
PORADNIK KONSUMENTA 

JAK SKUTECZNIE 

REKLAMOWAĆ 

W SĄDZIE? 
Dochodzenie praw przez konsumentów na 

drodze sądowej, w sądzie powszechnym. 

 

 



KONSUMENCIE !  

 

Znalazłeś się tutaj, bo zapewne masz lub miałeś problem z 

reklamacją towaru. Niniejszy poradnik powstał po to, żeby Ci 

pomóc.  

 

Jesteśmy po to, żeby Twoja reklamacja była skuteczna! 

 

W niniejszym poradniku zajmiemy się reklamacją towaru niezgodnego z umową na 

etapie sądowym, w sądzie powszechnym. Pominiemy tutaj reklamację na etapie 

przedsądowym polegającą głównie na składaniu pisma reklamacyjnego u sprzedawcy – 

przyjmujemy, że ten etap masz już za sobą i z różnych przyczyn okazał się on 

nieskuteczny.  

 

Pokażemy Ci tutaj jak wygląda kolejny etap realizacji Twoich praw 

konsumenckich – etap sądowy. Omówimy i pokażemy Ci w kolejnych krokach, jak 

sformułować pozew, na co uważać i o czym należy pamiętać. Przybliżymy Ci 

podstawowe pojęcia związane z dochodzeniem praw na drodze sądowej. W poradniku 

znajdziesz również przykładowe wzory pozwu oraz innych przydatnych pism 

związanych z dochodzeniem praw na drodze sądowej. Zdajemy sobie sprawę, że 

tematyka sądowej realizacji praw konsumenckich nie jest zbyt łatwa, ale tym bardziej 

postaramy się przedstawić ją przystępnym i zrozumiałym językiem. 

 

Poradnik został podzielony na 3 części, tak abyś mógł łatwo odnaleźć interesujące Cię 

informacje:  

 

� część teoretyczna – tutaj poznasz podstawowe pojęcia związane z 

dochodzeniem praw na drodze sądowej; 

� wzory pism – tutaj znajdziesz m.in. wzór przykładowego pozwu oraz 

innych pism; 
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� słowniczek, ważne przepisy i adresy – załączamy również 

podstawowe przepisy oraz adresy instytucji, które mogą Ci pomóc.  

 

 Stan prawny na dzień: 10/05/2011  

 

 

Jedna uwaga. Poradnik dotyczy reklamacji towaru konsumpcyjnego na 

podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie 

Kodeksu cywilnego1. W poradniku przedstawiliśmy dochodzenie praw konsumenta 

przed sądem powszechnym.  

 

Towar konsumpcyjny to nic innego jak rzecz ruchoma (np. telewizor, lodówka, buty, 

ale już nie mieszkanie, czy dom), która jest przedmiotem umowy sprzedaży. 

Dodatkowo jedną ze stron tej umowy jest konsument, a drugą przedsiębiorca. 

 

Pamiętaj, że za konsumenta uważa się osobę fizyczną (a nie np. spółkę z o.o.) 

dokonującą czynności prawnej (np. zawarcie umowy sprzedaży) niezwiązanej 

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  

 

Wybraliśmy właśnie ten rodzaj reklamacji, gdyż umowa sprzedaży konsumenckiej 

jest najpopularniejszą umową z udziałem konsumentów.   

 

Nasz poradnik ma zastosowanie także do umowy o dzieło zawartej między 

konsumentem, a przedsiębiorcą w sytuacji gdy przedmiotem umowy podobnie jak przy 

sprzedaży konsumenckiej jest rzecz ruchoma (wtedy zgodnie z ustawą należy do takiej 

umowy stosować odpowiednio przepisy o sprzedaży konsumenckiej).  

 

 

 

  

                                                      
1 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o 
zmianie Kodeksu cywilnego. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r. ze zm.) 
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Zanim jednak zaczniesz czytać dalej o etapie sądowym, sprawdź 

dokładnie, czy dotychczas reklamowałeś towar skutecznie, tzn. czy zachowałeś 

wszelkie terminy, sformułowałeś właściwie żądanie itd. Ma to istotne znaczenie dla 

skuteczności następnego etapu.  

 

Informacje na temat reklamacji przedsądowej możesz łatwo znaleźć w poradniku 

konsumenta na stronie  www.ReklamacjaTowaru.pl Na stronie serwisu znajdziesz 

również darmowego e-booka na temat 10 najczęściej popełnianych błędów przy 

reklamacji towaru. Zapraszamy do skorzystania!  

 

Podstawowe wiadomości w tej kwestii zamieściliśmy również w końcowej części 

niniejszego poradnika, gdzie znajdziesz najważniejsze pojęcia i terminy związane z 

reklamacją towaru niezgodnego z umową. 

 

 

 

 Sprawdzone?  

To zapraszamy do lektury!  
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POZNAJ POSTĘPOWANIE 
SĄDOWE 

 

 

Zanim zdecydujesz się na dochