące: postępowania przy-
gotowawczego, postępowania przed sądem pierwszej instancji, postępowania 
apelacyjnego, postępowania zażaleniowego, postępowania szczególnego, po-
stępowania kasacyjnego, postępowania o wznowienie postępowania, postępo-
wania po uprawomocnieniu się orzeczenia, postępowania w sprawach karnych 
ze stosunków międzynarodowych, postępowania w sprawach podlegających 
orzecznictwu sądów wojskowych i inne oraz sporządzane w postępowaniu w 
sprawach o wykroczenia i w postępowaniu karnoskarbowym) 

Część	I/A. Pisma procesowe w postępowaniu karnym 

1. Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu niece-
lowości jego prowadzenia (art. 11 § 1 k.p.k.)

2. Wniosek o zawieszenie postępowania przygotowawczego w celu później-
szego umorzenia postępowania z powodu niecelowości jego prowadzenia 
(art. 11 § 2 in principio k.p.k.)

3. Wniosek o umorzenie zawieszonego postępowania przygotowawczego 
z powodu niecelowości jego prowadzenia (art. 11 § 2 in fine k.p.k.)

4.  Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania przygotowawczego w 
celu jego późniejszego umorzenia z powodu niecelowości jego  
prowadzenia (art. 11 § 2 in fine k. p. k.)

5.  Wniosek o wznowienie umorzonego postępowania przygotowawczego 
ze względu na niecelowość jego prowadzenia  
(art. 11 § 3 i art. 327 § 2 k. p. k.)

6.  Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności 
karnej (art. 13 k.p.k.)

7. Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu niepo-
pełnienia czynu  
(art. 17 § 1 pkt. 1 in principio k.p.k.)
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8. Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu braku 
danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu  
(art. 17 § 1 pkt. 1 in fine k.p.k.)

9. Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu braku 
ustawowych znamion czynu zabronionego  
(art. 17 § 1 pkt. 2 in principio k.p.k.)

10. Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu stano-
wienia przez ustawę, że sprawca nie popełnia przestępstwa  
(art. 17 § 1 pkt. 2 in fine k.p.k.)

11. Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu zniko-
mej społecznej szkodliwości czynu (art. 17 § 1 pkt. 3 k.p.k.)

12. Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu 
stanowienia przez ustawę, że sprawca nie podlega karze  
(art. 17 § 1 pkt. 4 k.p.k.)

13. Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu 
śmierci podejrzanego (art. 17 § 1 pkt. 5 k.p.k.)

14. Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawcze z powodu 
przedawnienia karalności (art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k.)

15. Wniosek o umorzenie postępowania karnego z powodu prawomocnego 
zakończenia postępowania karnego przeciwko oskarżonemu o ten sam 
czyn (art. 17 § 1 pkt. 7 in principio k.p.k.)

16. Wniosek o umorzenie postępowania karnego z powodu toczenia się 
wcześniej wszczętego postępowania karnego przeciwko oskarżonemu 
o ten sam czyn (art. 17 § 1 pkt. 7 in fine k.p.k.)

17. Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu 
niepodlegania sprawcy orzecznictwu polskich sądów karnych  
(art. 17 § 1 pkt. 8 k.p.k.)

18. Wniosek o umorzenie postępowania karnego z powodu braku skargi 
uprawnionego oskarżyciela (art. 17 § 1 pkt. 9 k.p.k.)

19. Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu braku 
zezwolenia na ściganie (art. 17 § 1 pkt. 10 in principio k.p.k.)

20. Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu braku 
wniosku o ściganie (art. 17 § 1 pkt. 10 in fine k.p.k.)

21. Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu 
wygaśnięcia prawa do oskarżenia (art. 17 § 1 pkt. 11 k.p.k.)

22. Wniosek o umorzenie postępowania karnego na wniosek 
pokrzywdzonego (art. 59 a k. p. k., art. 17 § 1 pkt. 1 k.p.k.)
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23. Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego i przekazanie 
sprawy Policji w celu wystąpienia z wnioskiem o ukaranie do właściwego 
sądu (art. 18 § 1 k.p.k.)

24. Wniosek o zawiadomienie instytucji państwowej, samorządowej lub  
społecznej o stwierdzeniu poważnego uchybienia w jej działaniu  
(art. 19 § 1 k.p.k.)

25. Wniosek o zawiadomienie okręgowej rady adwokackiej o rażącym naru-
szeniu przez obrońcę (pełnomocnika) obowiązków procesowych  
(art. 20 § 1 k.p.k.)

26. Wniosek o zawiadomienie okręgowej izby radców prawnych o rażącym 
naruszeniu przez pełnomocnika obowiązków procesowych  
(art. 20 § 1 k.p.k.)

27.  Wniosek o zawiadomienie bezpośredniego przełożonego prokuratora 
o rażącym naruszeniu obowiązków procesowych przez prokuratora  
występującego w charakterze oskarżyciela publicznego (art. 20 § 2 k.p.k.)

28. Wniosek o zawiadomienie bezpośredniego przełożonego prokuratora 
o rażącym naruszeniu przez prokuratora obowiązków procesowych w 
postępowaniu przygotowawczym (art. 20 § 2 k.p.k.)

29. Wniosek o zawiadomienie bezpośredniego przełożonego policjanta  
o rażącym naruszeniu przez tego policjanta obowiązków procesowych w 
postępowaniu przygotowawczym (art. 20 § 2 k.p.k.)

30. Wniosek o zawieszenie postępowania przygotowawczego  
(art. 22 § 1 k.p.k.)

31. Wniosek o zawieszenie postępowania sądowego (art. 22 § 1 k.p.k.)

32. Zażalenie na postanowienie prokuratora o zawieszeniu postępowania 
przygotowawczego (art. 22 § 2 k.p.k.)

33. Zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania sądowego  
(art. 22 § 2 k. p. k)

34. Wniosek o zawiadomienie sądu rodzinnego w celu rozważenia zastoso-
wania odpowiednich środków (art. 23 k.p.k.)

35. Wniosek o skierowanie sprawy do instytucji lub osoby godnej zaufania w 
celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego (art. 23 a § 1 k.p.k.) 

36. Wniosek o skierowanie wniosku o przekazanie sprawy do rozpoznania 
sądowi okręgowemu jako sądowi pierwszej instancji (art. 25 § 2 k.p.k.)

37. Wniosek o stwierdzenie niewłaściwości rzeczowej sądu i przekazanie 
sprawy właściwemu sądowi (art. 35 § 1 k.p.k.)



20

38. Wniosek o stwierdzenie niewłaściwości miejscowej sądu i przekazanie 
sprawy właściwemu sądowi (art. 35 § 1 k.p.k.)

39. Zażalenie na postanowienie o stwierdzeniu przez sąd swojej niewłaści-
wości rzeczowej i przekazanie sprawy właściwemu sądowi  
(art. 35 § 3 k.p.k.)

40. Zażalenie na postanowienie o stwierdzeniu przez sąd swojej niewłaści-
wości miejscowej i przekazanie sprawy właściwemu sądowi  
(art. 35 § 3 k.p.k.)

41. Zażalenie na postanowienie o odmowie stwierdzenia przez sąd swojej 
niewłaściwości rzeczowej i przekazania sprawy właściwemu sądowi  
(art. 35 § 3 k.p.k.)

42. Zażalenie na postanowienie o odmowie stwierdzenia przez sąd swojej 
niewłaściwości miejscowej i przekazania sprawy właściwemu sądowi 
(art. 35 § 3 k.p.k.)

43.  Wniosek o wystąpienie do sądu wyższego rzędu o przekazanie sprawy 
innemu sądowi równorzędnemu ze względu na to, że większość osób, 
które należy wezwać na rozprawę, zamieszkuje blisko tego sądu, a z dala 
od sądu właściwego (art. 36 k.p.k.)

44. Zażalenie na postanowienie o przekazaniu sprawy innemu sądowi rów-
norzędnemu ze względu na to, że większość osób, które należy wezwać 
na rozprawę, zamieszkuje blisko tego sądu, a z dala od sądu właściwego 
(art. 35 § 3 k.p.k.)

45. Wniosek o wystąpienie do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy in-
nemu sądowi równorzędnemu ze względu na dobro wymiaru sprawiedli-
wości (art. 37 k.p.k.)

46. Wniosek o stwierdzenie wyłączenia sędziego z mocy prawa ze względu 
na to, że sprawa dotyczy go bezpośrednio (art. 40 § 1 pkt. 1 k.p.k.)

47. Wniosek o stwierdzenie wyłączenia sędziego z mocy prawa ze względu 
na to, że jest małżonkiem strony (art. 40 §1 pkt. 2 k.p.k.)

48. Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu 
na to, że jest małżonkiem pokrzywdzonego (art. 40 §1 pkt. 2 k.p.k.)

49. Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu 
na to, że jest małżonkiem obrońcy (art. 40 §1 pkt. 2 k.p.k.)

50. Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu 
na to, że jest małżonkiem pełnomocnika (art. 40 §1 pkt. 2 k.p.k.)
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51. niosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na 
to, że jest małżonkiem przedstawiciela ustawowego  
(art. 40 §1 pkt. 2 k.p.k.)

52. Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu 
na to, że pozostaje we wspólnym pożyciu ze stroną lub pokrzywdzonym 
(obrońcą, pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym)  
(art. 40 §1 pkt. 2 k.p.k.)

53. Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze wzglę-
du na to, że jest krewnym lub powinowatym strony, pokrzywdzonego, 
obrońcy, pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego lub pozostającym 
z nim we wspólnym pożyciu (art. 40 §1 pkt. 3 k.p.k.)

54. Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu 
na to, że był świadkiem czynu (art. 40 §1 pkt. 4 k.p.k.)

55. Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu 
na to, że w tej samej sprawie był przesłuchany w charakterze świadka 
(art. 40 §1 pkt. 4 k.p.k.)

56. Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu 
na to, że w tej samej sprawie występował jako biegły  
(art. 40 §1 pkt. 4 k.p.k.)

57. Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu 
na to, ze brał udział w sprawie jako prokurator  
(art. 40 §1 pkt. 5 in principio k.p.k.) 

58. Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu 
na to, że brał udział w sprawie jako obrońca (art. 40 §1 pkt. 5 k.p.k.)

59. Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu 
na to, że brał udział w sprawie jako pełnomocnik (art. 40 §1 pkt. 5 k.p.k.)

60. Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu 
na to, że brał udział w sprawie jako przedstawiciel ustawowy strony  
(art. 40 §1 pkt. 5 k.p.k.)

61. Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu 
na to, że prowadził postępowanie przygotowawcze  
(art. 40 §1 pkt. 5 k.p.k.)

62. Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu 
na to, że brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia  
(art. 40 §1 pkt. 6 k.p.k.)

63. Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu 
na to, że wydał zaskarżone zarządzenie (art. 40 §1 pkt. 6 k.p.k.)
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64. Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu 
na to, że brał udział w wydaniu orzeczenia, które zostało uchylone  
(art. 40 §1 pkt. 7 k.p.k.)

65. Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu 
na to, że brał udział w wydaniu orzeczenia, co do którego wniesiono 
sprzeciw (art. 40 §1 pkt. 9 k.p.k.) 

66. Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu 
na to, że prowadził mediację (art. 40 §1 pkt. 10 k.p.k.)

67. Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu 
na to, że brał udział w wydaniu orzeczenia objętego wnioskiem o wzno-
wienie postępowania (art. 40 § 3 k.p.k.)

68. Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu 
na to, że brał udział w wydaniu orzeczenia zaskarżonego w trybie kasacji 
(art. 40 § 3 k.p.k.)

69. Wniosek o wyłączenie sędziego ze względu na istnienie okoliczności 
mogących wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w 
sprawie, zgłoszony przed rozpoczęciem przewodu sądowego  
(art. 41 § 1 k.p.k.)

70. Wniosek o wyłączenie sędziego ze względu na istnienie okoliczności 
mogących wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w 
sprawie, zgłoszony po rozpoczęciu przewodu sądowego  
(art. 41 § 2 k.p.k.)

71. Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa ławnika ze względu na 
to, że prowadził postępowanie przygotowawcze  
(art. 40 §1 pkt. 5 w zw. z art. 44 k.p.k.)

72. Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa referendarza sądowe-
go ze względu na pozostawanie we wspólnym pożyciu z pokrzywdzoną 
(art. 40 §1 pkt. 2 w zw. z art. 44 k.p.k.)

73.  Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa prokuratora jako 
prowadzącego postępowanie przygotowawcze ze względu na to, że był 
świadkiem czynu, o który toczy się sprawa  
(art. 40 §1 pkt. 4 w zw. z art. 47 §1 k.p.k.)

74. Wniosek o wyłączenie prokuratora jako oskarżyciela publicznego ze 
względu na istnienie okoliczności mogących wywołać uzasadnioną wąt-
pliwość co do jego bezstronności w sprawie, zgłoszony po rozpoczęciu 
przewodu sądowego (art. 41 § 2 w zw. z art. 47 §1 k.p.k.)
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75. Wniosek o wyłączenie policjanta jako prowadzącego postępowanie przy-
gotowawcze ze względu na to, że w sprawie tej występował jako świadek 
(art. 41 §1 pkt. 4 w zw. z art. 47 §1 k.p.k.)

76. Wniosek o wyłączenie strażnika Straży Leśnej jako prowadzącego po-
stępowanie przygotowawcze ze względu na to, że by świadkiem czynu, 
o który toczy się sprawa (art. 40 §1 pkt. 4 w zw. z art. 47 §1 k.p.k.)

77. Wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody tytułem środka 
kompensacyjnego (art. 49 a k.p.k.)

78. Akt oskarżenia oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego  
(art. 55 §1 i 2 k.p.k.)

79. Wniosek pokrzywdzonego o wszczęcie z urzędu postępowania przez  
prokuratora o czyn ścigany z oskarżenia prywatnego (art. 60 § 1 k.p.k.)

80.  Wniosek pokrzywdzonego o wstąpienie prokuratora do postępowania 
prowadzonego w sprawie z oskarżenia prywatnego (art. 60 § 1 k.p.k.)

81. Wniosek obrońcy o zezwolenie na porozumienie się z oskarżonym tym-
czasowo aresztowanym (art. 73 § 1 k.p.k.)

82.  Zażalenie oskarżonego na postanowienie sądu o zatrzymaniu i przymu-
sowym doprowadzeniu (art. 75 § 2 k.p.k.)

83. Wniosek o cofnięcie wyznaczenia obrońcy z urzędu (art. 79 § 4 k.p.k.)

84. Wniosek obrońcy o wyznaczenie nowego obrońcy w miejsce dotychcza-
sowego (art. 81 § 2 k.p.k.)

85. Wniosek dotychczasowego obrońcy o wyznaczenie innego obrońcy dla 
dokonania czynności poza siedzibą lub miejscem zamieszkania obrońcy 
(art. 84 § 2 k.p.k.)

86. Informacja obrońcy z urzędu o niestwierdzeniu podstaw do wniesienia 
kasacji (art. 84 § 3 k.p.k.)

87. Informacja obrońcy z urzędu o stwierdzeniu braku podstaw do wniesienia 
wniosku o wznowienie postępowania (art. 84 § 3 k.p.k.)

88. Zażalenie na postanowienie o stwierdzeniu sprzeczności interesów oskar-
żonych i zakreśleniu terminu do ustanowienia innych obrońców  
(art. 85 § 2 k.p.k.)

89. Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej (art. 105 § 1 k.p.k.)

90. Zażalenie na postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej 
(art. 105 § 4 k.p.k.)

91. Zażalenie na postanowienie o odmowie sprostowania oczywistej omyłki 
pisarskiej (art. 105 § 4 k.p.k.)
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92. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu podlegającemu 
wykonaniu w drodze egzekucji (art. 107 § 1 k.p.k.) 

93. Wniosek o przywrócenie terminu (art. 126 § 1 k.p.k.)

94. Wniosek o przywrócenie terminu zawitego i wstrzymanie wykonania 
orzeczenia (art. 126 § 1 i art. 127 k.p.k.)

95. Zażalenie na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu  
(art. 126 § 3 k.p.k.)

96. Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa protokolanta  
(art. 146 § 1 k.p.k.)

97. Wniosek o wyłączenie stenografa (art. 146 § 1 k.p.k.)

98. Wniosek o wydanie kopii zapisu dźwięku lub obrazu (art. 147 § 4 k.p.k.)

99.  Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy (art. 152 k.p.k.) 

100.  Wniosek o sprostowanie protokołu posiedzenia (art. 152 k.p.k.)

101.  Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w protokole  
rozprawy (art. 154 k. p. k.)

102.  Wniosek o udostępnienie akt sprawy sądowej (art. 156 § 1 k.p.k.)

103.  Wniosek o umożliwienie sporządzenia odpisów z akt sprawy sądowej 
(art. 156 § 1 k.p.k.)

104.  Wniosek o odpłatne wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy  
(art. 156 § 2 k.p.k.)

105.  Wniosek o odpłatne wydanie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy 
(art. 156 § 3 k.p.k.)

106.  Wniosek o udostępnienie akt postępowania przygotowawczego  
(art. 156 § 5 k.p.k.)

107.  Wniosek o umożliwienie sporządzenia odpisów i kserokopii z akt postę-
powania przygotowawczego (art. 156 § 5 k.p.k.)

108.  Wniosek o odpłatne wydanie uwierzytelnionych odpisów lub kserokopii 
z akt postępowania przygotowawczego (art. 156 § 5 k.p.k.)

109.  Wniosek o udostępnienie akt podejrzanemu w części zawierającej  
dowody wskazane we wniosku o zastosowanie tymczasowego 
aresztowania (art. 156 § 5 a k.p.k.)

110.  Żądanie oskarżonego wydania bezpłatnie uwierzytelnionego odpisu 
orzeczenia (art. 157 § 1 k.p.k.)

111.  Wniosek o zezwolenie na sporządzenie odpisu protokołu czynności  
(art. 157 § 3 k.p.k.)
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112.  Zażalenie na odmowę udostępnienia obrońcy akt w postępowaniu przy-
gotowawczym (art. 159 k.p.k.)

113.  Wniosek o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt  
(art. 160 § 1 k.p.k.)

114.  Wniosek co do sposobu odtworzenia akt sprawy (art. 162 k.p.k.)
115.  Zażalenie na postanowienie co do odtworzenia akt sprawy  

(art. 165 § 2 k.p.k.)
116.  Wniosek dowodowy w postępowaniu sądowym (art. 167 § 1 k.p.k.)
117.  Wniosek dowodowy w postępowaniu przygotowawczym  

(art. 167 § 2 k.p.k.)
118.  Wniosek dowodowy zmierzający do wykrycia lub oceny właściwego 

dowodu (art. 169 § 2 k.p.k.)
119.  Wniosek o przeprowadzenie konfrontacji (art. 172 k.p.k.)
120.  Wniosek o dokonanie okazania (art. 173 § 1 k.p.k.)
121.  Żądanie umożliwienia złożenia wyjaśnień na piśmie (art. 176 § 1 k.p.k.) 
122.  Wniosek o przesłuchanie świadka przy użyciu urządzeń technicznych 

umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość  
(art. 177 § 1 a k.p.k.)

123.  Wniosek o przesłuchanie świadka w miejscu jego pobytu  
(art. 177 § 2 k.p.k.)

124.  Zażalenie na postanowienie sądu o zezwoleniu na przesłuchanie osoby 
zobowiązanej do zachowania tajemnicy adwokackiej (art. 180 § 2 k.p.k.) 

125.  Zażalenie na postanowienie sądu o odmowie zezwolenia na przesłucha-
nie osoby zobowiązanej do zachowania tajemnicy adwokackiej  
(art. 180 § 2 k.p.k.) 

126.  Wniosek o wydanie postanowienia o zachowaniu w tajemnicy okolicz-
ności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka  
(art. 184 §1 k.p.k.)

127.  Zażalenie na postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności 
umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka (art. 184 § 5 k.p.k.)

128.  Zażalenie na postanowienie o odmowie uchylenia postanowienia o za-
chowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsa-
mości świadka (art. 184 § 7 k.p.k.)

129.  Zażalenie na postanowienie o uchyleniu postanowienia o zachowaniu w 
tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka  
(art. 184 § 8 k.p.k.)
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130.  Wniosek o jednorazowe przesłuchanie świadka przez sąd  
(art. 185 b k.p.k.)

131.  Wniosek o przesłuchanie świadka z udziałem biegłego lekarza lub bie-
głego psychologa (art. 192 § 2 k.p.k.)

132.  Wniosek o pobranie odcisków daktyloskopijnych, wymazów ze śluzówki 
policzków, włosów, śliny, próby pisma, zapachu, wykonania fotografii lub 
dokonania utrwalenia głosu w celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych 
lub ustalenia wartości dowodowej ujawnionych śladów (art. 192 a k.p.k.)

133.  Wniosek o powołanie biegłego (art. 193 § 1 k.p.k.)

134.  Wniosek o zwrócenie się do instytucji naukowej lub specjalistycznej 
o wydanie opinii (art. 193 § 2 k.p.k.)

135.  Wniosek o wyłączenie biegłego i powołanie na jego miejsce innego  
biegłego (art. 196 § 1 i 2 k.p.k.)

136.  Wniosek o wyłączenie biegłego z powodów osłabiających zaufanie do 
jego wiedzy i o powołanie innego biegłego (art. 196 § 3 k.p.k.)

137.  Wniosek o wyłączenie biegłego z powodów osłabiających zaufanie do 
jego bezstronności i o powołanie innego biegłego (art. 196 § 3 k.p.k.)

138.  Wniosek o powołanie innego biegłego (art. 201 k.p.k.)

139.  Wniosek o powołanie biegłych lekarzy psychiatrów w celu wydania  
opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego (art. 202 § 1 k.p.k.)

140.  Wniosek o wyłączenie biegłego psychiatry (art. 202 § 4 k.p.k.)

141.  Zażalenie na postanowienie o umieszczeniu oskarżonego na obserwacji 
psychiatrycznej (art. 203 § 4 k.p.k.)

142.  Wniosek o wezwanie tłumacza (art. 204 § 1 pkt. 2 k.p.k.)

143.  Wniosek o stwierdzenie wyłączenie z mocy prawa tłumacza  
(art. 204 § 3 w zw. z art. 196 § 1 k.p.k.)

144.  Wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań specjalisty jako świadka  
(art. 206 § 2 k.p.k.)

145.  Wniosek o dokonanie oględzin osoby (art. 207 § 1 k.p.k.)

146.  Wniosek o dokonanie oględzin miejsca (art. 207 § 1 k.p.k.)

147.  Wniosek o dokonanie oględzin i otwarcia zwłok (art. 209 § 1 k.p.k.)

148.  Wniosek o przeprowadzenie eksperymentu procesowego (art. 211 k.p.k.)

149.  Wniosek o zarządzenie badań oskarżonego przez biegłych psychologów 
(art. 215 k.p.k.)
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150.  Zażalenie na postanowienie o wydaniu rzeczy  
(art. 217 § 1 w zw. z art. 236 k.p.k.)

151.  Zażalenie na zatrzymanie rzeczy (art. 217 § 3 w zw. z art. 236 k.p.k.)

152.  Zażalenie na postanowienie o przeszukaniu  
(art. 219 § 1 w zw. z art. 236 k.p.k.)

153.  Zażalenie na sposób przeszukania (art. 219 § 1 w zw. z art. 236 k.p.k.)

154.  Zażalenie na postanowienie o odmowie zwrócenia zatrzymanych rzeczy 
mimo ich zbędności dla postępowania karnego  
(art. 230 § 2 w zw. z art. 236 k.p.k.) 

155.  Zażalenie na przekazanie właściwemu urzędowi lub instytucji zatrzyma-
nych rzeczy, których posiadanie jest zabronione  
(art. 230 § 3 w zw. z art. 236 k.p.k.)

156.  Zażalenie na postanowienie o zniszczeniu zatrzymanych przedmiotów 
lub substancji (art. 232 a § 2 w zw. z art. 236 k.p.k.) 

157.  Zażalenie na postanowienie o zarządzeniu kontroli i utrwalania treści 
rozmów telefonicznych (art. 237 § 1 w zw. z art. 240 k.p.k.) 

158.  Zażalenie na zatrzymanie (art. 246 § 1 k.p.k.) 

159.  Zażalenie na postanowienie prokuratora o zatrzymaniu i przymusowym 
doprowadzeniu (art. 247 § 2 w zw. z art. 246 § 1 k.p.k.) 

160.  Zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu  
(art. 252 § 1 k.p.k.)

161.  Zażalenie na postanowienie o zastosowaniu poręczenia społecznego  
(art. 252 § 2 k.p.k.) 

162.  Zażalenie na postanowienie prokuratora o zastosowaniu poręczenia ma-
jątkowego (art. 252 § 2 k.p.k.) 

163.  Zażalenie na postanowienie o zastosowaniu poręczenia osobistego  
(art. 252 § 1 k.p.k.) 

164.  Zażalenie na postanowienie prokuratora o zawieszeniu w wykonywaniu 
zawodu (art. 252 § 2 k.p.k.) 

165.  Zażalenie na postanowienie o zastosowaniu zakazu opuszczania kraju 
połączonego z zatrzymaniem paszportu (art. 252 § 2 k. p. k) 

166.  Wniosek obrońcy oskarżonego do sądu o uchylenie tymczasowego 
aresztowania (art. 254 § 1 k.p.k.)

167.  Wniosek obrońcy oskarżonego do sądu o zmianę zastosowanego środka 
zapobiegawczego na inny (art. 254 § 1 k.p.k.) 
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168.  Zażalenie na postanowienie sądu o nieuwzględnieniu wniosku o uchyle-
nie tymczasowego aresztowania (art. 254 § 2 k.p.k.) 

169.  Wniosek o wykonywanie tymczasowego aresztowania w postaci umiesz-
czenia w odpowiednim zakładzie leczniczym (art. 260 k.p.k.)

170.  Zażalenie na postanowienie o przedłużeniu tymczasowego aresztowania 
(art. 252 § 1 k.p.k.)

171.  Zażalenie na postanowienie o przepadku przedmiotu poręczenia mająt-
kowego (art. 270 § 3 k.p.k.) 

172.  Wniosek o poszukiwanie oskarżonego listem gończym  
(art. 279 § 1 k.p.k.)

173.  Zażalenie na postanowienie o odwołaniu listu żelaznego  
(art. 284 § 2 k.p.k.)

174.  Zażalenie na postanowienie o aresztowaniu  
(art. 290 § 2 w zw. z art. 287 § 2 k.p.k.) 

175.  Zażalenie na postanowienie sądu o zabezpieczeniu majątkowym  
(art. 293 § 3 k.p.k.) 

176.  Zażalenie podejrzanego na czynność naruszającą jego prawa  
(art. 302 § 2 k.p.k.)

177.  Zażalenie pokrzywdzonego na postanowienie o odmowie wszczęcia 
śledztwa lub dochodzenia (art. 306 § 1 pkt. 1 k.p.k.)

178.  Zażalenie pokrzywdzonego na postanowienie o umorzeniu śledztwa lub 
dochodzenia (art. 306 § 1 a pkt. 1 k.p.k.)

179.  Zażalenie na bezczynność organu uprawnionego do prowadzenia postę-
powania przygotowawczego (art. 306 § 3 k.p.k.)

180.  Żądanie sporządzenia na piśmie uzasadnienia podstaw zarzutów  
(art. 313 § 3 k.p.k.)

181.  Wniosek o dokonanie czynności śledztwa (art. 315 § 1 k.p.k.)

182.  Wniosek o dokonanie czynności śledztwa oraz zawiadomienia o terminie 
i miejscu tej czynności w celu wzięcia w niej udziału  
(art. 315 § 1 i 2 k.p.k.)

183.  Wniosek o dopuszczenie do udziału w czynności śledztwa, której nie 
można powtórzyć na rozprawie (art. 316 § 1 k.p.k.) 

184.  Wniosek o uzupełnienie śledztwa lub dochodzenia (art. 321 § 5 k.p.k.) 

185.  Wniosek o uzupełnienie materiału dowodowego, który ma być przekaza-
ny sądowi wraz z aktem oskarżenia (art. 321 § 5 k.p.k.) 
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186.  Wniosek o podjęcie na nowo umorzonego postępowania przygotowaw-
czego (art. 327 § 1 k.p.k.) 

187.  Wniosek o wznowienie prawomocnie umorzonego postępowania przy-
gotowawczego (art. 327 § 2 k.p.k.) 

188.  Wniosek o sporządzenie i skierowanie do sądu wniosku o warunkowe 
umorzenie postępowania karnego (art. 336 § 1 k.p.k.)

189.  Wniosek o zwrot prokuratorowi aktu oskarżenia w celu usunięcia jego 
braków (art. 337 § 1 k.p.k.)

190.  Pisemna odpowiedź na akt oskarżenia (art. 338 § 2 k.p.k.)

191.  Wniosek o skazanie na posiedzeniu bez przeprowadzenia postępowania 
dowodowego (art. 338 a k.p.k.)

192.  Sprzeciw co do warunkowego umorzenia postępowania  
(art. 341 § 2 k.p.k.)

193.  Zażalenie na zawarte w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie 
karne rozstrzygnięcie co do dowodów rzeczowych (art. 342 § 4 k.p.k.)

194.  Wniosek obrońcy o wyznaczenie składu orzekającego sądu w drodze 
losowania (art. 351 § 2 k.p.k.)

195.  Wniosek o wyrażenie zgody na utrwalenie przez stronę przebiegu roz-
prawy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk (art. 358 k.p.k.)

196.  Wniosek o wyłączenie jawności rozprawy ze względu na to, że oskarżo-
nym jest nieletni (art. 360 § 3 k.p.k.) 

197.  Wniosek o wyłączenie jawności rozprawy na czas przesłuchania świad-
ka, który nie ukończył 15 lat (art. 360 § 3 k.p.k.) 

198.  Zażalenie na postanowienie sądu o zatrzymaniu i przymusowym dopro-
wadzeniu oskarżonego (art. 376 § 1 k.p.k.) 

199.  Zawiadomienie o wypowiedzeniu stosunku obrończego nawiązanego 
z wyboru (art. 378 § 1 k.p.k.)

200.  Wniosek obrońcy wyznaczonego z urzędu o zwolnienie z obowiązków 
i wyznaczenie innego obrońcy (art. 378 § 2 k.p.k.)

201.  Wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie określonej kary 
lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego 
(art. 387 § 1 k.p.k.)

202.  Wniosek o odroczenie rozprawy (art. 404 § 1 k.p.k.) 

203.  Wniosek o uzupełnienie wyroku o rozstrzygnięcie co do przepadku  
(art. 420 § 1 k.p.k.) 
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204.  Wniosek o uzupełnienie wyroku przez zaliczenie tymczasowego areszto-
wania na poczet kary pozbawienia wolności (art. 420 § 1 k.p.k.)

205.  Wniosek o uzupełnienie wyroku przez prawidłowe zaliczenie tymczaso-
wego aresztowania na poczet orzeczonej kary (art. 420 § 2 k.p.k.) 

206.  Zażalenie na postanowienie o odmowie zaliczenia zatrzymania prawa 
jazdy na poczet zakazu prowadzenia pojazdów (art. 420 § 4 k.p.k.) 

207.  Wniosek oskarżonego o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnie-
nia wyroku (art. 422 § 1 k.p.k.)

208.  Apelacja od uzasadnienia wyroku (art. 425 § 2 k.p.k.)

209.  Zażalenie na postanowienie wydane w toku postępowania odwoławcze-
go o przeprowadzenie obserwacji oskarżonego w zakładzie leczniczym 
(art. 426 § 2 k.p.k.)

210.  Zażalenie na postanowienie wydane w toku postępowania odwoławcze-
go o zastosowaniu tymczasowego aresztowania (art. 426 § 2 k.p.k.)

211.  Odpowiedź na apelację (art. 428 § 2 k.p.k.)

212.  Odpowiedź na zażalenie (art. 428 § 2 k.p.k.)

213.  Zażalenie na postanowienie o pozostawieniu apelacji bez rozpoznania 
(art. 430 § 2 k.p.k.)

214.  Cofnięcie apelacji przez obrońcę (art. 431 § 2 k.p.k.)

215.  Wniosek o orzeczenie na korzyść oskarżonego w wyniku rozpoznania 
apelacji wniesionej na jego niekorzyść (art. 434 § 2 k.p.k.)

216.  Wniosek oskarżonego o uchylenie lub zmianę wyroku na jego korzyść 
mimo niewniesienia przez niego apelacji (art. 435 k.p.k.)

217.  Wniosek o ograniczenie rozpoznania apelacji do poszczególnych uchy-
bień (art. 436 k.p.k.)

218.  Apelacja oparta na zarzucie obrazy przepisów prawa materialnego w 
zakresie winy (art. 438 pkt. 1 k.p.k.)

219.  Apelacja oparta na zarzucie obrazy przepisów prawa materialnego w 
części dotyczącej kary (art. 438 pkt. 1 k.p.k.)

220.  Apelacja oparta na zarzucie obrazy przepisów postępowania, która mo-
gła mieć wpływ na treść wyroku (art. 438 pkt. 2 k.p.k.)

221.  Apelacja oparta na zarzucie błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych 
za podstawę wyroku, która mogła mieć wpływ na treść wyroku  
(art. 438 pkt. 3 k.p.k.)
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222.  Apelacja oparta na zarzucie rażącej niewspółmierności kary  
(art. 438 pkt. 4 k.p.k.)

223.  Apelacja oparta na zarzucie niesłusznego zastosowania środka zabezpie-
czającego (art. 438 pkt. 4 k.p.k.)

224.  Apelacja oparta na zarzucie niesłusznego niezastosowania środka zabez-
pieczającego (art. 438 pkt. 4 in fine k.p.k.)

225.  Apelacja oparta na zarzucie niesłusznego niezastosowania środka kom-
pensacyjnego (art. 438 pkt. 4 k.p.k.)

226.  Apelacja oparta na zarzucie rażącej niewspółmierności środka karnego 
(art. 438 pkt. 4 in fine k.p.k.)

227.  Apelacja obrońcy dotycząca kilku oskarżonych i kilku zarzutów  
(art. 438 k.p.k.)

228.  Apelacja oparta na zarzucie brania udziału w wydaniu wyroku osoby 
niezdolnej do orzekania (art. 439 § 1 pkt. 1 k.p.k.)

229.  Apelacja oparta na zarzucie brania udziału w wydaniu wyroku osoby 
nieuprawnionej (art. 439 § 1 pkt. 1 k.p.k.)

230.  Apelacja oparta na zarzucie brania udziału w wydaniu wyroku osoby 
podlegającej wyłączeniu z mocy prawa (art. 439 § 1 pkt. 1 k.p.k.)

231.  Apelacja oparta na zarzucie nienależytej obsady sądu  
(art. 439 § 1 pkt. 2 k.p.k.)

232.  Apelacja oparta na zarzucie nieobecności członka składu orzekającego 
na całej rozprawie (art. 439 § 1 pkt. 2 k.p.k.)

233.  Apelacja oparta na zarzucie orzekania przez sąd powszechny w sprawie 
należącej do właściwości sądu szczególnego (art. 439 § 1 pkt. 3 k.p.k.)

234.  Apelacja oparta na zarzucie orzekania przez sąd szczególny w sprawie 
należącej do właściwości sądu powszechnego (art. 439 § 1 pkt. 3 k.p.k.)

235.  Apelacja oparta na zarzucie orzekania przez sąd niższego rzędu w spra-
wie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu  
(art. 439 § 1 pkt. 4 k.p.k.)

236.  Apelacja oparta na zarzucie orzeczenia kary, środka karnego lub środka 
zabezpieczającego nieznanego ustawie (art. 439 § 1 pkt. 5 k.p.k.)

237.  Apelacja oparta na zarzucie naruszenia zasady większości głosów  
(art. 439 § 1 pkt. 6 k.p.k.)

238.  Apelacja oparta na zarzucie niepodpisania wyroku przez którąkolwiek 
z osób biorących udział w jego wydaniu (art. 439 § 1 pkt. 6 k.p.k.)
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239.  Apelacja oparta na zarzucie sprzeczności w treści wyroku, uniemożliwia-
jącej jego wykonanie (art. 439 § 1 pkt. 7 k.p.k.)

240.  Apelacja oparta na zarzucie wydania wyroku, pomimo że postępowanie 
karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało już prawomocnie 
zakończone (art. 439 § 1 pkt. 8 k.p.k.)

241.  Apelacja oparta na zarzucie wydania wyroku mimo, że oskarżony zmarł 
(art. 439 § 1 pkt. 9 w zw. z art. 17 § 1 pkt. 5 k.p.k.)

242.  Apelacja oparta na zarzucie wydania wyroku, mimo że nastąpiło  
przedawnienie karalności  
(art. 439 § 1 pkt. 9 w zw. z art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k.)

243.  Apelacja oparta na zarzucie wydania wyroku, mimo że oskarżony nie 
podlegał orzecznictwu polskich sądów karnych  
(art. 439 § 1 pkt. 9 w zw. z art. 17 § 1 pkt. 8 k.p.k.)

244.  Apelacja oparta na zarzucie wydania wyroku, mimo braku skargi upraw-
nionego oskarżyciela (art. 439 § 1 pkt. 9 w zw. z art. 17 § 1 pkt. 9 k.p.k.)

245.  Apelacja oparta na zarzucie wydania wyroku, mimo braku wymaganego 
zezwolenia na ściganie  
(art. 439 § 1 pkt. 9 w zw. z art. 17 § 1 pkt. 10 k.p.k.)

246.  Apelacja oparta na zarzucie wydania wyroku, mimo braku wniosku o 
ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej  
(art. 439 § 1 pkt. 9 w zw. z art. 17 § 1 pkt. 10 in fine k.p.k.)

247.  Apelacja oparta na zarzucie wydania wyroku, mimo wystąpienia okolicz-
ności wyłączającej ściganie  
(art. 439 § 1 pkt. 9 w zw. z art. 17 § 1 pkt. 11 k.p.k.)

248.  Apelacja oparta na zarzucie nieposiadania przez oskarżonego obrońcy w 
wypadkach określonych w art. 79 § 1 i 2 oraz art. 80 k.p.k.  
(art. 439 § 1 pkt. 10 k.p.k.)

249. Apelacja oparta na zarzucie niebrania udziału obrońcy w czynnościach, w 
których jego udział był obowiązkowy (art. 439 § 1 pkt. 10 k.p.k.)

250.  Apelacja oparta na zarzucie rozpoznania sprawy podczas nieobecności 
oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa  
(art. 439 § 1 pkt. 11 k.p.k.)

251.  Wniosek o zmianę lub uchylenie wyroku na korzyść oskarżonego ze 
względu na to, że jego utrzymanie w mocy byłoby rażąco niesprawiedliwe 
(art. 440 k.p.k.) 

252.  Wniosek o dopuszczenie dowodu na rozprawie odwoławczej  
(art. 452 § 2 k.p.k.)
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253.  Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku odwoławczego utrzymują-
cego wyrok w mocy (art. 457 § 2 k.p.k.) 

254.  Zażalenie na postanowienie zamykające drogę wydania wyroku  
(art. 459 § 1 k.p.k.)

255.  Zażalenie na postanowienie co do środka zabezpieczającego  
(art. 459 § 2 k.p.k.)

256.  Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia  
(art. 462 k.p.k.) 

257.  Akt oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego (art. 487 k.p.k.)

258.  Wzajemny akt oskarżenia o czyn ścigany z oskarżenia prywatnego  
pozostający w związku z czynem zarzucanym oskarżonemu  
(art. 497 § 1 k.p.k.)

259.  Wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym  
(art. 500 § 1 k.p.k.) 

260.  Sprzeciw od wyroku nakazowego (art. 506 § 1 k.p.k.)

261.  Cofnięcie sprzeciwu od wyroku nakazowego (art. 506 k.p.k.)

262.  Wniosek o przekazanie sprawy prokuratorowi w celu przeprowadzenia 
postępowania przygotowawczego (art. 517 g § 2 k.p.k.) 

263. Wniosek do Prokuratora Generalnego o wniesienie kasacji  
(art. 521 § 2 k.p.k.) 

264.  Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o wniesienie kasacji  
(art. 521 § 2 k.p.k.) 

265.  Kasacja oskarżonego z powodu rażącego naruszenia prawa karnego ma-
terialnego, które mogło mieć istotny wpływ na treść wyroku  
(art. 523 § 1 k.p.k.) 

266.  Kasacja oskarżonego z powodu rażącego naruszenia prawa karnego ma-
terialnego, które mogło mieć istotny wpływ na treść wyroku w zakresie 
kary (art. 523 § 1 k.p.k.) 

267.  Kasacja oskarżonego z powodu rażącego naruszenia prawa karnego  
procesowego, które mogło mieć istotny wpływ na treść wyroku  
(art. 523 § 1 k.p.k.) 

268.  Kasacja oskarżonego z powodu rażącego naruszenia prawa karnego pro-
cesowego, które mogło mieć istotny wpływ na treść wyroku w zakresie 
kary (art. 523 § 1 k.p.k.) 

269.  Kasacja oskarżonego z powodu uchybień wymienionych w art. 439 
k.p.k. (art. 523 § 1 k.p.k.) 
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270.  Odpowiedź na kasację (art. 518 w zw. z art. 428 § 2 k.p.k.)
271.  Wniosek o doręczenie wyroku sądu odwoławczego z uzasadnieniem . 

(art. 524 § 1 k.p.k.)
272.  Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o doręczenie  

wyroku sądu odwoławczego z uzasadnieniem (art. 524 § 1 k.p.k.)
273.  Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia kasacji  

(art. 524 § 1 k.p.k.)
274.  Zażalenie na zarządzenie prezesa sądu o odmowie przyjęcia kasacji  

(art. 530 § 3 k.p.k.)
275.  Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego kasacją wyroku  

(art. 532 § 1 in principio k.p.k.)
276.  Wniosek o wstrzymanie wykonania orzeczenia, którego wykonanie 

zależy od rozstrzygnięcia kasacji (art. 532 § 1 in fine k.p.k.)
277.  Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego kasacją wyroku i za-

stosowanie poręczenia majątkowego (art. 532 § 2 w zw. z art. 266 k.p.k.)
278.  Wniosek o uwzględnienie w całości na posiedzeniu kasacji na korzyść 

oskarżonego z powodu jej oczywistej zasadności (art. 535 § 5 k.p.k.)
279.  Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawo-

mocnym orzeczeniem z powodu dopuszczenia się przestępstwa  
(art. 540 § 1 pkt. 1 k.p.k.)

280.  Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego pra-
womocnym orzeczeniem ze względu na ujawnienie nowych faktów lub 
dowodów (art. 540 § 1 pkt. 2 k.p.k.)

281.  Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawo-
mocnym orzeczeniem ze względu na utratę mocy lub zmianę przepisu 
prawnego w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, będącego 
podstawą skazania lub warunkowego umorzenia postępowania  
(art. 540 § 2 k.p.k.)

282.  Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawo-
mocnym orzeczeniem ze względu na rozstrzygnięcie organu międzyna-
rodowego działającego na mocy umowy międzynarodowej ratyfikowanej 
przez Rzeczpospolitą Polską (art. 540 § 3 k.p.k.)

283.  Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego pra-
womocnym orzeczeniem ze względu na uchylenie lub istotną zmianę 
treści prawomocnego wyroku, z powodu którego zostało ono umorzone, 
gdyż orzeczenie wobec oskarżonego kary byłoby oczywiście niecelowe 
ze względu na rodzaj i wysokość kary prawomocnie orzeczonej za inne 
przestępstwo (art. 540 a pkt. 2 k.p.k.)
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284.  Wniosek o wznowienie z urzędu postępowania sądowego zakończonego 
prawomocnym orzeczeniem ze względu na ujawnienie uchybienia  
wymienionego w art. 439 § 1 k.p.k. (art. 542 § 3 k.p.k.)

285.  Zażalenie na postanowienie oddalające wniosek o wznowienie postępo-
wania (art. 547 § 1 k.p.k.)

286.  Zażalenie na postanowienie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku 
o wznowienie postępowania (art. 547 § 1 k.p.k.)

287.  Apelacja od wyroku uchylającego zaskarżony wyrok i uniewinniającego 
oskarżonego (art. 547 § 3 k.p.k.)

288.  Apelacja od wyroku uchylającego zaskarżony wyrok i umarzającego  
postępowanie (art. 547 § 3 k.p.k.)

289.  Wniosek o podjęcie warunkowo umorzonego postępowania  
(art. 549 k.p.k.)

290.  Zażalenie na postanowienie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku 
o podjęcie warunkowo umorzonego postępowania (art. 550 § 3 k.p.k.)

291.  Zażalenie na postanowienie o podjęciu warunkowo umorzonego postę-
powania (art. 550 § 3 k.p.k.)

292.  Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie 
(art. 552 § 1 k.p.k.)

293.  Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe 
aresztowanie (art. 552 a § 1 k.p.k.)

294.  Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłusz-
ne zatrzymanie (art. 552 b k.p.k.)

295.  Prośba o ułaskawienie (art. 560 § 1 k.p.k.) 

296.  Wniosek o wszczęcie postępowania o ułaskawienie z urzędu przez  
Prokuratora Generalnego (art. 567 § 1 k.p.k.)

297.  Wniosek o wydanie wyroku łącznego (art. 570 k.p.k.)

298.  Apelacja od wyroku łącznego (art. 444 § 1 k.p.k.) 

299.  Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania o wydanie wyro-
ku łącznego (art. 572 k.p.k.)

300.  Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu dowodów (art. 589 j k.p.k.) 

301.  Zażalenie na postanowienie w przedmiocie wykonania orzeczenia o za-
trzymaniu dowodów lub zabezpieczeniu mienia (art. 589 n § 3 k.p.k.)

302.  Wniosek o wstrzymanie wykonania postanowienia o zabezpieczeniu 
mienia (art. 589 o pkt. 2 k.p.k.)
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303.  Zażalenie na postanowienie o dopuszczalności wydania osoby ściganej 
(art. 603 § 4 k.p.k.)

304.  Zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu wydane w 
związku z wnioskiem o wydanie (art. 605 § 3 k.p.k.)

305.  Zażalenie na postanowienie o przekazaniu ściganego europejskim naka-
zem aresztowania (art. 607 l § 3 k.p.k.)

306.  Zażalenie na postanowienie w przedmiocie dopuszczalności przejęcia 
orzeczenia do wykonania (art. 611 a § 5 k.p.k.)

307.  Zażalenie na postanowienie w przedmiocie dopuszczalności przekazania 
orzeczenia do wykonania (art. 611 a § 5 k.p.k.)

308.  Wniosek oskarżonego o zwolnienie od zapłaty kosztów sądowych  
(art. 624 § 1 k.p.k.)

309.  Zażalenie na postanowienie w przedmiocie kosztów procesu  
(art. 626 § 3 k.p.k.)

310.  Wniosek o ustalenie wysokości kosztów procesu (art. 626 § 2 k.p.k.)

311.  Wniosek o zasądzenie kosztów procesu (art. 628 pkt. 1 k.p.k.)

312.  Zażalenie na postanowienie sądu wojskowego o przekazaniu sprawy do 
rozpoznania sądowi powszechnemu (art. 650 § 4 k.p.k.)

313.  Zażalenie na postanowienie prokuratora wojskowego o przekazaniu 
sprawy prokuratorowi powszechnemu (art. 650 § 4 k.p.k.)

314.  Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia z urzędu postępowa-
nia przygotowawczego przez prokuratora wojskowego o czyn ścigany 
z oskarżenia prywatnego (art. 661 § 3 k.p.k.)

315. Wniosek pokrzywdzonego o umorzenie postępowania przygotowawcze-
go o czyn ścigany z oskarżenia prywatnego (art. 661 § 4 k.p.k.) 

Część	I/A. podstawa prawna: ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.), 

Część	 I/B. Niektóre pisma procesowe sporządzane w postępowaniu w 
sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniu karnoskarbowym

316. Apelacja oparta na zarzucie obrazy przepisów prawa materialnego w 
zakresie winy (art. 103 § 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst. jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 
133, poz. 848), art. 427§ 2 k. p. k. w zw. z art. 109 § 2 k. p. w. i art. 438 
pkt. 1 k.p.k. w zw. z art. 109 § 2 k. p. w.)
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317. Apelacja oparta na zarzucie obrazy przepisów prawa materialnego w czę-
ści co do nieorzeczonego środka karnego t. j. art. 28 § 2 i art. 120§ 3 usta-
wy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz. U. z 2010 
r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) poprzez nie orzeczenie obligatoryjnego środka 
karnego w postaci nawiązki w wysokości podwójnej wartości  
wyrąbanego drzewa (art. 103 § 2 kodeksu postępowania w sprawach o 
wykroczenia, art. 427§ 2 k. p. k. w zw. z art. 109 § 2 k. p. w. i art. 438 
pkt. 1 k.p.k. w zw. z art. 109 § 2 k. p. w.)

318. Apelacja oparta na zarzucie obrazy przepisów postępowania, która mogła 
mieć wpływ na treść wyroku  
(art. 103 § 2 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, art. 438 
pkt. 2 k.p.k. w zw. z art. 109 § 2 k. p. w.)

319. Apelacja oparta na zarzucie błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych 
za podstawę wyroku, która mogła mieć wpływ na treść wyroku  
(art. 103 § 2 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, art. 438 
pkt. 3 k.p.k. w zw. z art. 109 § 2 k. p. w.)

320.  Apelacja oparta na zarzucie rażącej niewspółmierności orzeczonego 
środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych 
w stosunku do stopnia szkodliwości wykroczenia, jakiego dopuścił się 
obwiniony oraz w relacji do celów, jakie kara ta winna spełnić w zakresie 
prewencji szczególnej i społecznego oddziaływania  
(art. 103 § 2 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, art. 438 
pkt. 4 k.p.k. w zw. z art. 109 § 2 k. p. w.)

321.  Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania oparte na zarzu-
cie obrazy przepisów prawa materialnego poprzez przyjęcie za podstawę 
rozstrzygnięcia błędnego poglądu prawnego, że zachowanie obwinionego 
wyczerpało oprócz zarzucanego mu wykroczenia z art. 98 kodeksu wy-
kroczeń także znamiona przestępstwa określonego w art. 178 § 1 k. k. t.j. 
że doszło do sytuacji określonej w art. 10 § 1 k. w.  
(art. 103 § 3 w zw. z art. 61 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wy-
kroczenia, art. 427§ 2 k. p. k. w zw. z art. 109 § 2 k. p. w. i art. 438 pkt. 1 
k.p.k. w zw. z art. 109 § 2 k. p. w.)

322.  Zażalenie na zarządzenie prezesa sądu rejonowego o odmowie przyjęcia 
wniosku obwinionego o sporządzenie uzasadnienia wyroku oparte na 
zarzucie obrazy przepisów prawa procesowego t. j. art. 123 § 3 k. p. k. 
poprzez nieuwzględnienie przy obliczaniu terminu na wniesienie wniosku 
dnia ustawowo wolnego od pracy  
(art. 103 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, art. 422 
§ 3 k. p. k. w zw. z art. 82 § 1 k. p. w., art. 427 § 2 k.p.k. w zw. z art. 109 
§ 2 k. p. w., art. 438 pkt. 2 k.p.k. w zw. z art. 109 § 2 k. p. w.) 

323.  Sprzeciw od wyroku nakazowego  
(art. 506 § 1 k. p. k w zw. z art. 94 § 1 kodeksu postępowania w sprawach 
o wykroczenia, art. 506 § 3 k. p. k w zw. z art. 94 § 1 k. p. w.) 
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324. Wniosek o wyznaczenie rozprawy w postępowaniu o przestępstwo skarbowe  
(art. 177 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.) 

Część	 I/B. podstawa prawna: ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Ko-
deks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.), ustawa 
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, 
ze zm.), ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w 
sprawach o wykroczenia (tekst. jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 
848), ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. 
Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.), ustawa z dnia 10 września 
1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 
186 ze zm.). 

Publikacje	odnoszące	się	do	pism	procesowych	wymienionych	 
w Rozdziale I:
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Marek Gałązka, Agnieszka Sadło-Nowak „Pisma procesowe w postępowaniu w 
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Rozdział	II	

Pisma	procesowe	i	środki	odwoławcze	 
w sprawach cywilnych 
(Pisma z zakresu prawa cywilnego – części ogólnej, prawa rzeczowego i zo-
bowiązań, z zakresu prawa spadkowego, z zakresu prawa mieszkaniowego, 
z zakresu prawa osobowego i w innych sprawach, pisma w sprawie depozy-
tu sądowego, pisma procesowe przed wszczęciem procesu, wnoszone w toku  
postępowania przed sądem pierwszej instancji, dotyczące zaskarżania orzeczeń 
sądowych, wnoszone w postępowaniu nieprocesowym, w postępowaniu naka-
zowym, upominawczym, uproszczonym, w postępowaniu wieczysto – księgo-
wym, upadłościowym, naprawczym, rejestrowym, zabezpieczającym i egze-
kucyjnym, w postępowaniu przed sądem polubownym i w międzynarodowym 
postępowaniu cywilnym). 

Część	 II/A. Pozwy i wnioski z zakresu prawa cywilnego – części  
ogólnej, prawa rzeczowego i zobowiązań)

325.  Pozew o ochronę dóbr osobistych (art. 23 k.c., art. 2 k.c.)

326. Pozew o zapłatę w związku ze spełnieniem świadczenia  
(art. 735 § 1 k.c.) 

327.  Pozew o uznanie czynności prawnej za nieważną  
(art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 17 k.c.)

328.  Pozew o uznanie umowy za bezskuteczną (art. 59 k.c., art. 527 k.c.)

329.  Pozew o stwierdzenie obowiązku złożenia oświadczenia woli  
(art. 64 k.c.)

330.  Powództwo o stwierdzenie nieważności oświadczenia woli z powodu 
braku świadomości (art. 82 k.c., art. 189 k. p. c.)

331.  Powództwo o stwierdzenie nieważności oświadczenia woli z powodu 
błędu (art. 84 § 1 i 2 k.c.) 

332.  Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości  
(art. 172 k.c.) 

333.  Wniosek o wyznaczenie zarządcy rzeczy wspólnej (art. 203 k.c.) 
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334.  Wniosek współwłaściciela o uchylenie zarządu (art. 614 k. p. c.) 

335.  Wniosek o zniesienie współwłasności wraz z żądaniem rozstrzygnięcia 
wzajemnych roszczeń współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy  
(art. 211 k.c.) 

336.  Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej (art. 145 § 1 k.c.) 

337.  Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości (art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) 

338.  Pozew przeciwko właścicielowi nieruchomości o zaniechanie naruszeń 
(art. 144 k.c.) 

339.  Pozew o wydanie i rozgraniczenie nieruchomości  
(art. 222 k.c. w zw. z art. 153 k.c. oraz art. 36 ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne  
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) 

340.  Pozew o zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości  
(art. 157 § 2 k.c. w zw. z art. 64 k.c.) 

341.  Pozew o wynagrodzenie związane z zarządem rzeczą wspólną  
(art. 205 k.c.) 

342.  Pozew o wydanie rzeczy (powództwo windykacyjne) (art. 222 § 1 k.c.) 

343.  Pozew o zaprzestanie naruszeń prawa własności nieruchomości  
(powództwo negatoryjne) (art. 222 § 2 k.c.) 

344.  Pozew najemcy przeciwko właścicielowi o zwrot nakładów na  
nieruchomość (art. 676 k.c.) 

345.  Pozew zastawcy przeciwko zastawnikowi o wydanie rzeczy  
(art. 318 k.c.) 

346.  Pozew dłużnika solidarnego o zapłatę (względem współdłużnika)  
(art. 376 § 1 k.c.)

347.  Pozew wierzyciela solidarnego o zapłatę (art. 378 § 1 k.c.)

348.  Pozew o uznanie ogólnych warunków umów za bezskuteczne  
(art. 385 k.c., art. 221 k.c.)

349.  Pozew o zawarcie umowy przyrzeczonej  
(art. 389 § 1 k.c. oraz art. 390 § 2 k.c. w zw. z art. 64 k.c.) 

350.  Pozew o zwrot zadatku (art. 394 § 1 k.c., art. 395 § 1 i 2 k.c.)

351.  Pozew o zapłatę z tytułu nienależnego świadczenia  
(art. 405 k.c., art. 410 k.c., art. 455 k.c.)
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352.  Pozew o zapłatę z tytułu czynu niedozwolonego  
(art. 415 k.c., art. 455 k.c.)

353.  Pozew o zapłatę za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny  
(art. 4491 k.c.)

354.  Pozew o naprawienie szkody z tytułu niewykonania zobowiązania  
(art. 471 k.c.)

355.  Pozew o upoważnienie przez sąd do wykonania czynności na koszt 
dłużnika (art. 480 § 1 k.c.)

356.  Pozew o zapłatę kary umownej (art. 483 § 1 i 2 k.c.) 

357.  Pozew o wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej (art. 535 k.c.)

358.  Powództwo o zapłatę ceny za rzecz sprzedaną (art. 535 k.c.)

359.  Pozew o odstąpienie od umowy z powodu wady rzeczy  
(art. 535 k.c., art. 560 k.c.)

360.  Pozew o dostarczenie rzeczy wolnej od wad na podstawie gwarancji  
(art. 577 k.c.)

361.  Pozew o obniżenie ceny z powodu wady rzeczy (art. 560 § 1 i 3 k.c.) 

362.  Pozew o naprawienie szkody za naruszenie prawa pierwokupu  
(art. 596 k.c., art. 597 k.c.)

363.  Powództwo o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu  
(art. 471 k.c. w zw. z art. 361 k.c.)

364.  Pozew o zwrot rzeczy użyczonej (art. 716 k.c.) 

365.  Pozew o świadczenie majątkowe (o zapłatę) (art. 723 k.c.) 

366.  Pozew o świadczenie niemajątkowe  
(art. 78 § 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) 

367.  Pozew z roszczeniem ewentualnym (art. 126 k. p. c.)

368.  Pozew z roszczeniem alternatywnym (art. 365 k.c.)

369.  Pozew zawierający interwencję główną (art. 126 k. p. c.)

370.  Pozew wzajemny (art. 498 § 1 k.c.) 

371.  Pozew o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej (akcja pauliańska) 
(art. 531 k. c.)

372.  Pozew o zapłatę prowizji z tytułu umowy agencyjnej (art. 758 § 1 k.c.)
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373.  Pozew w postępowaniu grupowym (art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 
grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym  
(Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44)

374.  Pozew o zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach 
i plonach rolnych przez wilki, dziki, łosie, jelenie i daniele (art. 46 i n. 
ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. 
U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 ze zm.), rozporządzenie Ministra Środo-
wiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na 
zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 48, poz. 459 ze zm.), rozporządzenie Mini-
stra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania 
przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach 
i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272) 

375.  Pozew przeciwko przewoźnikowi o odszkodowanie za utratę przesyłki 
(art. 75 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 ze zm.)

376.  Pozew o odszkodowanie za utratę rzeczy wniesionej przez osobę korzy-
stającą z usług hotelu (art. 846 § 1 k.c.) 

377.  Pozew o rozwiązanie spółki cywilnej (art. 874 § 1 k.c.)

378.  Pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością (art. 266 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 
handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) 

379.  Pozew o zapłatę przeciwko członkowi zarządu spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością (art. 299 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – 
Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) 

380.  Pozew wierzyciela przeciwko poręczycielowi (art. 876 k.c.) 

381. Pozew o zwrot przedmiotu darowizny (art. 898 k.c.) 

Część	II/A. podstawa prawna: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Ko-
deks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), ustawa 
z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst 
jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.), ustawa z dnia 17 maja 1989 r. 
– Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. 
Nr 193, poz. 1287 ze zm.), ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 
90, poz. 631 ze zm.), ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo 
przewozowe (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 ze zm.), usta-
wa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.), ustawa z dnia 17 grudnia 
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2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44), ustawa z dnia 13 października 1995 r. – 
Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 ze 
zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. 
w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. 
Nr 48, poz. 459 ze zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu 
szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach 
rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272) 

Część	II/B. Pozwy i wnioski z zakresu prawa spadkowego

382.  Wniosek o zabezpieczenie spadku (art. 634 k. p. c.) 

383.  Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k. p. c.) 

384.  Wniosek o nakazanie złożenia testamentu (art. 646 § 1 k. p. c.) 

385.  Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu (art. 649 § 1 k. p. c.) 

386.  Wniosek o nakazanie spadkobiercy wyjawienia przedmiotów spadko-
wych (art. 655 § 1 k. p. c.)

387.  Wniosek o ustanowienie kuratora spadku (art. 666 § 1 k. p. c.) 

388.  Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (art. 669 k.p. c., art. 6691, k.p.c) 

389.  Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na mocy testamentu  
(art. 670 k. p. c.) 

390.  Wniosek o dział spadku (art. 680 k. p. c.) 

391.  Powództwo o uznanie spadkobiercy za niegodnego  
(art. 928 § 1 pkt. 3 k.c.) 

392.  Pozew o wyłączenie małżonka od dziedziczenia (art. 940 § 1 k. c.) 

393.  Pozew o zobowiązanie do wykonania zapisu (art. 968 k.c.) 

394.  Pozew o zachowek (art. 991 § 1 k c.) 

395.  Pozew wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercy o zapłatę  
(art. 1030 i n. k c.) 

396.  Wniosek o przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku w formie ustnej 
(art. 640 § 1 k. p. c.) 
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Część	II/B podstawa prawna: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), ustawa z dnia 
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. 
Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) 

Część	II/C Pozwy z zakresu prawa mieszkaniowego 

397.  Pozew o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia (art. 24 § 1 i 2 usta-
wy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1443 ze zm.), art. 6 k. c, art. 189 k. p. c. w zw. z art. 24 § 6 
i art. 42 § 2 Prawa spółdzielczego) 

398.  Pozew o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego (art. 9-16 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) w brzmieniu ustalonym 
w ustawie z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, 
poz. 873) (aktualnie tekst jedn. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
w Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)

399.  Pozew o sprzedaż lokalu w drodze licytacji (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 
24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. Nr 80, 
poz. 1892 ze zm.)

400.  Pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej (art. 25 ustawy 
z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. 
Nr 80, poz. 1892 ze zm.) 

Część	II/C. podstawa prawna: ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo 
spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443 ze zm.), ustawa 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) w brzmieniu ustalo-
nym w ustawie z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 125, poz. 873) (aktualnie tekst jedn. ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych w Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.), usta-
wa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. 
z 2015 r. Nr 80, poz. 1892 ze zm.), ustawa z dnia 24 czerwca 1994 
r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. Nr 80, poz. 1892 
ze zm.) 
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Część	II/D. Wnioski z zakresu prawa osobowego i w innych sprawach

401.  Wniosek o uznanie za zmarłego (art. 29 § 1 k.c., art. 506 – 508 k. p. c., 
art. 510 – 518 k. p. c., art. 519 – 525 k. p. c., art. 526 – 534 k. p. c.)

402.  Wniosek o stwierdzenie zgonu  
(art. 506 – 508 k. p. c., art. 510 – 518 k. p. c., art. 519 – 525 k. p. c., art. 
526 – 534 w zw. z art. 535 k. p. c., art. 536 – 538 k. p. c.)

403.  Wniosek o uchylenie postanowienia orzekającego o uznaniu za zmarłego 
(art. 539 – 543 k. p. c.)

404.  Wniosek o uchylenie postanowienia stwierdzającego zgon  
(art. 539 – 543 k. p. c.)

405.  Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite wraz z wnioskiem o ustano-
wienie doradcy tymczasowego (art. 13 § 1 k.c.) 

406.  Wniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia (art. 559 § 1 k. p. c.) 

407.  Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego (art. 36 ustawy z dnia 28 
listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego  
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1741)

408.  Wniosek o odtworzenie świadectwa dojrzałości (postanowienia dekretu 
z dnia 7 lipca 1945 r. o odtworzeniu dyplomów i świadectw o ukończeniu 
nauki (Dz. U. Nr 27, poz. 164 ze zm.)

409.  Wniosek o umorzenie weksla (art. 96 ustawy dnia 28 kwietnia 1936 r. – 
Prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) 

Część	II/D. podstawa prawna: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Ko-
deks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), ustawa 
z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst 
jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.), ustawa z dnia 28 listopada 
2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1741), dekret z dnia 7 lipca 1945 r. o odtworzeniu dyplomów i świa-
dectw o ukończeniu nauki (Dz. U. Nr 27, poz. 164 ze zm.), ustawa z 
dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37, poz. 282 
ze zm.). 

Część	II/E. Wnioski w sprawie depozytu sądowego

410.  Wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego  
(art. 467 p k t 1 k. c., art. 6932 § 2 k. p. c.) 

411.  Wniosek dłużnika o zwrot depozytu sądowego  
(art. 469 § 1 k.c., art. 69311 k. p. c.) 
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Część	II/E. podstawa prawna: ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.  
– Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. 
poz. 101 ze zm.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks  
cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.121 ze zm.).

Część	II/F. Pisma procesowe wnoszone przed wszczęciem procesu 

412.  Wniosek pozwanego o zwolnienie z kosztów sądowych (art. 102 ustawy 
z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  
(Dz. U. Nr 167 poz. 1398 ze zm.) 

413.  Wniosek powódki o zwolnienie z kosztów sądowych (art. 103 ustawy 
z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  
(Dz. U. Nr 167 poz. 1398 ze zm.)|

414.  Wniosek powoda o ustanowienie pełnomocnika procesowego z urzędu 
(art. 117 § 1 k. p. c.)

415.  Wniosek o zabezpieczenie dowodu (art. 310 k. p. c. – 315 k. p. c.)

416.  Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej (art. 184 k. p. c.)

417.  Wniosek o udzielenie zabezpieczenia  
(art. 730 k. p. c. w zw. z art. 747 pkt 1 k. p. c.) 

Część	 II/F. podstawa prawna: ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. –  
Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 
101 ze zm.), ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w 
sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167 poz. 1398 ze zm.).

Część	II/G. Pisma procesowe wnoszone w toku postępowania oraz doty-
czące zaskarżania orzeczeń sądowych 

Część	II/G	1. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji

418.  Odpowiedź na pozew (art. 207 § 2 k. p. c.) 

419.  Odpowiedź na pozew wraz z pozwem wzajemnym (art. 498 § 1 k.c.)

420.  Odpowiedź na pozew wraz z wnioskiem o odrzucenie pozwu  
(art. 199 § 1 pkt. 2 k. p. c. w zw. z art. 366 k. p. c.) 

421.  Cofnięcie pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczeń (art. 203 § 1 k. p. c.) 

422.  Ograniczenie powództwa (art. 203 § 1 k. p. c.) 

423.  Wniosek o wyłączenie sędziego (art. 49 k. p. c.)
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424.  Zgłoszenie interwencji ubocznej (art. 76 k. p. c.) 

425.  Opozycja przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego  
(art. 78 § 1 k .p. c.)

426.  Wniosek pozwanego o wezwanie do wzięcia udziału w procesie  
– przypozwanie (art. 84 § 1 k. p. c.)

427.  Wniosek powoda o zawiadomienie o toczącym się procesie  
(art. 195 § 1 k. p. c.) 

428.  Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu 
(art. 143 k. p. c.) 

429.  Wniosek o uzupełnienie i sprostowanie protokołu rozprawy  
(art. 160 § 1 k. p. c.)

430.  Wniosek o wpisanie do protokołu zastrzeżeń co do uchybień przepisom 
postępowania (art. 162 k. p. c.) 

431.  Wniosek o przedłużenie terminu sądowego (art. 166 k. p. c.) 

432.  Wniosek o przywrócenie terminu (art. 168 § 1 k. p. c.) 

433.  Wniosek powoda o zawieszenie postępowania (art. 177 § 1 pkt. 3 k. p. c.) 

434.  Wniosek stron o zawieszenie postępowania (art. 178 k. p. c.) 

435.  Wniosek powoda o podjęcie zawieszonego postępowania  
(art. 180 § 1 pkt. 4 k. p. c.) 

436.  Wniosek o umorzenie zawieszonego postępowania (art. 182 § 1 k. p. c.) 

437.  Wniosek powoda o odroczenie rozprawy (art. 214 § 1 k. p. c.)

438.  Wniosek powoda o połączenie kilku oddzielnych spraw do łącznego  
rozpoznania i rozstrzygnięcia (art. 219 k. p. c.)

439.  Wniosek o sporządzenie oraz doręczenie pozwanemu wyroku wraz 
z uzasadnieniem (art. 328 § 1 k. p. c.)

440.  Wniosek powoda o sprostowanie wyroku (art. 350 k. p. c.) 

441.  Wniosek powoda o uzupełnienie wyroku (art. 351 § 1 k. p. c.) 

442.  Wniosek pozwanego o dokonanie wykładni wyroku (art. 352 k. p. c.) 

443.  Wniosek pozwanego o ograniczenie zabezpieczenia wynikającego  
z nakazu zapłaty z weksla (art. 492 § 2 zd. 2 k. p. c.)

444.  Wniosek o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności wyroku 
zaocznego (art. 346 § 1 k. p. c.). 
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Część	 II/G	1. podstawa prawna: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. –  
Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), usta-
wa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 
(tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) 

Część	II/G	2. Zaskarżanie orzeczeń sądowych

445.  Sprzeciw pozwanego od wyroku zaocznego (art. 344 § 1 k. p. c.)

446.  Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym  
(art. 491 § 1 k. p. c., art. 492 § 2 k. p. c.)

447.  Sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym 
(art. 502 § 1 k. p. c.)

448.  Apelacja oparta na zarzucie naruszenia prawa materialnego  
(art. 367 § 1 i 2 k. p. c.)

449.  Apelacja oparta na zarzucie naruszeń prawa procesowego  
(art. 367 § 1 i 2 k. p. c.) 

450.  Apelacja oparta na nowych faktach i dowodach (art. 367 § 1 i 2 k. p. c)

451.  Odpowiedź na apelację (art. 372 k. p. c.)

452.  Cofnięcie apelacji pozwanego (art. 203 § 1 k. p. c. w zw. z art. 391 k. p. c.) 

453.  Zażalenie powoda na zarządzenie przewodniczącego w przedmiocie 
uiszczenia kosztów sądowych (art. 394 § 1 pkt. 9 k. p. c.)

454.  Zażalenie powoda na zarządzenie przewodniczącego w przedmiocie 
zwrotu pozwu (art. 394 § 1 pkt. 1 k. p. c.)

455.  Zażalenie powoda na postanowienie rozstrzygające o kosztach procesu 
(art. 394 § 1 pkt. 9 k. p. c.)

456.  Odpowiedź na zażalenie (art. 395 zd. 2 k. p. c.) 

457.  Skarga kasacyjna oparta na naruszeniu prawa materialnego  
(art. 3981 § 1 k. p. c.) 

458.  Skarga kasacyjna oparta na naruszeniu przepisów postępowania  
(art. 3981 § 1 k. p. c.) 

459.  Odpowiedź pozwanego na skargę kasacyjną (art. 3987 § 1 k. p. c.) 

460.  Cofnięcie skargi kasacyjnej  
(art. 391 w zw. z art. 203 § 1, art. 39821 i art. 13 k. p. c.)

461.  Skarga na postanowienie referendarza sądowego (art. 398 22 § 1 k. p. c.) 
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462.  Skarga pozwanego o wznowienie postępowania  
(art. 399 § 1 k. p. c., art. 403 § 1 k. p. c.) 

463.  Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzecze-
nia. (art. 4241 § k. p. c.) 

Część	II/G.2 podstawa prawna: ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Ko-
deks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 
ze zm.), 

Część	 II/H. Pisma w postępowaniu nakazowym, upominawczym 
i uproszczonym

464.  Pozew w postępowaniu nakazowym  
(art. 4841 § 2 k. p. c., art. 485 k. p. c.) 

465.  Zarzuty przeciwko nakazowi zapłaty w postępowaniu nakazowym (art. 
491 § 1 k. p. c., art. 493 § 2 k. p. c.) 

466.  Pozew w postępowaniu upominawczym  
(art. 498 § 1 k. p. c., art. 502 § 1 k. p. c., art. 503 § 1 zd. 3 k. p. c.) 

467.  Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym  
(art. 502 § 1 k. p. c., art. 503 § 1 zd. 3 k. p. c., art. 503 § 2 k. p. c.) 

468.  Pozew w postępowaniu uproszczonym – formularz urzędowy pozwu 
oznaczony symbolem P (art. 5051 i n. k. p. c.), załącznik nr 1 do rozpo-
rządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie 
określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formu-
larzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym  
(Dz. U. z 2012 r. poz. 450)

469.  Odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym – formularz urzę-
dowy odpowiedzi na pozew oznaczony symbolem O P (art. 5051 i n. k. 
p. c.), załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
29 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania 
stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cy-
wilnym (Dz. U. Nr 80 poz. 728 ze zm.)

470.  Apelacja w postępowaniu uproszczonym  
(art. 391 k. p. c., art. 5059 § 2 k. p. c.) 

Część	 II/H podstawa prawna: ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – 
Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 
101 ze zm.),  
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Część	II/I. Pisma w postępowaniu wieczysto – księgowym

471.  Wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej – 
urzędowy formularz K W – Z A L Rejestru Ksiąg Wieczystych (art. 6268 
§ 10 k. p. c., rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 
2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów 
(Dz. U. Nr 102, poz. 1122 ze zm.), rozporządzenie Ministra Sprawied-
liwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia 
ksiąg wieczystych w systemie informatycznym  
(Dz. U. Nr 162, poz. 1575 ze zm.) 

472.  Wniosek o założenie księgi wieczystej dla własnościowego spółdziel-
czego prawa do lokalu mieszkalnego – urzędowy formularz K W - Z A L 
Rejestru Ksiąg Wieczystych (art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o 
księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 
1361 ze zm.), ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszka-
niowych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), rozpo-
rządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie 
prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów  
(Dz. U. Nr 102, poz. 1122 ze zm.) 

473.  Wniosek o wpis służebności gruntowej – urzędowy formularz K W – 
WPIS Rejestru Ksiąg Wieczystych  
(art. 6262 § 1 i 2 k. p. c., art. 6264 k. p. c.) 

474.  Wniosek o wpis hipoteki – urzędowy formularz K W – WPIS Rejestru 
Ksiąg Wieczystych (art. 6262 § 1 i 2 k. p. c., art. 6264 k. p. c.) 

475.  Wniosek o wykreślenie hipoteki – urzędowy formularz K W – WPIS 
Rejestru Ksiąg Wieczystych (art. 6262 § 1 i 2 k. p. c., art. 6264 k. p. c.) 

476.  Wniosek o sprostowanie oznaczenia nieruchomości, ujawnienie jej po-
działu, odłączenie i przyłączenie wyodrębnionej części nieruchomości do 
innej, istniejącej księgi wieczystej – urzędowy formularz K W – WPIS 
Rejestru Ksiąg Wieczystych (art. 6262 § 1 i 2 k. p. c., art. 6264 k. p. c., 
ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst 
jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 139, poz. 1287 ze zm.), rozporządzenie Ministra 
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w spra-
wie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) 

Część	II/I. podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczy-
stych i zbiorów dokumentów (Dz. U. Nr 102, poz. 1122 ze zm.), 
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. 
w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie 
informatycznym (Dz. U. Nr 162, poz. 1575 ze zm.), ustawa z dnia 
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6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.), ustawa z dnia 15 grudnia 2000 
r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 
119, poz. 1116 ze zm.), ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geo-
dezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 139, poz. 
1287 ze zm.), rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Bu-
downictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) 

Część	II/J. Pisma w postępowaniu upadłościowym i naprawczym

477.  Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości (art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. b, art. 
4911 – 49112 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i na-
prawcze (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) 

478.  Wniosek wierzycieli o ogłoszenie upadłości (art. 1, art. 3, art. 20 ust. 2, 
art. 22 ust. 1 i 2, art. 35 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłoś-
ciowe i naprawcze (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) 

479.  Zgłoszenie wierzytelności (art. 236 ust. 2, art. 237, art. 238, art. 239, art. 
240 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze 
(tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) 

480.  Propozycje układowe upadłego (art. 23, art. 269 – 270, art. 271, art. 280 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst 
jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) 

481.  Oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego (art. 492 ust. 1, 
art. 494 ust. 1 i 2, art. 496, art. 498 – 501 ustawy z dnia 28 lutego 2003 
r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, 
poz. 1361 ze zm.) 

Część	II/J. podstawa prawna: ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe i naprawcze  
(tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) 

Część	II/K. Pisma w postępowaniu rejestrowym 

Część	II/K	1. Rejestracja spółek handlowych i zmian w rejestrze spółek 
handlowych

482.  Wpis spółki jawnej do rejestru – urzędowy formularz KRS – W 1 Krajo-
wego Rejestru Sądowego (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 
21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy 
wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu  
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i miejsca ich udostępnienia (Dz. U. Nr 118, poz. 1247 ze zm.), art. 26 § 
3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.),art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 
168, poz. 1186 ze zm.), § 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadze-
nia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz 
szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. Nr 273, poz. 1616) 

483.  Wniosek o wpis zmiany w rejestrze spółki jawnej dotyczący umowy, 
osób wspólników, sposobu reprezentacji i osób uprawnionych do repre-
zentacji – urzędowy formularz KRS – Z 1 Krajowego Rejestru Sądowego 
(rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w 
sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do 
Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępnienia 
(Dz. U. Nr 118, poz. 1247 ze zm.), art. 26 § 3, art. 29 ust. 1, art. 30, art. 
39 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.)

484.  Wniosek o zmianę w rejestrze spółki jawnej dotyczący otwarcia likwi-
dacji – urzędowy formularz KRS – Z 61 Krajowego Rejestru Sądowego 
(rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w 
sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do 
Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępnienia 
(Dz. U. Nr 118, poz. 1247 ze zm.), art. 58, art. 67 § 1 ustawy z dnia 15 
września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 
r., poz. 1030 ze zm.)

485.  Wniosek o wykreślenie spółki jawnej z rejestru – urzędowy formularz 
KRS – X 2 Krajowego Rejestru Sądowego (rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów 
urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądo-
wego oraz sposobu i miejsca ich udostępnienia (Dz. U. Nr 118, poz. 1247 
ze zm.), art. 84 § 1, art. 85 § 1, art. 552 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – 
Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.)

486.  Wniosek o wpis spółki komandytowej – urzędowy formularz KRS – W 1 
Krajowego Rejestru Sądowego (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwo-
ści z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych 
formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz 
sposobu i miejsca ich udostępnienia (Dz. U. Nr 118, poz. 1247 ze zm.), art. 
103, art. 104, art. 106 – 108, art. 109 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – 
Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.)

487.  Wniosek o zmianę w rejestrze spółki komandytowej polegający na wpi-
sie informacji o połączeniu poprzez przejęcie przez inną spółkę (zamiarze 
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połączenia) – urzędowy formularz KRS – Z 1 Krajowego Rejestru Sądo-
wego (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 
r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o 
wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udo-
stępnienia (Dz. U. Nr 118, poz. 1247 ze zm.), art. 493 § 3 i 5, art. 507 § 
1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), § 31 rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Reje-
stru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. 
Nr 273, poz. 1616), art. 45 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 
Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.), 

488.  Wniosek o wpis spółki partnerskiej – urzędowy formularz KRS – W 1 
Krajowego Rejestru Sądowego (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwo-
ści z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych 
formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz 
sposobu i miejsca ich udostępnienia (Dz. U. Nr 118, poz. 1247 ze zm.), 
art. 86 § 1 i 2, art. 87, art. 92, art. 95, art. 204 w zw. z art. 97 § 2 ustawy 
z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. 
U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) 

489.  Wniosek o wpis spółki komandytowo-akcyjnej – urzędowy formularz 
KRS – W 2 Krajowego Rejestru Sądowego (rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów 
urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądo-
wego oraz sposobu i miejsca ich udostępnienia (Dz. U. Nr 118, poz. 1247 
ze zm.), art. 125, art. 126 w zw. z art. 103 i 48, art. 126 w zw. z art. 107, 
art. 129, art. 132, art. 134 § 2, art. 137, art. 309 w zw. z art. 126 § 1, art. 
142, art. 145, ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlo-
wych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) 

490.  Wniosek o zmianę w rejestrze spółki komandytowo-akcyjnej dotyczący 
wpisu nowego komplementariusza, pozbawienia dotychczasowego kom-
plementariusza prawa do reprezentacji- urzędowy formularz KRS – Z 2 
Krajowego Rejestru Sądowego (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwo-
ści z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych 
formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz spo-
sobu i miejsca ich udostępnienia (Dz. U. Nr 118, poz. 1247 ze zm.), art. 
11 § 1, art. 151 § 1 i 2, art. 158 § 1 i 3, art. 160, art. 163 pkt. 2 w zw. z art. 
167 § 1 pkt. 2, art. 164 § 1, art. 201 § 1, art. 204, art. 213 § 3, art. 234, art. 
255 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.)
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491.  Wniosek o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – urzędowy 
formularz KRS – W 3 Krajowego Rejestru Sądowego (rozporządzenie 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia 
wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Reje-
stru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępnienia (Dz. U. Nr 118, 
poz. 1247 ze zm.), utworzenie spółki w celu, który zabraniają przepisy 
prawa nie jest możliwe; w szczególności wyłączenia te zawarte są w na-
stępujących aktach prawnych: 1) ustawie z dnia 30 kwietnia 1993 r. o na-
rodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, 
poz. 202 ze zm.), 2) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe 
(tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.), 3) ustawie z dnia 
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. 
z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.), 4) ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o 
działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 
ze zm.), 5) ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 
(Dz. U. Nr 164, poz. 1546 ze zm.), 6) ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. 
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2010 r. Nr 34, poz. 189 ze zm.), 7) ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o 
radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ze zm.), 
8) ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji 
(tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) 9) ustawie z dnia 
16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze 
zm.), 10) ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach mor-
skich (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179), jako jedyną dopusz-
czalną formę spółki z o.o. przewidują przepisy ustawy z dnia 7 września 
2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej UEFA EURO 2012 (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133 
ze zm.) dla tzw. spółek celowych tworzonych w celu przygotowania i wy-
konania przedsięwzięć EURO 2012., art. 11 § 1, art. 14 § 1, art. 151 § 1 
i 2, art. 158 § 1 i 3, art. 160, art. 163 pkt. 2 w zw. z art. 167 § 1 pkt. 2, art. 
164 § 1, art. 201 § 1, art. 204, art. 213 § 3, art. 234, art. 255 § 1 ustawy z 
dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) 

492.  Wzorzec umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępniany 
w systemie teleinformatycznym – tzw. wzorzec umowy spółki 24-go-
dzinnej (art. 1571 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek han-
dlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), rozporządzenie 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia 
wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego 
w systemie teleinformatycznym (Dz. U. z 2011 r. Nr 299, poz. 1774), 
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2011 r. w 
sprawie sposobu i trybu złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru 
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Sądowego spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca 
umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego  
w systemie teleinformatycznym (Dz. U. z 2011 r. Nr 297, poz. 1761) 

493.  Wniosek o zmianę w rejestrze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
– sprawozdanie finansowe – urzędowy formularz KRS – Z 30 Krajowego 
Rejestru Sądowego (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 
grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy 
wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miej-
sca ich udostępnienia (Dz. U. Nr 118, poz. 1247 ze zm.), art. 248, art. 243 
§ 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), art. 69 ust. 1 w zw. z art. 53 ust. 
1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. 
z 2013 r., poz. 330 ze zm.

494.  Wniosek o wpis spółki akcyjnej – urzędowy formularz KRS – W 4 Kra-
jowego Rejestru Sądowego (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych 
formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz spo-
sobu i miejsca ich udostępnienia (Dz. U. Nr 118, poz. 1247 ze zm.), art. 
302, art. 323, art. 301 § 1, art. 306, art. 309, art. 310, art. 313, art. 328, 
art. 329, art. 333, art. 343, art. 356, art. 372, art. 373 § 1, art. 316 § 1, art. 
444 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) 

495.  Wniosek o zmianę w rejestrze spółki akcyjnej dotyczący: podwyższe-
nia kapitału, zgłoszenia jedynego akcjonariusza, zmiany statutu, zmiany 
wysokości kapitału docelowego i złożenia sprawozdania finansowego – 
urzędowy formularz KRS – Z 3 Krajowego Rejestru Sądowego.

Część	II/K	2. Wnioski o rejestrację i zmianę wpisów w rejestrze spół-
dzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego, in-
stytucji gospodarki budżetowej, towarzystwa ubezpieczeń wzajem-
nych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, głównych oddziałów 
przedsiębiorcy zagranicznego, zagranicznych zakładów ubezpie-
czeń i zagranicznych zakładów reasekuracji

496. Wniosek o wpis spółdzielni – urzędowy formularz KRS – W 5 Krajowe-
go Rejestru Sądowego (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 
21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy 
wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miej-
sca ich udostępnienia (Dz. U. Nr 118, poz. 1247 ze zm.), art. 1, art. 44, 
art. 54§ 1, art. 49 § 4 w zw. z art. 41 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 
r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 
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ze zm.), art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), 
art. 36, art. 39 pkt. 3 a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Re-
jestrze Sądowym (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) 

497. Wniosek o wpis przedsiębiorstwa państwowego, uprzednio zarejestro-
wanego w rejestrze przedsiębiorstw, mającego zarząd komisaryczny 
– urzędowy formularz KRS – W 6 Krajowego Rejestru Sądowego (rozpo-
rządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie 
określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajo-
wego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępnienia (Dz. 
U. Nr 118, poz. 1247 ze zm.), art. 45 a ustawy z dnia 25 września 1981 r. 
o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 112, 
poz. 981 ze zm.), art. 9 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) 

498. Wniosek o wpis towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych – urzędowy 
formularz KRS – W 8 Krajowego Rejestru Sądowego (rozporządzenie 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia 
wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Reje-
stru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępnienia (Dz. U. Nr 118, 
poz. 1247 ze zm.) art. 5, art. 27, art. 28, art. 29, art. 38, art. 40 ustawy 
z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. 
U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66)

499.  Wniosek o wpis oddziału przedsiębiorcy zagranicznego – urzędowy 
formularz KRS – W 10 Krajowego Rejestru Sądowego (rozporządzenie 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określe-
nia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego 
Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępnienia (Dz. U. Nr 
118, poz. 1247 ze zm.) art. 4, art. 5 pkt. 2,, art. 85, art. 86, art. 90 ustawy 
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. 
Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 
lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 423) 

Część	II/K	3. Wnioski o wpis zaległości podatkowej, celnej i na rzecz 
ZUS oraz o zmianę tych wpisów

500. Wniosek o wpis do rejestru podmiotu rejestrowego zaległości podatko-
wej, celnej lub na rzecz ZUS – urzędowy formularz KRS – Z 40 Kra-
jowego Rejestru Sądowego (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych 
formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz spo-
sobu i miejsca ich udostępnienia (Dz. U. Nr 118, poz. 1247 ze zm.), §14 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r. w 
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sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w 
skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w 
tych rejestrach (Dz. U. Nr 273, poz. 1616), art. 41, art. 55 ustawy z dnia 
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.)

501. Wniosek o wykreślenie z rejestru zaległości podatkowej, celnej lub na 
rzecz ZUS – urzędowy formularz KRS – Z 40 Krajowego Rejestru Są-
dowego (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 
2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków 
o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich 
udostępnienia (Dz. U. Nr 118, poz. 1247 ze zm.), §14 rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegó-
łowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego 
Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach 
(Dz. U. Nr 273, poz. 1616), art. 41, art. 55 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 
r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, 
poz. 1186 ze zm.) 

502. Wniosek o wpis wzmianki o innej wierzytelności przysługującej wobec 
podmiotu rejestrowego – urzędowy formularz KRS – Z 41 Krajowego 
Rejestru Sądowego (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 
21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formula-
rzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu 
i miejsca ich udostępnienia (Dz. U. Nr 118, poz. 1247 ze zm.), §14 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r. w 
sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w 
skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w 
tych rejestrach (Dz. U. Nr 273, poz. 1616), art. 41, art. 55 ustawy z dnia 
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) 

503. Zgłoszenie wykreślenia innej wierzytelności – urzędowy formularz KRS 
– Z 41 Krajowego Rejestru Sądowego (rozporządzenie Ministra Spra-
wiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzę-
dowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 
oraz sposobu i miejsca ich udostępnienia (Dz. U. Nr 118, poz. 1247 ze 
zm.), §14 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 
2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wcho-
dzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści 
wpisów w tych rejestrach (Dz. U. Nr 273, poz. 1616), art. 41, art. 55 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) 
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Część	II/K	4. Wnioski o wpis do rejestru przekształcenia spółki, dłużnika 
niewypłacalnego oraz wpis zawieszenia działalności gospodarczej 

504. Wniosek o wpis informacji o przekształceniu spółki – urzędowy formu-
larz KRS – Z 3 Krajowego Rejestru Sądowego (rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów 
urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Są-
dowego oraz sposobu i miejsca ich udostępnienia (Dz. U. Nr 118, poz. 
1247 ze zm.), art. 26 § 4 – 6, art. 169 w zw. z art. 555, art. 551 § 1i 2, art. 
552, art. 553 § 2 i 3, art. 556 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks 
spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), §13 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r. w 
sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w 
skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w 
tych rejestrach (Dz. U. Nr 273, poz. 1616), 

505. Wniosek o wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych – urzędowy for-
mularz KRS – D 1 Krajowego Rejestru Sądowego (art. 55 ustawy z dnia 
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) 

506. Wniosek o wpis wzmianki o zawieszeniu działalności gospodarczej – 
urzędowy formularz KRS – Z 62 Krajowego Rejestru Sądowego (rozpo-
rządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie 
określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajo-
wego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępnienia (Dz. 
U. Nr 118, poz. 1247 ze zm.), art. 14 a ust. 2 a i 2 b ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 
r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) 

Część	II/K	5. Wnioski o rejestrację fundacji, stowarzyszenia, organizacji 
samorządu zawodowego lub gospodarczego 

507. Wniosek o wpis fundacji prowadzącej działalność gospodarczą – urzędo-
wy formularz KRS – W 20 Krajowego Rejestru Sądowego (rozporządze-
nie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie okre-
ślenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego 
Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępnienia (Dz. U. Nr 
118, poz. 1247 ze zm.), ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 
(tekst jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.), rozporządzenie Mi-
nistra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie utworzenia 
sądów gospodarczych (Dz. U. Nr 116, poz. 1247 ze zm.) 

508. Wniosek o wpis zarejestrowanej fundacji do rejestru przedsiębior-
ców – urzędowy formularz KRS – W 9 Krajowego Rejestru Sądowego 
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(rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w 
sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do 
Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępnie-
nia (Dz. U. Nr 118, poz. 1247 ze zm.), ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. 
o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.), rozpo-
rządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
utworzenia sądów gospodarczych (Dz. U. Nr 116, poz. 1247 ze zm.) 

509. Wniosek o wykreślenie fundacji – urzędowy formularz KRS – X 2 Kra-
jowego Rejestru Sądowego (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych 
formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz spo-
sobu i miejsca ich udostępnienia (Dz. U. Nr 118, poz. 1247 ze zm.), art. 
15 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. 
z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) 

510. Wniosek o wykreślenie fundacji z rejestru przedsiębiorców (z pozosta-
wieniem jej w Krajowym Rejestrze Sądowym) – urzędowy formularz 
KRS – X 1 Krajowego Rejestru Sądowego (rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów 
urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądo-
wego oraz sposobu i miejsca ich udostępnienia (Dz. U. Nr 118, poz. 1247 
ze zm.), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst 
jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) 

511. Wniosek o wpis stowarzyszenia – urzędowy formularz KRS – W 20 Kra-
jowego Rejestru Sądowego (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 
dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formu-
larzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu 
i miejsca ich udostępnienia (Dz. U. Nr 118, poz. 1247 ze zm.), art. 2 ust. 
1, art. 12 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach 
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), przepisy ustawy 
mają zastosowanie do Polskiego Czerwonego Krzyża działającego na 
podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym 
Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276 ze zm.), Polskiego Związku Łowie-
ckiego, działającego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 
r. – Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 ze 
zm.), Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Ochotniczych Straży 
Pożarnych, działającego na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 
1380) a także do klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń 
– ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze 
zm.), art. 6943 § 1 k. p. c., 
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512. Wniosek o wpis organizacji samorządu zawodowego lub gospodarcze-
go (izby gospodarczej, zrzeszenia, związku pracodawców, cechu, izby 
rzemieślniczej) – urzędowy formularz KRS – W 20 Krajowego Rejestru 
Sądowego (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 
2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków 
o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udo-
stępnienia (Dz. U. Nr 118, poz. 1247 ze zm.), do organizacji samorządu 
zawodowego i gospodarczego, które wpisuje się do Krajowego Rejestru 
Sądowego należą: 1/ organizacje pracodawców działające a podstawie 
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 
55, poz. 235 ze zm.) (związki pracodawców, federacje i konfederacje), 
2/ zrzeszenia transportu handlu i usług oraz ogólnokrajowe reprezentacja 
zrzeszeń działające na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samo-
rządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 35, poz. 194 
ze zm.), 3/ izby gospodarcze działające na podstawie ustawy z dnia 30 
maja 1989 r. o izbach gospodarczych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, 
poz. 710), 4/ cechy rzemieślnicze oraz izby rzemieślnicze działające na 
podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (tekst jedn. Dz. U. 
z 2002 r. Nr 112, poz. 979), art. 6943 § 1 k. p. c.) 

Część	II/K	6. Wnioski o wpis do rejestru związku zawodowego i zakładu 
opieki zdrowotnej 

513. Wniosek o wpis związku zawodowego – urzędowy formularz KRS – W 
20 Krajowego Rejestru Sądowego (rozporządzenie Ministra Sprawied-
liwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędo-
wych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 
oraz sposobu i miejsca ich udostępnienia (Dz. U. Nr 118, poz. 1247 ze 
zm.), ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.), art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) 

514. Wniosek o wpis samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
z połączenia dwóch innych zakładów – urzędowy formularz KRS – W 22 
Krajowego Rejestru Sądowego (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwo-
ści z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych 
formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz 
sposobu i miejsca ich udostępnienia (Dz. U. Nr 118, poz. 1247 ze zm.), 
ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2001 
r. Nr 112, poz. 654 ze zm.), ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 
Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.)
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Część	II/K	7. Wnioski organizacji pożytku publicznego 

515. Wniosek o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego przez ist-
niejącą fundację – urzędowy formularz KRS – Z 20 Krajowego Rejestru 
Sądowego (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 
2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków 
o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich 
udostępnienia (Dz. U. Nr 118, poz. 1247 ze zm.), art. 4, ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.); I/ organizacjami 
pożytku publicznego są organizacje: 1) pozarządowe, 2) niebędące jed-
nostkami sektora finansów publicznych, 3) niedziałające w celu osiągania 
zysków, 4) prowadzące działalność społecznie użyteczną w sferze zadań 
publicznych określonych ustawą (art. 4 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie), 5) prowadzące działalność pożytku pub-
licznego na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, 
pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie 
trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa; 
status organizacji pożytku publicznego uzyskują podmioty wpisane 
do Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru fundacji, stowarzyszeń, 
i innych organizacji społecznych lub zawodowych; status organizacji 
pożytku publicznego uzyskują też spółki akcyjne i spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi 
na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiąg-
nięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statu-
towych i nie przeznaczają zysku do podziału; status organizacji pożytku 
publicznego uzyskują też podmioty, które nie są wpisywane do Krajowe-
go Rejestru Sądowego, ale spełniają kryteria opisane w pkt. I, jeśli zosta-
ły wyposażone w zdolność prawną; cecha organizacji pożytku publiczne-
go nie przysługuje z mocy ustawy: partiom politycznym, organizacjom 
prawodawców, związkom zawodowym, fundacjom, utworzonym przez 
partie polityczne, samorządom zawodowym, spółdzielniom socjalnym.) 

516. Wniosek o wpis osoby prawnej (klubu sportowego)prowadzącej działal-
ność pożytku publicznego – urzędowy formularz KRS – W 21 Krajowego 
Rejestru Sądowego (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 
grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy 
wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miej-
sca ich udostępnienia (Dz. U. Nr 118, poz. 1247 ze zm.), art. 4, ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) 

517. Wniosek o wpis zmiany w działalności organizacji pożytku publiczne-
go – urzędowy formularz KRS – Z 21 Krajowego Rejestru Sądowego 
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(rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w 
sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do 
Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępnienia 
(Dz. U. Nr 118, poz. 1247 ze zm.), art. 4, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. 
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) 

Część	II/K	8. Wnioski o wpis europejskiego zgrupowania interesów go-
spodarczych i spółki europejskiej 

518. Wniosek o wpis europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych 
- urzędowy formularz KRS – W 12 Krajowego Rejestru Sądowego 
(rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w 
sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do 
Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępnienia 
(Dz. U. Nr 118, poz. 1247 ze zm.), europejskie zgrupowanie interesów 
gospodarczych funkcjonuje na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania 
interesów gospodarczych (EU I G) (Dz. Urz. WE 1985 L 199/1 oraz – w 
zakresie nieuregulowanym – ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europej-
skim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz. U. 
Nr 62, poz. 551 ze zm.), a w sprawach nieregulowanych tymi aktami do 
zgrupowania stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych o spółkach 
jawnych) 

519. Wniosek o wpis spółki europejskiej – urzędowy formularz KRS – W 13 
Krajowego Rejestru Sądowego (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwo-
ści z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych 
formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz 
sposobu i miejsca ich udostępnienia (Dz. U. Nr 118, poz. 1247 ze zm.), 
spółka europejska funkcjonuje na podstawie rozporządzenia Rady (WE) 
nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki 
europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE 2001 L 294/1) oraz – w zakresie nieure-
gulowanym – ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu 
interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz. U. Nr 62, poz. 551 ze 
zm.), a w sprawach nieregulowanych tymi aktami do spółki europejskiej 
w sprawach wpisu stosuje się zasady określone w przepisach Kodeksu 
spółek handlowych o spółkach akcyjnych) 

520. Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnieniu warunków do utworzenia 
spółki europejskiej przez połączenie (art. 1 ust. 3, art. 2, art. 3, art. 4, art. 
9, art. 14 w zw. z art. 8 i 13, art. 39 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 
2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europej-
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skiej (SE) (Dz. Urz. WE 2001 L 294/1), art. 2 pkt. 6, pkt. 13 preambuły, 
art. 15 (w zw. z art. 2 ust. 5 rozporządzenia), ustawy z dnia 4 marca 2005 
r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europej-
skiej (Dz. U. Nr 62, poz. 551 ze zm.) 

521. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdziel-
nia europejska – urzędowy formularz KRS – W 14 Krajowego Rejestru 
Sądowego (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 
2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków 
o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udo-
stępnienia (Dz. U. Nr 118, poz. 1247 ze zm.),spółdzielnia europejska  
(S C E) funkcjonuje na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 
1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółki europejskiej 
(Dz. Urz. U E 2003 L 207/1 ze zm.) oraz dyrektywy Rady 2003/72/WE 
z dnia 22 lipca 2003 r. uzupełniającej rozporządzenie w odniesieniu do 
zaangażowania pracowników (Dz. Urz. U E 2003 L 207/25), a w zakresie 
nieuregulowanym powstanie, ustrój i działalność spółdzielni europejskiej 
reguluje ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej  
(Dz. U. Nr 149, poz. 1077) 

Część	 II/K	 9. Wnioski o wpis sprawozdań finansowych, sprawozdań 
z działalności jednostki, informacji o postępowaniu naprawczym

522. Wniosek o wpis skonsolidowanego sprawozdania finansowego – urzędo-
wy formularz KRS – Z 30 Krajowego Rejestru Sądowego (rozporządze-
nie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie okre-
ślenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego 
Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępnienia (Dz. U. Nr 
118, poz. 1247 ze zm.), art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  
o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) 

523. Wniosek o wpis informacji o postępowaniu naprawczym – urzędowy 
formularz KRS – Z 68 Krajowego Rejestru Sądowego (rozporządzenie 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia 
wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Reje-
stru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępnienia (Dz. U. Nr 118, 
poz. 1247 ze zm.), art. 494 ust. 1, art. 496 ust. 1, art. 515 ustawy z dnia 
28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 233 ze zm.), art. 45 w zw. z art. 44 ustawy z dnia 20 sierp-
nia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. 
Nr 168, poz. 1186 ze zm.) 
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Część	II/K	10. Pisma procesowe dotyczące postępowania rejestrowego 
przed sądem okręgowym 

524. Wniosek o wpis partii politycznej do ewidencji (art. 11 ustawy z dnia 27 
czerwca 1997 r. o partiach politycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 
155, poz. 924 ze zm.)

525. Zgłoszenie czasopisma do rejestru dzienników i czasopism (art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 
ze zm.)

526. Wniosek o wpis do rejestru funduszu emerytalnego (art. 16, art. 21, 
art. 27 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu 
funduszy emerytalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189) 

527. Wniosek o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów – urzędowy 
formularz R Z – 1 Rejestru Zastawów (art. 36 ust. 1, 4, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów 
(tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) 

Część	II/K. podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych 
formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 
oraz sposobu i miejsca ich udostępnienia (Dz. U. Nr 118, poz. 1247 
ze zm.), ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlo-
wych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), ustawa z dnia 
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz. 
U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.), rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegóło-
wego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajo-
wego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych 
rejestrach (Dz. U. Nr 273, poz. 1616), ustawa z dnia 17 listopada 
1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 
r. poz. 101 ze zm.), ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie re-
jestrowym i rejestrze zastawów (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 67, 
poz. 569 ze zm.), 

Część	II/L. Wnioski i pisma w postępowaniu zabezpieczającym

528. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego (art. 7971 
k. p. c., art. 8 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach 
sądowych i egzekucji  
(tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.)
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529. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia przyszłych roszczeń alimentacyj-
nych związanych z ustaleniem ojcostwa  
(art. 753 § 1 k. p. c., art. 754 k. p. c.) 

530. Wniosek strony o uchylenie zabezpieczenia (art. 742 k. p. c.)

531. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego przez 
zobowiązanie obowiązanego do wykonania określonej czynności  
(art. 7301 § 1 k. p. c., art. 755 k. p. c.) 

532. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego przez usta-
nowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do 
lokalu (art. 7301 § 1 k. p. c., art. 747 pkt. 5 k. p. c.) 

533. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia przeciwko osobie pozostającej w 
związku małżeńskim  
(art. 7301 § 1 k. p. c., art. 736 k. p. c., art. 747 pkt. 5 k. p. c., art. 7523 § 1 
i 2 k. p. c.) 

534. Wniosek o uchylenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia  
(art. 742 § 1 k. p. c.) 

535. Zażalenie na udzielenie zabezpieczenia (art. 741 k. p. c.)

536. Zażalenie na postanowienie uchylające zabezpieczenie  
(art. 742 § 1 k. p. c.)

537. Pozew dłużnika przeciwko wierzycielowi o naprawienie szkody wyrzą-
dzonej wykonaniem zabezpieczenia (art. 746 k. p. c.) 

Część	II/L. podstawa prawna: ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.), 
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji  
(tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) 

Część	II/Ł. Pisma w postępowaniu egzekucyjnym 

Część	II/Ł	1. Wnioski i pisma w sprawie nadania klauzuli wykonalności

538. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu  
(art. 782 § 1 k. p. c.)

539. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej przed sądem 
(art. 781 § 1 k. p. c., art. 782 § 1 k. p. c.)

540. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi sądu polubownego 
(art. 1212 § 2 k. p. c., art. 1214 § 2 k. p. c.)
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541. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej przed sądem 
polubownym (art. 1212 § 2 k. p. c., art. 1214 § 2 k. p. c.) 

542. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu (art. 781 
§ 1 k. p. c., art. 783 § 1 k. p. c.)

543. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużni-
ka (art. 787 k. p. c.)

544. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko osobie, na którą 
przeszedł obowiązek (art. 788 § 1 k. p. c.)

545. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko nabywcy przedsię-
biorstwa (gospodarstwa rolnego) (art. 788 k. p. c., art. 789 k. p. c.)

546. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi spółki 
osobowej (art. 7781 k. p. c.)

547. Wniosek o wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego (art. 794 k. p. c.) 

548. Zażalenie na postanowienie co do nadania klauzuli wykonalności 
(art. 795 § 1 k. p. c.)

549. Wniosek o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego 
(art. 7951 k. p. c.)

550. Wniosek dłużnika o uchylenie zaświadczenia europejskiego tytułu egze-
kucyjnego (art. 7955 k. p. c.) 

Część	 II/Ł	1. podstawa prawna: ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. –  
Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 
101 ze zm.), 

Część	II/Ł	2. Pisma związane ze wszczęciem i prowadzeniem egzekucji 

551. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (art. 8 ust. 5 i 6 usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm., art. 7971 k. p. c.)

552. Wniosek o wszczęcie egzekucji z ruchomości (art. 8 ust. 5 i 6 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.), art. 7971 k. p. c.) 

553. Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę (art. 8 ust. 5 i 
6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm., art. 7971 k. p. c.)

554. Wniosek o wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego (art. 8 ust. 5 i 6 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.), zart. 7971 k. p. c.)
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555. Wniosek o wszczęcie egzekucji z wierzytelności  
(art. 8 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądo-
wych i egzekucji (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm., 
art. 7971 k. p. c., art. 895 § 1 i 2 k. p. c.)

556. Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości (art. 921 § 1 k. p. c.)

557. Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości (własnościowego spół-
dzielczego prawa do lokalu) (art. 921 § 1 k. p. c.)

558. Wniosek o wszczęcie egzekucji z wieczystego użytkowania gruntu  
(art. 921 § 1 k. p. c.)

559. Wniosek o wszczęcie uproszczonej egzekucji z nieruchomości  
(art. 921 § 1 k. p. c.)

560. Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości  
(art. 942 k. p. c., art. 943 k. p. c.)

561. Wniosek o wszczęcie egzekucji ze statku morskiego (art. 1015 k. p. c.)

562. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej wydania rzeczy ruchomej  
(art. 1041 § 1 k. p. c.)

563. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej wprowadzenia w posiadanie 
(art. 8 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądo-
wych i egzekucji (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.), 
art. 999 § 1 k. p. c.)

564. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej opróżnienia lokalu mieszkal-
nego (z prawem do lokalu socjalnego) (art. 8 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.), art. 1046 § 1 k. p. c.)

565. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej opróżnienia lokalu mieszkal-
nego (bez prawa do lokalu socjalnego ze wskazaniem tymczasowego po-
mieszczenia) (art. 8 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komor-
nikach sądowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 
1376 ze zm.), art. 1046 § 1,4,5 k. p. c.)

566. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej opróżnienia lokalu mieszkal-
nego (bez prawa do lokalu socjalnego i bez wskazania tymczasowego 
pomieszczenia) (art. 8 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ko-
mornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, 
poz. 1376 ze zm.), art. 1046 § 1,4,5 k. p. c.)

567. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej wykonania określonej czyn-
ności (zastępowalnej) (art. 1049 k. p. c.)
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568. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej wymuszenia zaniechania 
określonej czynności (art. 1051 § 2,3 k. p. c.)

569. Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu zniesienia współwłasności nieru-
chomości (art. 921 § 1 k. p. c., art. 1067 k. p. c.) 

570. Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych  
(art. 1081 § 1 k. p. c.)

571. Wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy  
(art. 10641 k. p.c., art. 10642 k. p.c., art. 10643 k. p.c., art. 10644 k. p.c., 
art. 10645 k. p.c., art. 10646 k. p. c., art. 10648 k. p. c., art. 106410 k. p. c., 
art. 106412 k. p. c.)

572. Wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku  
(art. 913 § 1,2 k. p. c., art. 914 § 1,2 k. p. c.)

573. Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego (art. 820 k. p. c.)

574. Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego  
art. 825 pkt. 1 k. p. c.)

575. Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji  
(art. 1027 § 1 k. p. c.)

576. Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości  
(art. 767 k. p. c. w zw. z art. 950 k. p. c.)

577. Skarga na czynność komornika (art. 767 k. p. c.)

578. Skarga na zaniechanie przez komornika określonej czynności (bezczyn-
ność komornika) (art. 767 k. p. c.)

579. Skarga na postanowienie komornika w przedmiocie ustalenia kosztów 
postępowania egzekucyjnego (art. 767 k. p. c.) 

Część	II/Ł	2. podstawa prawna: ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Ko-
deks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 
ze zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych 
i egzekucji (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) 

Część	II/Ł	3. Powództwa przeciwegzekucyjne

580. Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego z wnioskiem 
o zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyj-
nego (art. 840 § 1 k. p. c.)

581. Pozew o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (art. 841 § 1,3 k. 
p. c., art. 843 §1,3 k. p. c.) 
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Część	II/Ł	3. podstawa prawna: ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – 
Kodeks postępowania cywilnego  
(tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.), 

Część	II/M. Pisma w postępowaniu przed sądem polubownym 

582. Zapis na sąd polubowny  
(art. 1161 § 1 k. p. c., art. 1162 § 2 k. p. c., art. 1163 § 1 k. p. c.)

583. Wezwanie na arbitraż (art. 1186 k. p. c.)

584. Wniosek strony do sądu o wyznaczenie arbitra (art. 1172 k. p. c.)

585. Wniosek strony o wyłączenie arbitra (art. 1174 k. p. c.)

586. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego  
(art. 1206 § 1 pkt. 6 k. p. c.) 

Część	II/M	3. podstawa prawna: ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – 
Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 
101 ze zm.), 

Część	II/N. Pisma w międzynarodowym postępowaniu cywilnym 

Część	 II/	N	1. Powództwo przed sądem pracy przeciwko pracodawcy 
zagranicznemu

587. Powództwo o zapłatę wynagrodzenia przeciwko pracodawcy zagranicz-
nemu – na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 (art. 19 pkt. 
2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. 
w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykony-
wania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. U E L 12 z 16.01. 
2001, s. 1) 

Część	II/N	2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń 
(rozporządzenie nr 861/2007)

588. Pozew w trybie europejskiego postępowania w sprawie drobnych rosz-
czeń (formularz pozwu) (art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 861/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającego 
europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (Dz. Urz. U E L 
199 z 31. O 7. 2007, s. 1)

589. Odpowiedź na pozew w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych 
roszczeń (formularz odpowiedzi) (art. 5 ust. 2 i art. 5 ust. 3 rozporządze-
nia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 
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2007 r. ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych 
roszczeń (Dz. Urz. U E L 199 z 31. 07. 2007, s. 1) 

590. Apelacja w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (art. 
367 § 1 k. p. c., art. 5059 k. p. c. – 50511 k. p. c., art. 50512 § 1 i 3 k. p. c., 
art. 50513 k. p. c., art. 50527 § 1 k. p. c.) 

Część	II/	N	3. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

591. Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty (formularz pozwu) (art. 
7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego 
iRady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie 
europejskiego nakazu zapłaty (Dz. Urz. U E L 399, z 30. 12. 2006, s. 1)

592. Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty (formularz sprzeciwu) (art. 
16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie 
europejskiego nakazu zapłaty (Dz. Urz. U E L 399 z 30. 12. 2006, s. 1)

Część	II/N	4. Postępowanie w sprawie europejskiego tytułu  
egzekucyjnego 

593. Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egze-
kucyjnego – na podstawie rozporządzenia nr 805/2004 (art. 6 ust. 1 roz-
porządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzeku-
cyjnego dla roszczeń bezspornych (Dz. Urz. U E L 143 z 30. 04..2004, s. 
15), art. 7951 k. p. c., art. 7952 k. p. c., art. 7955 k. p. c.)

594. Zażalenie na odmowę wydania zaświadczenia europejskiego tytułu wy-
konawczego (art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia 
Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych  
(Dz. Urz. U E L 143 z 30. 04..2004, s. 15), art. 7954 k. p. c.)

595. Wniosek o wydanie zaświadczenia o utracie lub ograniczeniu wykonal-
ności orzeczenia, któremu wcześniej nadano zaświadczenie europejskie-
go tytułu wykonawczego na podstawie rozporządzenia nr 805/2004 (art. 
6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego 
Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (Dz. Urz. U E L 143 
z 30.04.2004, s. 15), art. 7951 k. p. c., art. 7952 k. p. c., art. 7955 k. p. c.)

596. Wniosek w sprawie uznania orzeczenia zagranicznego  
(art. 1145 k. p. c., art. 1146 k. p. c., art. 1148 § 1 k. p. c.)
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597. Wniosek w sprawie nadania klauzuli wykonalności ugodzie zawar-
tej przed sądem zagranicznym (art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w 
sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń 
bezspornych (Dz. Urz. U E L 143 z 30.04.2004, s. 15), art. 1153 1 – art. 
1153 3 k. p. c.)

598. Wniosek o uchylenie wykonalności orzeczenia zagranicznego (art. 45 w 
zw. z art. 34 pkt. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grud-
nia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz 
ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. U E L 
12 z 16. 01. 2001, s. 1). 

Publikacje	odnoszące	się	do	pism	procesowych	wymienionych	 
w Rozdziale II: 

Barbara Barut-Skupień „Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cy-
wilnym, administracyjnym ogólnym i podatkowym oraz sądowoadministracyj-
nym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i ka-
zus”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016. 

Dorota Bugajna-Sporczyk, Alfred Gola, Henryk Pietrzkowski, Tadeusz Żyznow-
ski, „Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i reje-
strowych”, Lexis Nexis, Warszawa 2012. 

Kinga Flaga-Gieruszyńska, Tomasz Aniukiewicz, Łukasz Bierski, Katarzyna 
Karwecka, Aleksandra Klich „Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych 
i rejestrowych z objaśnieniami”, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 
2014.

Robert Pabis, „Umowy, pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych 
z objaśnieniami i płytą CD”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015.  
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Rozdział	III	

Pisma	procesowe	i	środki	odwoławcze	w	sprawach	
rodzinnych 
(Pisma wszczynające postępowanie nieprocesowe według Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego, wszczynające postępowanie nieprocesowe według ustawy o do-
kumentach paszportowych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska, wszczy-
nające postępowanie nieprocesowe w sprawach rodzinnych według Kodeksu 
cywilnego oraz Kodeksu pracy, wszczynające postępowanie nieprocesowe we-
dług ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
wszczynające postępowanie nieprocesowe według ustawy o postępowaniu w 
sprawach nieletnich oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, wszczynające 
postępowanie nieprocesowe w sprawach rodzinnych według ustawy – Prawo 
o aktach stanu cywilnego, wszczynające postępowanie nieprocesowe według 
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, pisma procesowe w sprawach rodzin-
nych według Kodeksu postępowania cywilnego, Niektóre inne pisma proceso-
we według ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).

Część	III/A. Pozwy i wnioski wszczynające postępowanie nieprocesowe 
według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

599. Wniosek o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dowodu zdolności praw-
nej do zawarcia związku małżeńskiego (art. 3 § 2 k. r. o., art. 79 ustawy 
z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1741), art. 562 k. p. c.) 

600. Wniosek o rozstrzygnięcie przez sąd, czy odmowa Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego dokonania określonej czynności była uzasadniona (art. 
5 k. r. o., art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o ak-
tach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741), (art. 506 – 508 k. p. c., 
art. 510 – 518 k. p. c., art. 519 – 525 k. p. c., art. 564 k. p. c.) 

601. Wniosek o zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa per prokura (art. 6 § 
1 k. r. o., art. 563 k. p. c., art. 506 – 508 k. p. c., art. 510 – 518 k. p. c., art. 
519 – 525 k. p. c.)

602. Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa osobie, która nie ma wy-
maganego wieku (art. 10 § 1 k. r. o., art. 561 § 1 i 3 k. p. c., art. 506 – 508 
k. p. c., art. 510 – 518 k. p. c., art. 519 – 525 k. p. c.) 
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603. Wniosek o udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa osobie do-
tkniętej chorobą psychiczną (art. . 12 § 1 k. r. o., art. 561 § 2 i 3 k. p. c., 
art. 506 – 508 k. p. c., art. 510 -518 k. p. c., art. 519 – 525 k. p. c.) 

604. Wniosek o o zezwolenie osobie dotkniętej niedorozwojem umysłowym 
na zawarcie małżeństwa (art. 12 § 1 k. r. o., art. 561 § 2 i 3 k. p. c., art. 
506 – 508 k. p. c., art. 510 – 518 k. p. c., art. 519 – 525 k. p. c.) 

605. Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa między powinowatymi 
(art. 14 § 1 k. r. o., art. 561 § 2 i 3 k. p. c., art. 506 – 508 k. p. c., art. 510 
– 518 k. p. c., art. 519 – 525 k. p. c.) 

606. Wniosek o zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kie-
rownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu niezbędnego do zawarcia 
małżeństwa (art. 3 § 1 i 2 k. r. o. w zw. z art. 562 k. p. c., art. 76 ust. 1 
ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego  
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1741) 

607. Wniosek o unieważnienie aktu małżeństwa (art. 1 § 1,2, 3 i 4 k. r. o., art. 
9 § 1 i 2 k. r. o., art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo 
o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741), art. 7 k. p. c. art. 
506 – 508 k. p. c., art. 510 – 518 k. p. c., art. 519 – 525 k. p. c.) 

608. Pozew o ustalenie nieistnienia małżeństwa (art. 1 k. r. o. art. 425-435, 
447-449 k. p. c.) 

609. Pozew o unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej (art. 
12 § 1 k. r. o., art. 425 – 435 k. p. c., art. 447 – 449 k. p. c., art. 451 k. p. c.) 

610. Pozew o unieważnienie małżeństwa z powodu bigamii (art. 13 § 1 k. r. o., 
art. 425 – 435 k. p. c., art. 447 – 449 k. p. c., art. 451 k. p. c.) 

611. Pozew o unieważnienie małżeństwa zawartego przez pełnomocnika (art. 
16 k. r. o., art. 425 – 435 k. p. c., art. 447 – 449 k. p. c., art. 451 k. p. c.) 

612. Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny (art. 24 k. r. o., 
art. 565 § 1 k. p. c., art. 506 – 508 k. p. c., art. 510 – 518 k. p. c., art. 519 
– 525 k. p. c.)

613. Pozew o zobowiązanie do przyczyniania się do zaspokajania,potrzeb ro-
dziny (art. 27 k. r. o.)

614. Wniosek małżonka o udzielenie zezwolenia na dokonanie czynności 
przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem  
(art. 37 § 1 k. r. o., art. 39 k. r. o.) 

615. Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności, do której jest potrzebna 
zgoda drugiego małżonka (art. 39 k. r. o., art. 36 § 2 k. r. o.,  
art. 37 § 1 k. r. o., art. 565 § 1 k. p. c.) 
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616. Wniosek małżonka o nakazanie wypłacania mu wynagrodzenia za pracę 
drugiego małżonka (art. 28 § 1 k. r. o., art. 565 § 2 k. p. c., art. 506 – 508 
k. p. c., art. 510 – 518 k. p. c., art. 519 – 525 k. p. c.) 

617. Pozew małżonka o dopuszczenie do korzystania z mieszkania, do którego 
prawo przysługuje jednemu małżonkowi, w celu zaspokojenia potrzeb 
rodziny (art. 281 k. r. o. art. 565 § 2 k. p. c.)

618. Wniosek o rozstrzygnięcie o wyłączeniu odpowiedzialności małżonka za 
zobowiązania zaciągnięte przez drugiego z małżonków w sprawach wy-
nikających z zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny  
(art. 30 § 1 k. r. o., art. 565 § 3 k. p. c.)

619. Pozew małżonka o dopuszczenie do współposiadania rzeczy wchodzącej 
w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z niej (art. 341 k. r. o.)

620. Wniosek o wyłączenie odpowiedzialności małżonka  
(art. 30 § 1 k. r. o., art. 30 § 2 k. r. o., art. 565 § 3 k. p. c., art. 506 – 508 k. 
p. c., art. 510 – 518 k. p. c., art. 519 – 525 k. p. c.) 

621. Wniosek o pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem 
wspólnym (art. 36 § 1 k. r. o., art. 40 k .r. o.)

622. Pozew małżonka o ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku 
wspólnym (art. 43 § 2 k. r. o.)

623. Pozew o zwrot wydatków, nakładów lub innych świadczeń z majątku 
wspólnego na majątek osobisty (art. 45 § 1 k. r. o.)

624. Wniosek o podział majątku wspólnego (art. 31 § 1 zd.1 k. r. o., art. 31 § 2 
k. r. o., art. 34 k. r. o., art. 43 § 2 k. r. o., art. 506 – 508 k. p. c., art. 510 – 
518 k. p. c., art. 519 –. 525 k. p. c., art. 566 k. p. c., art. 567 k. p. c.) 

625. Pozew o wyrównanie dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa 
(art. 47 k. r. o., art. 51 i 511 w zw. z art. 512 k. r. o., art. 513 § 1 k. r. o., art. 
513 § 2 k. r. o., art. 33 pkt. 2, 5-7,9 k. r. o., art. 514 § 1,2,3 k. r. o.) 

626. Pozew o zobowiązanie pozwanego, aby do 10 każdego miesiąca udzielał 
na piśmie swojej małżonce powódce informacji o stanie majątku wspól-
nego oraz o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiąza-
niach obciążających majątek wspólny  
(art. 36 k. r. o., art. 611 § 1 k. r. o., art. 611 § 3 k. r. o., art. 5671 – 5672 k. p. c.) 

627. Pozew małżonka o zmniejszenie obowiązku wyrównania dorobków  
(art. 514 § 1 k. r. o., art. 514§ 2 k. r. o.)

628. Wniosek o zezwolenie małżonkowi na sprzedaż nieruchomości wspólnej 
(art. 39 k. r. o., art. 61 1 § 1 k. r. o., art. 611 § 3 k. r .o., art. 506 – 508 k. p. 
c., art. 510 – 518 k. p. c., art. 519 – 525 k. p. c., art. 565 § 1 k. p.c., art. 
5671 – 5672 k. p.c.) 
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629. Wniosek o pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem 
wspólnym (art. 36 § 1 k. r. o., art. 40 k. r. o.)

630. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej  
(art. 31 § 1 k. r. o., art. 47 § 2 k. r. o., art. 52 § 1 k. r. o., art. 53 § 2 k. r. o., 
art. 54 § 2 k. r. o., art. 452 k. p. c.)

631. Pozew o rozwód wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia  
(art. 23 k. r. o., art. 56 § 1 k. r. o., art. 730 k. p. c., art. 7301 § 1 k. p. c., art. 
732 k. p. c. art. 753 k. p. c., art. 425 – 446 k. p. c.) 

632. Pozew o rozwód z winy pozwanego oraz o eksmisję  
(art. 58 § 2 zd. 2 k r. o.) 

633. Pozew o rozwód z winy obu stron z wnioskiem o podział majątku wspólnego  
(art. 23 k. r. o., art. 56 § 1 k. r. o., art. 58 § 3 k. r. o., art. 425- 446 k. p. c.) 

634. Pozew o separację z winy pozwanego z wnioskiem o udzielenie zabez-
pieczenia (art. 61 1 § 1 k. r. o, art. 425 – 446 k. p. c, art. 732 k. p. c.)

635. Wniosek o separację na zgodne żądanie małżonków (art. 58 k. r. o., art. 
61 1 § 1 k. r. o., art. 611 § 3 k. r. o., art. 613 § 1 k. r. o., art. 5671 – 5673 k. p. c.) 

636. Wniosek o zniesienie separacji na zgodne żądanie małżonków (art. 616 § 
1 k. r. o., art. 506 – 508 k. p. c., art. 510 – 518 k. p. c., art. 519 – 525 k. p. 
c., art. 5671 – 5672 k. p. c., art. 5674 – 5675 k. p. c.) 

637. Pozew małżonka rozwiedzionego o dostarczenie środków utrzymania 
(art. 60 § 1 k. r. o.) 

638. Pozew o ustalenie macierzyństwa  
(art. 619 k. r. o., art. 6110 k. r. o., art. 453 – 458 k. p. c.)

639. Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa  
(art. 619 k. r. o., art. 6112 § 1 k.r. o, art. 453 – 458 k. p. c.) 

640. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa (art. 62 § 3 k. r. o., art. 67 k. r. o., art. 453 
– 455 k. p. c., art. 456 § 1 i 2 k. p. c., art. 457 – 458 k. p. c.)

641. Pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa  
(art. 78 k. r. o., art. 453-458 k. p. c.) 

642. Pozew o ustalenie ojcostwa  
(art. 84 k. r. o., art. 85 k .r. o., art. 453 – 458 k. p. c.)

643. Wniosek o ustanowienie kuratora dla małoletniego  
(art. 61 1 § 1 k. r. o., art. 611 § 3 k. r. o., art., art. 7 k. p. c. w zw. z art. 98 § 
2 pkt. 2 i § 3 k. r. o. w zw. z art. 99 k. r. o., art. 5671 – 5672 k. p. c.) 

644. Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka  
(art. 97 § 1,2 k. r. o., art. 582 k. p. c.) 
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645. Wniosek o odebranie dziecka  
(art. 100 § 1 k. r. o., art. 5981 i in. k. p. c., art. 5981 – 59813 k. p. c.)

646. Wniosek o zezwolenie na dokonanie przez rodziców czynności przekra-
czającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka  
(art. 101 § 3 k. r. o., art. 583 k. p. c.) 

647. Wniosek o zmianę wyroku rozwodowego  
(art. 106 k. r. o., art. 5671 – 5672 k. p. c.) 

648. Wniosek o zmianę zawartego w wyroku orzekającym rozwód orzeczenia 
o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania  
(art. 106 k. r. o., art. 579 k. p. c.)

649. Wniosek o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej  
(art. 107 § 2 k. r. o.)

650. Wniosek o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu 
z rodziców, z równoczesnym ograniczeniem drugiego do określonych 
obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka  
(art. 107 § 1 i 2 k. r. o., art. 579 k. p. c.)

651. Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej  
(art. 109 k. r. o., art. 579 k. p. c.) 

652. Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej  
(art. 110 § 1 k. r. o., art. 579 k. p. c.)

653. Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej (art. 109 § 2 pkt. 5 k. r. o., 
art. 111 § 1 k. r. o., art. 111 § 1 a k. r. o., art. 579 k. p. c.) 

654. Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej  
(art. 111 § 2 k. r. o., art. 579 k. p. c.)

655. Wniosek o zakazanie uczestniczenia w sprawowaniu bieżącej pieczy nad 
osobą dziecka i w jego wychowaniu  
(art. 96 § 2 k. r. o., art. 579 k. p. c.)

656. Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem (art. 113 § 1 k. r. o., art. 
1131§ 1 k. r. o., art. 568- 5781 k. p. c., art. 582 k. p. c., art. 5821 § 1 k. p. c.)

657. Wniosek o ograniczenie utrzymywania kontaktów z dzieckiem  
(art. 1132 § 1 i 2 k. r. o., art. 579 k. p. c.)

658. Wniosek o zakazanie trzymywania kontaktów z dzieckiem  
(art. 1133 k. r. o., art. 579 k. p. c.) 

659. Wniosek o zmianę rozstrzygnięcia w sprawie kontaktów z dzieckiem  
(art. 113 § 1 k. r. o., art. 1135 k. r. o., art. 579 k. p. c.) 
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660. Wniosek o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej (art. 109 § 2 pkt. 
5 k. r. o., art. 1121 k. r. o., art. 72 – 79 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.), 
rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 
r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. Nr 233, poz. 2344 ze zm.),  
(art. 5671 – 5672 k. p. c.)

661. Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem  
(art. 109 § 1 i 2 pkt. 5 k. r. o., art. 1121 k. r. o., art. 1122 k. r. o.)

662. Wniosek o przysposobienie (art. 114 k. r. o., art. 117 § 1 k. r. o., art. 121 – 
123 k. r. o., art. 124 § 1 k. r. o., art. 125 1 § 1 k. r. o., art. 585 i in. k. p. c.)

663. Pozew o rozwiązanie przysposobienia  
(art. 125 § 1 k. r. o., art. 453 – 458 k. p. c.) 

664. Pozew o alimenty z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia  
(art. 128 k. r. o., art. 129 k. r. o., art. 133 § 1 k .r. o. w zw. z art. 135 § 1 k. 
r. o., art. 730 i in. k. p. c.)

665. Pozew o podwyższenie alimentów  
(art. 133 § 1 k .r. o. w zw. z art. 135 § 1 k. r. o art. 138 k. r. o.)

666. Pozew o obniżenie alimentów (art. 135 k. r. o., art. 138 k. r. o.)

667. Pozew o ustalenie nieistnienia stosunku alimentacyjnego  
(art. 133 § 1 k. r. o., art. 189 k. p. c.)

668. Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego  
(art. 138 k. r. o., art. 5671 – 5672 k. p. c.) 

669. Pozew o uchylenie alimentów (art. 138 k. r. o.)

670. Pozew o zwrot środków utrzymania lub wychowania dostarczanych za 
osobę zobowiązaną do świadczeń alimentacyjnych (art. 140 § 1 k. r. o.) 

671. Pozew o przyczynienie się do pokrycia wydatków związanych z ciążą 
i porodem oraz kosztów utrzymania matki, a ponadto o zwrot poniesio-
nych przez matkę wskutek ciąży i porodu innych koniecznych wydatków 
i szczególnych strat majątkowych (art. 141 § 1 k. r. o.) 

672. Wniosek o ustanowienie opieki i powołanie opiekuna  
(art. 145 § 1 i 2 k. r. o., art. 149 § 1 i 2 k. r. o., art. 153 k. r. o.)

673. Wniosek o wydanie zarządzenia dla ochrony osoby pozostającej pod 
opieką lub jej majątku (art. 147 k. r. o.)

674. Wniosek o zwolnienie od obowiązku objęcia opieki (art. 152 k. r. o.)

675. Wniosek o zmianę opiekuna prawnego  
(art. 169 § 2 k. r. o ., art. 1 49 § 2 k. r. o ., art. 5671  – 5672 k. p. c.) 
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676. Wniosek o zezwolenie opiekunowi na dokonanie czynności w ważniej-
szej sprawie, która dotyczy osoby małoletniego  
(art. 156 k. r. o., art. 593 k. p. c.) 

677. Wniosek o zezwolenie opiekunowi na dokonanie czynności w ważniej-
szej sprawie, która dotyczy majątku małoletniego  
(art. 156 k. r. o., art. 593 k. p. c.) 

678. Wniosek o ustanowienie kuratora – wobec tego, że opiekun doznaje prze-
mijającej przeszkody w sprawowaniu opieki (art. 157 k. r. o.)

679. Wniosek o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania zamiast opie-
kuna osoby pozostającej pod jego opieką przy czynności prawnej  
(art. 99 k. r. o., art. 157 k. r. o.) 

680. Wniosek o wydanie zarządzenia – wobec tego, że opiekun nie sprawuje 
należycie opieki (art. 168 k. r. o.)

681. Wniosek o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania dziecka  
(art. 98 § 2 i 3 k. r. o., art. 99 k. r. o.) 

682. Wniosek o ustanowienie kuratora dla dziecka poczętego lecz jeszcze nie-
urodzonego (art. 178 § 1 k. r. o., art. 182 k. r. o.)

683. Wniosek o ustanowienie kuratora dla ochrony praw osoby, która z powo-
du nieobecności nie może prowadzić swoich spraw, a nie ma pełnomocnika 
(art. 184 § 1 k. r. o.) 

684. Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej  
(art. 183 § 1 in fine k. r. o.)

685. Wniosek o upoważnienie kuratora do reprezentowania osoby ubezwłas-
nowolnionej częściowo i do zarządu jej majątkiem (art. 181 § 1 k. r. o.) 

686. Wniosek o uchylenie kurateli (art. 180 § 1 k. r. o.) 

Część	III/A. podstawa prawna: ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.),ustawa z dnia 
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. 
Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.), ustawa z dnia 28 listopada 2014 
r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741), 
ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. 
Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.), rozporządzenie Ministra 
Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin 
zastępczych (Dz. U. Nr 233, poz. 2344 ze zm.)
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Część	III/B. Wnioski wszczynające postępowanie nieprocesowe według 
ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o zmianie imie-
nia i nazwiska.

687. Wniosek o wyrażenie zgody zastępującej zgodę jednego z rodziców na 
wydanie dokumentu paszportowego (art. 2 pkt. 2, art. 14 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 268), art. 582 k. p. c.)

688. Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka (art. 8 ust. 3, 
art. 9 ust. 2, ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia  
i nazwiska (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 10), art. 568 k. p. c.)

689. Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę imienia dziecka (art. 8 ust. 2-4, 
art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia  
i nazwiska (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 10), art. 568 k. p. c.) 

Część	III/B. podstawa prawna: ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o doku-
mentach paszportowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 268), 
ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska 
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 10), .), ustawa z dnia 17 listopada 
1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 
r. poz. 101 ze zm.) 

Część	III/C. Pozwy i wnioski wszczynające postępowanie nieprocesowe 
w sprawach rodzinnych według Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu 
pracy 

690. Pozew o zniesienie wspólności najmu lokalu  
(art. 52 § 2 k. r. o. w zw. z art. 6801 § 2 k.c.) 

691. Wniosek o wyłączenie możliwości samodzielnego rozporządzania swoim 
zarobkiem przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych 
(art. 15 k.c., art. 21 k.c., art. 568 k. p. c. w zw. z art. 21 k. c.)

692. Wniosek o określenie miejsca zamieszkania dziecka (art. 26 § 1,2 k. c., 
art. 568 k. p. c. w zw. z art. 26 § 2 in fine k. c.)

693. Wniosek o zezwolenie na rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego sa-
modzielnie przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych 
(art. 22 § 3 zd. 1, 2 k. p., art. 568 k. p. c. w zw. z art. 22 § 3 zd. 2 k. p.) 
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Część	III/C. podstawa prawna: ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Ko-
deks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 
ze zm.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst 
jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), ustawa z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502)

Część	III/D.	Wnioski wszczynające postępowanie nieprocesowe według 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi 

694. Wniosek o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się 
leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (art. 26 ust. 2, art. 26 ust. 
1 w zw. z art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286) 

695. Wniosek o zmianę postanowienia w zakresie rodzaju zakładu leczenia 
odwykowego (art. 26 ust. 1, art. 34 ust. 2 w zw. z art. 26 ust. 2 ustawy 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286) 

696. Wniosek o zmianę postanowienia w zakresie rodzaju zakładu leczenia 
odwykowego (art. 26 ust. 1, art. 34 ust. 2 w zw. z art. 26 ust. 2 ustawy 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286) 

697. Wniosek o zmianę postanowienia w zakresie rodzaju zakładu leczenia 
odwykowego (art. 26 ust. 1, art. 34 ust. 2 w zw. z art. 26 ust. 2 ustawy 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi(Dz. U. z 2015 r. poz. 1286) 

698. Wniosek o zmianę postanowienia w zakresie rodzaju zakładu leczenia 
odwykowego (art. 26 ust. 1, art. 34 ust. 2 w zw. z art. 26 ust. 2 ustawy 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286) 

699. Wniosek o rozstrzygnięcie o ustaniu obowiązku poddania się leczeniu 
przed upływem ustawowego okresu (art. 34 ust. 1, art. 34 ust. 4 w zw. 
z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286)

700. Wniosek o określenie sposobu wykonywania opieki nad osobą ubezwłas-
nowolnioną zobowiązaną do poddania się leczeniu odwykowemu przez 
orzeczenie o umieszczeniu takiej osoby w domu pomocy społecznej dla 
osób uzależnionych od alkoholu (art. 35 ust. 2, 3 ustawy z dnia 26 paź-
dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286), art. 577 k. p. c., art. 578 § 1 k. p. c.) 
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Część	 III/D. podstawa prawna: ustawa z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1286) .), ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Ko-
deks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 
ze zm.), 

Część	III/E. Wnioski wszczynające postępowanie nieprocesowe według 
ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy o prze-
ciwdziałaniu narkomanii. 

701. Wniosek o zmianę środka wychowawczego (art. 20 § 1, art. 75 § 1, art. 
79 § 2,4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w spra-
wach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382) . 

702. Wniosek o skierowanie osoby uzależnionej, która nie ukończyła osiemna-
stu lat, na przymusowe leczenie i rehabilitację (art. 20 § 1, art. 30 ust. 1, 
2, art. 79 § 1 w zw. z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o prze-
ciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 224),  
(art. 577 k. p. c.) 

Część	 III/E. podstawa prawna: ustawa z dnia 26 października 1982 r. 
o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382), 
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst 
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 224), ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. 
– Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 
101 ze zm.) 

Część	III/F.	Wnioski wszczynające postępowanie nieprocesowe w spra-
wach rodzinnych według ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. 

703. Wniosek o rozstrzygnięcie o sporządzeniu nowego aktu urodzenia przy-
sposobionego (art. 121 k. r. o., art. 48 ust. 1, art. 71, art. 72, art. 73 ustawy 
z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1741), art. 588 k. p. c.) 

704. Wniosek o unieważnienie nowego aktu urodzenia przysposobionego (art. 
74 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1741), art. 521 § 1 k. p. c.)

705. Wniosek o ustalenie danych osobowych dziecka nieznanych rodziców 
(art. 62 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywil-
nego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 art. 584 k. p c.) 
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Część	III/F podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo 
o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741), ustawa z dnia 
25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 
59 ze zm.), ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowa-
nia cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.)

Część	III/G. Wnioski wszczynające postępowanie nieprocesowe według 
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 

706. Wniosek o wyrażenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego 
osoby małoletniej powyżej szesnastego roku życia lub osoby pełnolet-
niej całkowicie ubezwłasnowolnionej, niezdolnej do wyrażenia zgody 
na przyjęcie do takiego szpitala (art. 3 pkt. 1, art. 22 ust. 1,2,3,4, art. 22 
ust. 1 a, art. 42 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psy-
chicznego (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.), art. 577 
k. p. c., art. 578 § 1 k. p. c.)

707. Wniosek o udzielenie zgody na wyrażenie zgody na przyjęcie do szpitala 
psychiatrycznego osoby niepozostającej pod władzą rodzicielską (art. 22 
ust. 3,5 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychiczne-
go (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.), art. 577 k. p. 
c., art. 578 § 1 k. p. c.)

708. Wniosek o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicz-
nie lub osoby upośledzonej umysłowo niezdolnej do wyrażenia zgody 
lub stosunku do przyjęcia do takiego szpitala i leczenia (art. 22 ust. 1,2, 
art. 22 ust. 2 c, art. 23 ust. 3 – 5, art. 25, art. 27, art. 42 ustawy z dnia 
19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn. Dz. U. 
z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.), art. 577 k. p. c., art. 578 § 1 k. p. c.)

709. Wniosek o udzielenie zgody na pobyt w szpitalu psychiatrycznym oso-
by chorej psychicznie lub osoby upośledzonej umysłowo niezdolnej 
do wyrażenia zgody lub stosunku do przyjęcia do takiego szpitala i le-
czenia, przyjętej do szpitala psychiatrycznego bez wcześniejszej zgody 
sądu opiekuńczego (art. 22 ust. 2, art. 22 ust. 2 a, art. 42 ustawy z dnia 
19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn. Dz. U. 
z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.), art. 577 k. p. c., art. 578 § 1 k. p. c.)

710. Wniosek o stwierdzenie zasadności przyjęcia do szpitala psychiatrycz-
nego osoby chorej psychicznie bez zgody na przyjęcie do takiego szpi-
tala (art. 22, art. 22 ust. 2 c, art. 23 ust. 1,2,3, 4,5, art. 25, art. 27, art. 42 
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst 
jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.), art. 577 k. p. c., art. 578 
§ 1 k. p. c.)
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711. Wniosek o stwierdzenie zasadności przyjęcia do szpitala psychiatrycz-
nego bez stosownej zgody osoby, której dotychczasowe zachowanie 
wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych zagraża bezpo-
średnio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, a zachodzą 
wątpliwości, czy jest ona chora psychicznie (art. 22, art. 22 ust. 2 c, art. 
23 ust. 1,2,3, 4,5, art. 25, art. 27, art. 42 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 
r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, 
poz. 1375 ze zm.), art. 577 k. p. c., art. 578 § 1 k. p. c.)

712. Wniosek o stwierdzenie potrzeby przyjęcia do szpitala psychiatrycznego 
bez stosownej zgody określonej osoby chorej psychicznie (art. 22, art. 23, 
art. 29 ust. 1, 2,3, art. 30 ust. 1, art. 31, art. 42 ustawy z dnia 19 sierpnia 
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 
231, poz. 1375 ze zm.), art. 577 k. p. c., art. 578 § 1 k. p. c.)

713. Wniosek o nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego (art. 36 ust. 
1,,3, art. 42 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psy-
chicznego (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.), art. 577 
k. p. c., art. 578 § 1 k. p. c.)

714. Wniosek o przyjęcie do domu pomocy społecznej określonej osoby cho-
rej psychicznie lub upośledzonej umysłowo bez jej zgody (art. 38, art. 39 
ust. 1, art. 42, art. 46 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 
r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, 
poz. 1375 ze zm.), art. 577 k. p. c., art. 578 § 1 k. p. c.)

715. Wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej osoby wymagającej 
skierowania do takiego domu, która ze względu na swój stan psychiczny 
nie jest zdolna do wyrażenia na to zgody (art. 38, art. 39 ust. 3, art. 46 
ust .2 w zw. z ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.), art. 
577 k. p. c., art. 578 § 1 k. p. c.)

716. Wniosek o zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej 
(art. 39, art. 41 ust. 1, 2, art. 42 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochro-
nie zdrowia psychicznego (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 
ze zm.), art. 577 k. p. c., art. 578 § 1 k. p. c.)

717. Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby przebywającej w szpitalu 
psychiatrycznym (art. 42, art. 44 ust. 1 zd. 1,2, art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 
19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn. Dz. U. 
z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.), art. 577 k. p. c., art. 578 § 1 k. p. c.)

Część	III/G. podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochro-
nie zdrowia psychicznego (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 
1375 ze zm.), ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępo-
wania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) 



85

Część	III/H. Pisma procesowe w sprawach rodzinnych według Kodeksu 
postępowania cywilnego 

718. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia (art. 730 k. p. c., art. 7301 § 1 k. p. 
c., art. 736 § 1, 2 k. p. c., art. 753 § 1 zd. 2 k. p. c.) 

719. Pismo procesowe zawierające cofnięcie pozwu (art. 203 k. p. c.)
720. Odpowiedź na pozew (art. 207 § 1 k. p. c.)
721. Wniosek o zawieszenie postępowania (art. 176 k. p. c., art. 178 k. p. c.)
722. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku sądu I instancji i o dorę-

czenie odpisu tego wyroku (z uzasadnieniem)  
(art. 327 § 2 k. p. c., art. 125 k. p. c.)

723. Apelacja (art. 367 § 1 k. p. c., art. 518 k. p. c.) 
724. Zażalenie (art. 394 § 1 k. p. c., art. 518 k. p. c.) 
725. Skarga kasacyjna (art. 3981§ 1 k. p. c., art. 3982 § 2 k. p. c.)
726. Skarga o wznowienie postępowania  

(art. 399 – 4161 k. p. c., art. 524 § 1 k. p. c.) 
727. Wniosek o wykonanie orzeczenia dotyczącego odebrania osoby podle-

gającej władzy rodzicielskiej (art. 5985 k. p. c., 5986 k. p. c., art. 5987 k. 
p. c., art. 59812 k. p. c., art. 59814 § 1 k. p. c., art. 1150 – 11512 k. p. c., art. 
11514 k. p. c.) 

728. Wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej (art. 59815 

k. p. c., art. 59816 § 1 k. p. c., art. 59819 §2 k. p. c., art. 7562 k. p. c., art. 
1150– 11513 k. p. c., art. 11514 k. p. c., art. 1152 k. p. c.) 

729. Wniosek o nakazanie zapłaty sumy pieniężnej (art. 577 k. p. c., art. .5821 
§ 3 k. p. c., art. 59815 k. p. c., art. 59816 k. p. c., art. 59821 k. p. c.) 

730. Wniosek o przyznanie zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w 
związku z przygotowaniem kontaktu z dzieckiem (art. 570 k. p. c., art. 
5821 § 2 pkt. 1 k. p. c., art. 59816 k. p. c., art. 59817 § 1, 2 k. p. c., art. 59818 

§ 1 zd. 1 k. p. c.) 
731. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego  

(art. 141 k. r. o., art. 142 k. r. o., art. 733 k. p. c., art. 7532 k. p. c.)
732. Wniosek o nadanie tytułowi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko oso-

bie pozostającej w związku małżeńskim, klauzuli wykonalności także 
przeciwko jej małżonkowi (art. 33 pkt. 9 k. r. o., art. 41 § 1,2,3 k r. o., art. 
42 k.r.o., art. 787 k. p. c., art. 7671 k. p. c.)

733. Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych (art. 776 k. p. 
c., art. 777 § 1 k p. c., art. 797 § 1 zd. 1 k. p. c., art. 799 § 1 k. p. c.) 



86

Część	III/H. podstawa prawna: ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.),ustawa z dnia 
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. 
Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.)

Część	III/	I. Niektóre inne pisma procesowe według ustawy o postępo-
waniu w sprawach nieletnich

734. Zażalenie na postanowienie o niewszczęciu postępowania wobec nie-
letniego (art. 21 § 1, 2, art. 15 § 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.. U. z 2014 r. poz. 382) . 

735. Zażalenie na postanowienie o umieszczeniu nieletniego w schronisku dla 
nieletnich (art. 27 § 1, 2, 3, 4, 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 
postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.. U. z 2014 r. poz. 382)

Część	 III/I. podstawa prawna: ustawa z dnia 26 października 1982 r. 
o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.. U. z 2014 r. poz. 382) . 

Publikacje	odnoszące	się	do	pism	procesowych	wymienionych	 
w Rozdziale III: 

Barbara Barut-Skupień, „Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cy-
wilnym, administracyjnym ogólnym i podatkowym oraz sądowoadministracyj-
nym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i ka-
zus”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016. 

Dorota Bugajna-Sporczyk, Alfred Gola, Henryk Pietrzkowski, Tadeusz Ży-
znowski, „Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, gospodarczych 
i rejestrowych”, Lexis Nexis, Warszawa 2012. 

Kinga Flaga-Gieruszyńska, Tomasz Aniukiewicz, Łukasz Bierski, Katarzyna 
Karwecka, Aleksandra Klich, „Wzory pism procesowych w sprawach cywil-
nych i rejestrowych z objaśnieniami”, LEX a Wolters Kluwer business, War-
szawa 2014.

Krystyna Gromek, „ Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzin-
nych z objaśnieniami i płytą CD”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

Henryk Haak, Anna Haak-Trzuskawska, „Pisma procesowe i orzeczenia w spra-
wach rodzinnych z objaśnieniami”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
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 Rozdział	IV	
Pisma	procesowe	w	sprawach	gospodarczych	 
oraz	z	zakresu	prawa	własności	przemysłowej

Część	IV/A. Pozwy i wnioski w sprawach handlowych 

Część	IV/A	1. Dotyczące spółki jawnej

736. Pozew o zapłatę przeciwko wspólnikowi spółki jawnej wraz z wnio-
skiem o udzielenie zabezpieczenia poprzez zajęcie ruchomości, rachunku 
bankowego i wierzytelności(art. 22 § 2, art. 31 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 
września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych  
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) 

737. Wniosek o nadanie tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce 
jawnej klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi (art. 22 § 2, art. 
31 § 1, 2 i 3, art. 32, art. 33 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks 
spółek handlowych  
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.), art. 7781 k. p. c.) 

738. Pozew wspólnika o wypłatę zysku (art. 37 § 1, art. 51 § 1 i 2, art. 52 § 1, 
2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych  
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.)

739. Pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki jawnej (art. 63 § 1, 2 i 3 ustawy 
z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych  
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.), art. 73 § 2 k. p. c.) 

740. Pozew przyznanie prawa do przejęcia majątku spółki jawnej z obowiąz-
kiem rozliczenia się ze wspólnikiem(art. 66, art. 65 ustawy z dnia 15 
września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych  
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.)

741. Pozew o rozwiązanie spółki jawnej (art. 58 pkt. 6, art. 63 § 1 i 3,  
art. 67 § 1, art. 270 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks 
spółek handlowych  
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) 
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Część	IV/A	2. Dotyczące spółki partnerskiej

742. Pozew o odebranie partnerowi prawa prowadzenia spraw spółki partner-
skiej (art. 47 w zw. z art. 89, art. 97 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. 
– Kodeks spółek handlowych  
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.)

743. Pozew o wydanie korzyści spółce z tytułu naruszenia zakazu konkurencji 
(art. 56 § 2 w zw. z art. 89, art. 57 § 1 i 2 w zw. z art. 89, art. 97 § 2 w zw. 
z art. 211§ 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlo-
wych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) 

Część	IV/A	3. Dotyczące spółki komandytowej 

744. Pozew wspólnika o wypłatę odsetek od udziału kapitałowego (art. 37 § 1, 
art. 53 w zw. z art. 103 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spó-
łek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) 

Część	IV/A	4. Dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

745. Pozew o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników sprzecznej z do-
brymi obyczajami (art. 249 § 1, art. 250 ustawy z dnia 15 września 2000 
r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze 
zm.)

746. Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników (art. 250 w zw. 
z art. 252 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlo-
wych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) 

747. Pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki (art. 266 § 1 i 2, art. 271 pkt. 1 
ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.)

748. Pozew o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  
(art. 271 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek  
handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.)

749. Pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce (art. 210 § 1, art. 292, 
art. 293 § 1 i 2, art. 294 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spó-
łek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.)

750. Pozew o zapłatę przeciwko członkom zarządu spółki na podstawie art. 
299 K. S. H (art. 299 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks 
spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.), art. 
116 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613), art. 31 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121) 
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Część	IV/A	5. Dotyczące spółki akcyjnej

751. Pozew o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej (art. 
422 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlo-
wych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) 

Część	IV/B. Inne pozwy w sprawach gospodarczych

752. Pozew o zakazanie używania nazwy (art. 5, art. 18 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 

753. Pozew o zakazanie używania nazwy firmy (art. 433 § 1 k. c., art. 433 § 2 
k. c., art. 4310 k. c.) 

754. Pozew o zaniechanie naruszania środowiska i naprawienie szkody (art. 
323 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst 
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 
r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawienie (tekst jedn. 
Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 ze zm.) 

Część	IV/A,	B. podstawa prawna: ustawa z dnia 15 września 2000 r. – 
Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), ustawa 
z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst 
jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.), ustawa z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze 
zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613), ustawa z dnia 13 października 1998 
r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 121), ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze 
zm.), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), ustawa z dnia 13 
kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich napra-
wienie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 ze zm.)

Część	IV/C. Pozwy z zakresu prawa własności przemysłowej 

755. Pozew o ustalenie, że wskazana produkcja nie jest objęta patentem (art. 
63 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410), art. 189 k. p. c.)

756. Pozew o zakazanie pozwanym rozpowszechniania filmu reklamowego 
(art. 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
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konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), usta-
wa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 
rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206 ze zm.) 

757. Pozew o zakazanie naruszania prawa do znaku towarowego (art. 150, art. 
153, art. 154, art. 285 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własno-
ści przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410) 

Część	IV/C.	podstawa prawna: ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo 
własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410), 
ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), ustawa 
z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym prakty-
kom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206 ze zm.), 

Publikacje	odnoszące	się	do	pism	procesowych	wymienionych	 
w	Rozdziale	IV:

Barbara Barut-Skupień, „Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cy-
wilnym, administracyjnym ogólnym i podatkowym oraz sądowo-administra-
cyjnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych 
i kazus”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016. 

Dorota Bugajna-Sporczyk, Alfred Gola, Henryk Pietrzkowski, Tadeusz Ży-
znowski, „Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, gospodarczych 
i rejestrowych”, Lexis Nexis, Warszawa 2012. 

Kinga Flaga-Gieruszyńska, Tomasz Aniukiewicz, Łukasz Bierski, Katarzyna 
Karwecka, Aleksandra Klich „Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych 
i rejestrowych z objaśnien,iami”, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 
2014. 

Robert Pabis, „Umowy, pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych 
z objaśnieniami i płytą CD”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015. 
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Rozdział	V	

Pisma	procesowe	i	środki	odwoławcze	z	zakresu	
prawa pracy 

Część	V/A. Pisma wszczynające postępowanie

758. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o zapłatę  
(art. 242 k. p., art. 243 k. p., art. 184 –186 k. p. c.)

759. Pozew o nawiązanie stosunku pracy (art. 476 § 1 pkt. 1 k. p. c., art. 9 
ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania 
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowni-
ków (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 192)

760. Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy na czas nieokreślony  
(art. 251 k. p., art. 461 § 1 k. p. c., art. 461 § 11 k. p. c.)

761. Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy  
(art. 231 § 1 k. p., art. 189 k. p. c, art. 461 § 11 k. p. c., art. 476 § 1 pkt. 1 k. p. c.) 

762. Pozew o przywrócenie do pracy  
(art. 56 k. p., art. 461 § 1 k. p. c., art. 461 § 11 k. p. c.)

763. Pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne  
(art. 177 § 1 k. p., art. 461 § 1 k. p. c., art. 461 § 11 k. p. c.)

764. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę złożonego z przyczyn nie-
dotyczących pracownika (art. 461 § 1 k. p. c., art. 461 § 11 k. p. c.)

765. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę złożonego z przyczyn 
dotyczących pracownika (art. 30 § 3 k. p., art. 38 k. p., art. 44 k. p. w zw. 
zart. 45 § 1 k. p., art. 461 § 11 k. p. c., art. 476 § 1 pkt. 1 k. p. c.,  
art. 4772 § 2 k. p. c.) 

766. Odwołanie od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy 
pracownika (art. 52 § 1 pkt. 1 k. p., art. 56 § 1 k. p., art. 57 § 1 i 2 k. p, 
art. 58 k. p., art. 177 § 1 k. p., art. 461 § 11 k. p. c.,  
art. 476 § 1 pkt. 1 k. p. c., art. 4772 § 1 k. p. c.)

767. Pozew o uznanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy za 
bezskuteczne (art. 38 k. p. w zw. z art. 42 § 1 k. p., art. 45 § 1 k. p.,  
art. 476 § 1 pkt. 1 k. p. c.) 
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768. Pozew o zapłatę i ukształtowanie wynagrodzenia (art. 18 § 3 k. p., art. 
183a  § 3 i 4 k. p., art. 183 c § 1 k. p., art. 183 d k. p., art. 461 § 1 k. p. c.)

769. Pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu lobbingu  
(art. 943 § 2, 3 i 4 k. p., art. 16 k. p. c., art. 17 pkt. 4 k. p. c., art. 27 
 k. p. c., art. 30 k. p. c.)

770. Pozew o zapłatę i ustalenie prawa do premii  
(art. 17 k. p. c., art. 19 § 1 k. p. c., . art. 461 § 1 k. p. c.)

771. Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz o zapłatę (art. 189 k. p. 
c., art. 27 k. p. c., art. 30 k. p. c., art. 22 § 1 k. p., art. 81 § 1 k. p., art. 300 
k. p., art. 82 – 88 k. c.)

772. Pozew o zapłatę odprawy (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 marca 
2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosun-
ków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 192), art. 17 k. p. c., art. 461 § 1 k. p. c.) 

773. Pozew o sprostowanie świadectwa pracy (pkt. 3 załącznika do rozpo-
rządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w 
sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego 
wydawania i prostowania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 282), art. 30 k. p., 
art. 461 § 1 k. p. c., art. 461 § 11 k. p. c.)

774. Pozew o odszkodowanie uzupełniające za niezgodne z prawem rozwiąza-
nie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 471 k. c. 
w zw. z art. 300 k. p., art. 27 k. p. c., art. 30 k. p. c., art. 476 § 1 pkt. 1 k. p. c.) 

775. Pozew o zobowiązanie pracodawcy do udzielenia zaległego urlopu wypo-
czynkowego (art. 64 k. c. w zw. z art. 300 k. p. w zw. z art. 161 k. p. i art. 
168 k. p., art. 461 § 1 k. p. c., art. 461 § 11 k. p. c.)

776. Pozew o zapłatę świadczeń po zmarłym pracowniku (art. 63 1 § 2 k. p., 
art. 93 § 1 k. p., art. 93 § 6 w zw. z art. 93 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 93 § 4 
pkt. 1 k. p., art. 171 § 1 k. p., art. 16 k. p. c., art. 17 pkt. 4 k. p. c., art. 27 
k. p. c., art. 30 k. p. c.)

777. Pozew o zapłatę odszkodowania w związku z nielegalnym strajkiem (art. 
17 ust. 2 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 55 poz. 236 ze zm.), art. 476 § 1 
pkt. 1 k. p. c., art. 17 pkt. 4 k. p. c.) 
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Część	V/A. podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Ko-
deks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502), ustawa z dnia 17 
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. 
U. z2014 r. poz. 101 ze zm.), ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 
z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn. Dz. U. z 2015 
r. poz. . 192), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa 
pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. 
z 1996 r. Nr 60, poz. 282), ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązy-
waniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 55 poz. 236 ze zm.)

Część	V/B. Pisma w toku postępowania 

778. Odpowiedź na wniosek rady pracowników o nakazanie pracodawcy udo-
stępnienia informacji w trybie art. 16 ust. 3 ustawy o informowaniu pra-
cowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (art. 16 ust. 3-5 ustawy 
z  nia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadza-
niu z nimi konsultacji (Dz. U. z 2006 r. Nr 79 poz. 550 ze zm.).

779. Odpowiedź na pozew w sprawie o przywrócenie do pracy (art. 30 ust. 21 
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz. 
U. z 2014 r. poz. 167), art. 207 § 1, 2,6 i 7 k. p. c.)

780. Wniosek o sprawdzenie wartości przedmiotu sporu oraz odpowiedź na 
pozew (art. 231 k. p. c., art. 25 § 2 k. p. c., art. 207 § 1 k. p. c.) 

781. Wniosek do sądu pierwszej instancji o sporządzenie uzasadnienia i dorę-
czenie wyroku z uzasadnieniem (art. 328 § 1 k. p. c., art. 331 k. p. c.)

782. Wniosek do sądu drugiej instancji o sporządzenie uzasadnienia i doręcze-
nie wyroku z uzasadnieniem (art. 387 § 1 k. p. c., art. 387 § 3 k. p. c.)

783. Wniosek o wykładnię wyroku (art. 352 k. p. c.)

784. Wniosek o uzupełnienie wyroku (art. 351 § 1 k. p. c.) 

785. Skarga na przewlekłość postępowania (art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 4 ust. 
1 a, art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 3 w zw. z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerw-
ca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy 
w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym 
przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1843 ze zm.)
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786. Wniosek o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego  
(art. 730 § 2 k. p. c., art. 7301 k. p. c.) 

Część	V/B. podstawa prawna: ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Ko-
deks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 
ze zm.), ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracow-
ników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. z 2006 r. Nr 
79 poz. 550 ze zm.), ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 
zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 167), ustawa z dnia 
17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpo-
znania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym 
lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez 
nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1843 ze zm. 

Część	V/C. Środki odwoławcze i skarga kasacyjna

787. Zażalenie na postanowienie sądu w sprawie wysokości kosztów sądo-
wych (art. 394 § 1 pkt. 9 k. p. c.) 

788. Zażalenie na postanowienie sądu o odrzuceniu zażalenia (art. 394 § 1 pkt. 
11 k. p. c., art. 368 § 1 pkt. 2 k. p. c. w zw. z art. 397 § 2 k. p. c., art. 368 
§ 1 pkt. 5 w zw. z art. 397 § 2 k. p. c.)

789. Zażalenie powoda na postanowienie sądu o zawieszeniu postępowania 
(art. 394 § 1 pkt. 6 k. p. c.)

790. Apelacja – naruszenie prawa materialnego (art. 367 § 1 i 2 k. p. c., art. 10 
ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania 
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowni-
ków (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 192) w zw. z art. 231 § 6 k. p.)

791. Apelacja – nieważność postępowania (art. 367 § 1 i 2 k. p. c., art. 379 
pkt. 4 in principio k. p. c w zw. z art. 47 § 2 pkt. 1 lit. a k. p. c.)

792. Skarga kasacyjna – oczywista zasadność skargi kasacyjnej  
(art. 3989 § 1 k. p. c., art. 24126 § 2 k. p. w zw. z art. 772 § 5 k. p.)

793. Skarga kasacyjna – występowanie w sprawie istotnego zagadnienia  
prawnego  
(art. 39816 k. p. c., art. 481 § 2 k. c. w zw. z art. 300 k. p., art. 18 § 1 k. p.)

794. Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej  
(art. 19 § 1 k. p. c. w zw. z art. 398 2 § 1 k. p. c.) 
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Część	V/C. podstawa prawna: ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Ko-
deks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 
ze zm.), ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst 
jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502), ustawa z dnia 13 marca 2003 
r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosun-
ków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn. Dz. 
U. z 2015 r. poz. 192), 

Publikacje	odnoszące	się	do	pism	procesowych	 
wymienionych	w	Rozdziale	V:	

Piotr Gujski, Maria Teresa Romer, „Wzory pism w sprawach z zakresu prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych”, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, War-
szawa 2003. 

Michał Raczkowski, Aleksandra Woźniak, „Wzory pism procesowych z zakre-
su prawa pracy. Komentarz”, Lexis Nexis, Warszawa 2013. 

Andrzej Świątkowski, „Wzory pism procesowych w sprawach z zakresu prawa 
pracy i prawa ubezpieczeń społecznych (dotyczące stosunku pracy, ubezpieczeń 
społecznych, zatrudnienia i spraw socjalnych, przedsiębiorstw państwowych 
i samorządu załogi oraz związków zawodowych)”, Wydawnictwo Prawnicze 
Sp., z o.o., Warszawa 1998.  
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Rozdział	VI	

Pisma	i	środki	odwoławcze	w	sprawach	z	zakresu	
prawa	ubezpieczeń	społecznych	

Część	VI/A. Odwołania od decyzji organu rentowego w sprawach roz-
strzyganych w pierwszej instancji przez sądy rejonowe 

795. Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do zasiłku chorobowego 
(art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 121.), art. 4, art. 6 ustawy 
z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz. U. z 2014 
r. poz. 159, art. 4779 k. p. c.)

796. Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do zasiłku chorobowego z ty-
tułu niezdolności do pracy w okresie urlopu bezpłatnego (art. 83 ustawy 
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 121.), art. 4, art. 6, art. 12 ust. 2 pkt. 1 ustawy 
z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa  
(tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 159.), art. 4779 k. p. c.)

797. Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do zasiłku chorobowego zpo-
wodu braku niezdolności do pracy (art. 83 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 121.), art. 4, art. 6, art. 59 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i ma-
cierzyństwa (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 159.), art. 4779 k. p. c.)

798. Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do zasiłku chorobowego ze 
względu na jego niewłaściwe wykorzystanie (art. 83 ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. 
U. z 2015 r. poz. 121.), art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. 
o świadczeniach pieniężnych ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 159.), art. 4779 k. p. c.)

799. Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do zasiłku chorobowego w 
przypadku, gdy zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane (art. 83 usta-
wy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
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(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 121.), art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 25 
czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecz-
nego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 
159.), art. 4779 k. p. c.) 

800. Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do świadczenia rehabilitacyj-
nego (art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpie-
czeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 121.), art. 18 ustawy 
z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz. U. z 2014 
r. poz. 159.), art. 4779 k. p. c.)

801. Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do zasiłku wyrównawczego 
(art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 121), art. 23, art. 25 ustawy 
z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz. U. z 2014 
r. poz. 159.), art. 4779 k. p. c.) 

802. Skarga (odwołanie) na bezczynność organu rentowego w sprawie wyda-
nia decyzji o przyznaniu zasiłku chorobowego. (art. 4779 § 4 k. p. c.)

803. Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do zasiłku macierzyńskiego 
(art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 121), art. 29 - 31 ustawy 
z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz. U. z 2014 
r. poz. 159.), art. 4779 k. p. c.) 

804. Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do zasiłku opiekuńczego z ty-
tułu sprawowania opieki nad dzieckiem. (art. 83 ustawy z dnia 13 paź-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 121) art. 32 ust. 1 pkt. 1 a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. 
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 159.), art. 4779 k. p. c.) 

805. Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do zasiłku opiekuńczego z ty-
tułu sprawowania osobistej opieki nad dorosłym członkiem rodziny (art. 
83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 121), art. 32 ust. 1 pkt. 3, ust. 2 
ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpie-
czenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz. U. 
z 2014 r. poz. 159.), art. 4779 k. p. c.) 
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806. Odwołanie od decyzji odmawiającej wypłaty zasiłku opiekuńczego ze 
względu na możliwość sprawowania opieki przez inne osoby (art. 83 
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz-
nych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 121), art. 34 ustawy z dnia 25 
czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społeczne-
go w razie choroby i macierzyństwa  
(tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 159.), art. 4779 k. p. c.) 

807. Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do zasiłku rodzinnego na syna 
(art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 121), art. 4, art. 5 ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  
(tekst jedn. Dz. U .z 2015 r. poz. 114), art. 4779 k. p. c.) 

808. Odwołanie od decyzji odmawiającej przyznania zasiłku pielęgnacyjnego 
(art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 121), art. 34 ustawy z dnia 
25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia spo-
łecznego w razie choroby i macierzyństwa  
(tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 159) 

809. Odwołanie od odmowy przyznania prawa do zasiłku pogrzebowego (art. 
83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz-
nych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 121), art. 77, art. 78 ust. 1 ustawy 
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 748), art. 4779 k. p. c.) 

810. Odwołanie od decyzji odmawiającej wypłacenia zasiłku pogrzebowego 
domowi pomocy społecznej (art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 
r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 
121), art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 748), art. 4779 k. p. c.) 

811. Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do jednorazowego odszkodo-
wania z tytułu długotrwałego uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek 
wypadku przy pracy (art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o sy-
stemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 121), 
art. 3, art. 6 ust. 1 pkt. 4, art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 
r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199 poz. 1673), art. 4779 k. p. c.) 

812. Odwołanie od decyzji odmawiającej uznania zdarzenia za wypadek w 
drodze do pracy (art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 121), art. 57 
b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
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Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 748), art. 3 
pkt. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst 
jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 159), art. 4779 k. p. c.) 

813. Odwołanie od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w zakresie, w jakim Zespół ten uznał tylko lekki 
stopień niepełnosprawności (art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 
r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 
121), art. 4, art. 6 c ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 
U. z 2011 r. poz. 127, 721), art. 4779 k. p. c.)

814. Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do jednorazowego odszko-
dowania wobec nieistnienia choroby pozostającej w związku ze służbą 
wojskową (art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 121), art. 10, 
art. 15 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodo-
wawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w 
związku ze służbą wojskową (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 213), art. 
477 9 k. p. c.) 

815. Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do jednorazowego odszkodo-
wania wobec nieistnienia choroby pozostającej w związku z pełnieniem 
służby w Policji (art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 121), art. 2 
pkt. 1, art. 4, art. 9 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach od-
szkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozosta-
jących w związku ze służbą (Dz. U. z 2014 r. poz. 616), art. 4779 k. p. c.) 

Część	VI/A. podstawa prawna: ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Ko-
deks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 
ze zm.), ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpie-
czeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 121.), ustawa 
z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpie-
czenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz. 
U. z 2014 r. poz. 159); ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. oświad-
czeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U .z 2015 r. poz. 114), usta-
wa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 748), 
ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002 
r. Nr 199 poz. 1673), ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
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zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2011 r. poz. 127, 721), ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 
r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie 
wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową 
(tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 213), ustawa z dnia 4 kwietnia 
2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w ra-
zie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 616),

Część	VI/B. Odwołanie od decyzji organu rentowego w sprawach roz-
strzyganych w pierwszej instancji przez sądy okręgowe

816. Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do renty z tytułu niezdolno-
ści do pracy (art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 121), art. 12, 
art. 57, art. 59 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 
poz. 748), art. 4779 k. p. c.) 

817. Odwołanie od decyzji odmawiającej renty z tytułu niezdolności do pracy 
z powodu braku wymaganego okresu składkowego (art. 83 ustawy z dnia 
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 121), art. 57 ust. 1 pkt. 2, art. 58 ustawy z dnia 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 748), art. 4779 k. p. c.)

818. Odwołanie od decyzji odmawiających wypłaty renty z powodu choroby 
zawodowej w zbiegu z emeryturą (art. 83 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 121), art. 95 ust. 1, art. 96 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 748), art. 4779 k. p. c.)

819. Odwołanie od decyzji odmawiającej przyznania renty z tytułu niezdolno-
ści do pracy wskutek wypadku przy pracy (art. 83 ustawy z dnia 13 paź-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 121), art. 6 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 
r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199 poz. 1673), art. 4779 k. p. c.) 

820. Odwołanie od decyzji odmawiającej dalszego prawa do renty z tytułu 
niezdolności do pracy w związku ze służbą wojskową wobec poprawy 
stanu zdrowia (art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
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ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 121), art. 30 
ust. 1, art. 32 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów 
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 
840), art. 4779 k. p. c.)

821. Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do renty inwalidy wojennego 
z tytułu działalności kombatanckiej (art. 83 ustawy z dnia 13 październi-
ka 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 
r. poz. 121), art. 1, art. 2, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. 
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wo-
jennych i okresu powojennego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1206), 
art. 6-9 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojen-
nych i wojskowych oraz ich rodzin (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 840), 
art. 4779 k. p. c.)

822. Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do renty rodzinnej ze względu 
na brak wspólności małżeńskiej (art. 83 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 121), art. 65, art. 66, art. 70 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. 
U. z 2015 r. poz. 748), art. 4779 k. p. c.) 

823. Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do jednorazowego odszko-
dowania z tytułu śmierci żołnierza wskutek wypadku pozostającego w 
związku ze służbą wojskową (art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 
r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 
121), art. 2, art. 5, art. 12 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadcze-
niach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób 
pozostających w związku ze służbą wojskową (tekst jedn. Dz. U. z 2014 
r. poz. 213), art. 4779 k. p. c.)

824. Odwołanie od decyzji odmawiającej przyznania renty rodzinnej z ubez-
pieczenia wypadkowego ze względu na brak związku między śmiercią 
a wypadkiem przy pracy (art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 
121), art. 17 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpie-
czeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 199 poz. 1673), art. 4779 k. p. c.) 

825. Odwołanie od decyzji odmawiającej przyznania renty rodzinnej z 
ubezpieczenia wypadkowego po mężu, który zmarł wskutek choroby 
zawodowej(art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ube-
zpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 121), art. 17 ust. 1 
pkt. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
199 poz. 1673), art. 4779 k. p. c.) 



103

826. Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do renty rodzinnej po ojcu 
(art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 121), art. 65-69 ustawy 
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczń 
Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 748), art. 4779 k. p. c.) 

827. Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do emerytury na zasadach 
ogólnych (art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ube-
zpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 121), art. 27-29 
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 748), art. 
4779 k. p. c.

828. Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do emerytury mężczyźnie po 
ukończeniu 60 lat życia ze względu na brak wymaganego okresu podle-
gania ubezpieczeniu społecznemu (art. 83 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 121), art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 748), art. 4779 k. p. c.) 

829. Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do emerytury mężczyźnie po 
ukończeniu 60 lat życia z powodu nieuznania za całkowicie niezdolnego 
do pracy (art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubez-
pieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 121), art. 29 ust. 1 
pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 748), art. 
4779 k. p. c.) 

830. Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do emerytury kobiecie po 
ukończeniu 55 lat życia ze względu na brak wymaganego okresu podle-
gania ubezpieczeniu społecznemu (art. 83 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 121), art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 748), art. 4779 k. p. c.) 

831. Odwołanie od decyzji dotyczącej ustalenia kapitału początkowego (art. 
83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 121), art. 173, art. 174 ustawy 
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 748), art. 4779 k. p. c.) 

Część	VI/B. podstawa prawna: ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Ko-
deks postępowania cywilnego tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze 
zm.), ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
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społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 121.), ustawa z dnia 
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 748), ustawa z dnia 
30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wy-
padków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199 
poz. 1673), ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów 
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (tekst jedn. Dz. U. z 2015 
r. poz. 840), ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz 
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 
powojennego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1206), ustawa z dnia 
11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysłu-
gujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze 
służbą wojskową (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 213) 

Część	VI/C. Apelacja i skarga z zakresu ubezpieczeń społecznych 

832. Apelacja od wyroku sądu okręgowego – wydziału ubezpieczeń społecz-
nych w sprawie odmowy przyznania renty rodzinnej (art. 83 ustawy 
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 121), art. 68 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 748), art. 367 i 368 k. p. c.) 

833. Skarga o wznowienie postępowania (art. 399 k. p. c., art. 401 ust. 2 i nast. k. p. c.) 

Część	VI/C. podstawa prawna: ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Ko-
deks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 
ze zm.), ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpie-
czeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 121.), ustawa 
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 748) 

Publikacje	odnoszące	się	do	pism	procesowych	wymienionych 
	w	Rozdziale	VI:	

Piotr Gujski, Maria Teresa Romer, „Wzory pism w sprawach z zakresu prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych”, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, War-
szawa 2003. 
Andrzej Świątkowski, „Wzory pism procesowych w sprawach z zakresu prawa 
pracy i prawa ubezpieczeń społecznych (dotyczące stosunku pracy, ubezpieczeń 
społecznych, zatrudnienia i spraw socjalnych, przedsiębiorstw państwowych i 
samorządu załogi oraz związków zawodowych)”, Wydawnictwo Prawnicze 
Sp., z o.o., Warszawa 1998. 
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Rozdział	VII	

Pisma	i	środki	odwoławcze	w	sprawach	 
sądowo-administracyjnych	oraz	pisma	 
z	zakresu	postępowania	administracyjnego	

Część	VII/A. Pisma procesowe w sprawach sądowo - administracyjnych

834. Skarga na decyzję administracyjną (art. 50 § 1 w zw. z art. 3 § 2 pkt. 1 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

835. Skarga na postanowienie w postępowaniu administracyjnym (art. 3 § 2 
pkt. 2 w zw. z art. 50 § 1, art. 52 § 1 i 2, art. 53 § 1 oraz art. 54 § 1 ustawy 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

836. Skarga na czynność z zakresu administracji publicznej dotyczącą upraw-
nień lub obowiązków wynikających z przepisu prawa (art. 3 § 2 pkt. 4 w 
zw. z art. 50 § 1, art. 52 § 3, art. 53 § 2 oraz art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 

837. Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (art. 50 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 

838. Skarga na akt prawa miejscowego jednostki samorządu terytorialnego 
(art. 3 § 2 pkt. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowa-
niu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 
ze zm.) w zw. z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) 

839. Skarga na bezczynność organu administracji publicznej (art. 3 § 2 pkt. 8 
w zw. z art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępo-
waniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 
270 ze zm.) 

840. Skarga na przewlekłość organu administracji publicznej (art. 3 § 2 pkt. 8 
w zw. z art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępo-
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waniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 
270 ze zm.) 

841. Skarga z wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu uproszczo-
nym (art. 50 § 1 w zw. z art. 3 § 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. 
U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 

842. 842 Skarga na decyzję wydaną na podstawie ustaleń w postępowaniu 
mediacyjnym (art. 118 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o 
postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 
r. poz. 270 ze zm.) 

843. Odpowiedź na skargę (art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Pra-
wo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. 
z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

844. Wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego (art. 115 § 1 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 

845. Wniosek o wymierzenie organowi grzywny w związku z nieprzekaza-
niem skargi sądowi w terminie (art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 
r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. 
Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 

846. Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu skierowany do 
organu (art. 61 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępo-
waniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 
270 ze zm.) 

847. Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu skierowany do 
sądu (art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowa-
niu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 
ze zm.) 

848. Skarga kasacyjna na postanowienie o odrzuceniu skargi (art. 173 § 1 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 

849. Zażalenie na postanowienie o odmowie wstrzymania zaskarżonego aktu 
(art. 194 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępo-
waniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 
270 ze zm.)

850. Zażalenie na postanowienie o odmowie wymierzenia organowi grzywny 
w związku z nieprzekazaniem skargi w terminie (art. 173 § 1 w zw. z art. 
194 § 1 pkt. 10 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)
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851. Zawiadomienie o zmianie adresu do doręczeń (art. 70 § 1 ustawy z dnia 
30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj-
nymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 

852. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze 
uczestnika (art. 33 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o po-
stępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. 
poz. 270 ze zm.) 

853. Zgłoszenie się pełnomocnika strony w toku postępowania (art. 37 § 1 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

854. Zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa (art. 42 § 1 ustawy 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 

855. Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia profesjo-
nalnego pełnomocnika (formularz)

856. Wniosek o ustanowienie kuratora dla uczestnika postępowania nieznane-
go z miejsca pobytu (art. 78 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o 
postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 
r. poz. 270 ze zm.) 

857. Wniosek o ustanowienie kuratora dla skarżącego nieposiadającego zdol-
ności procesowej (art. 30 w zw. z art. 119 pkt. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst 
jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 

858. Wniosek o przywrócenie uchybionego terminu do wniesienia skargi (art. 
86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 

859. Wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego (art. 86 
§ 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sąda-
mi administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 

860. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej (art. 
86 § 1 w zw. z art. 87 § 1-2 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Pra-
wo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. 
z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 

861. Wniosek o przedłużenie terminu sądowego (art. 84 ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 

862. Wniosek o skrócenie terminu sądowego (art. 84 ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst 
jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 
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863. Zażalenie na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu (art. 86 § 3 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 

864. Wniosek o zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron (art. 126 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

865. Wniosek o podjęcie postępowania (art. 128 § 1 w zw. z art. 125 § 1 usta-
wy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami ad-
ministracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

866. Zgłoszenie następców prawnych zmarłego (art. 128 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 
124 § pkt. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 

867. Wskazanie następców prawnych zmarłego (art. 128 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 
124 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze 
zm.) 

868. Zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania (art. 194 § 1 pkt. 
3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 

869. Zażalenie na postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postę-
powania (art. 194 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o 
postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 
r. poz. 270 ze zm.)

870. Cofnięcie skargi (art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o po-
stępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. 
poz. 270 ze zm.)

871. Skarga kasacyjna na postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 173 § 
1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

872. Wniosek o uzasadnienie wyroku (art. 141 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 
r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. 
Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 

873. Wniosek o wykładnię wyroku (art. 158 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. 
U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

874. Wniosek i uzupełnienie wyroku (art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst 
jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 
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875. Wniosek o stwierdzenie prawomocności orzeczenia (art. 168 § 1 ustawy 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

876. Skarga kasacyjna od wyroku oddalającego skargę (art. 173 § 1 ustawy 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

877. Skarga kasacyjna od wyroku uwzględniającego skargę (art. 173 § 1. 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 

878. Skarga kasacyjna od postanowienia o odrzuceniu skargi. (art. 173 § 1 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 

879. Skarga kasacyjna od postanowienia o umorzeniu postępowania (art. 173 § 
1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

880. Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej (art. 194 § 1 
pkt. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 

881. Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu zażalenia (art. 194 § 1 pkt. 8 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

882. Zażalenie na zarządzenie przewodniczącego wydziału o wezwaniu do 
uiszczenia wpisu (art. 227 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. 
z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

883. Skarga o wznowienie postępowania z powodu nieważności (art. 280 § 1 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 

884. Skarga o wymierzenie organowi grzywny z tytułu niewykonania wyroku. 
(art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 

Część	VII/A. podstawa prawna: ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Pra-
wo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. 
U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) 
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Część	VII/B. Pisma z zakresu postępowania administracyjnego

885. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze strony 
(art. 28 k. p. a.)

886. Wniosek organu o ustanowienie przedstawiciela ustawowego dla osoby 
fizycznej niemającej zdolności do czynności w postępowaniu (art. 34 k. p. a.)

887. Pełnomocnictwo ogólne (art. 32 k. p. a.)

888. Pełnomocnictwo szczególne (art. 32 k. p. a.)

889. Pełnomocnictwo rodzajowe do określonych czynności (art. 32 k. p. a.)

890. Zgłoszenie pełnomocnika w toku postępowania (art. 33 k. p. a.)

891. Zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa (art. 33 k. p. a.)

892. Zażalenie na przewlekłość postępowania oraz na niezałatwienie sprawy 
w terminie (art. 37 § 1 k. p. a.)

893. Upoważnienie do odbioru pism przez stronę (art. 32 k. p. a.)

894. Zawiadomienie o zmianie adresu do doręczeń (art. 41 k. p. a.)

895. Wniosek o zwrot kosztów związanych z osobistym stawieniem  
(art. 56 k. p. a.)

896. Wniosek o przywrócenie uchybionego terminu do złożenia wyjaśnień 
(art. 58 k. p. a.)

897. Wniosek o przywrócenie uchybionego terminu do złożenia odwołania od 
decyzji (art. 58 § 1 k. p. a., art. 59 § 2 k. p. a.)

898. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji skierowany do organu (art. 
61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi  
(tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

899. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji skierowany do sądu (art. 61 § 
3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 

900. Wniosek o pozwolenie na budowę (kodeks postępowania administracyj-
nego, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.), rozporządze-
nie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 
sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku 
o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dyspo-
nowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na 
budowę (Dz. U. z 2013 r. poz. 1013)
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901. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze Studium Uwarunkowań i Kie-
runków Zagospodarowania Przestrzennego (kodeks postępowania admi-
nistracyjnego, art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze 
zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. 
Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.)

902. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (kodeks postępowania administracyjnego, art. 30 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), ustawa z dnia 
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 
1628 ze zm.)

903. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (art. 59 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) 

904. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 
(ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 611 ze zm.) 

905. Wniosek o wydanie wypisu /wypisu i wyrysu/ wyrysu z ewidencji grun-
tów i budynków (ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

906. Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości (ustawa z dnia 17 
maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. 
z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

907. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (art. 16 ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. 
U. z 2015 r. poz. 114). 

908. Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków 
ludzkich z zagranicy (ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 ze zm.)

909. Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania  
(art. 61 a § 2 k. p. a)

910. Wniosek o wydanie kopii akt sprawy (art. 73 k. p. a.)

911. Wniosek o dopuszczenie środka dowodowego w postępowaniu admini-
stracyjnym (art. 75 k. p. a., art. 78 k. p. a.) 

912. Wniosek o przeprowadzenie dowodu przeciwko treści dokumentu  
(art. 75 k. p. a. w zw. z art. 76 § 3 k.p.a.)
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913. Wniosek o wyłączenie biegłego od udziału w postępowaniu  
(art. 84 § 2 k. p. a. w zw. z art. 24 § 1 pkt. 7 k. p. a.)

914. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej  
(art. 89 § 1 k. p. a.) 

915. Wniosek o zawieszenie postępowania złożony przez stronę  
(art. 98 § 1 k. p. a.) 

916. Zażalenie na postanowienie o odmowie podjęcia postępowania  
(art. 97 k. p. a., art. 98 k. p. a., art. 101 k. p. a.)

917. Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez ten sam organ (zażalenie 
na postanowienie o zajęciu stanowiska przez organ współdziałający)  
(art. 106 k. p. a.)

918. Zażalenie na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonal-
ności (art. 108 § 2 k. p. a.) 

919. Odwołanie od decyzji (art. 127 § 1 k. p. a.)

920. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 1 k. p. a.)

921. Cofnięcie odwołania przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy 
(art. 137 k. p. a.)

922. Wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego  
(art. 145 k. p. a.) 

923. Zażalenie na postanowienie o odmowie wznowienia postępowania  
(art. 149 § 4 k. p. a.) 

924. Skarga za niezałatwienie wniosku w terminie (art. 246 k. p. a.) 

925. Wniosek o zwolnienie od kosztów (art. 267 k.p.a.) 

Część	VII/B. podstawa prawna: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Ko-
deks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. 
Nr 98, poz. 1071 ze zm.), ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. 
z 2012 r. poz. 270 ze zm.) i inne) 
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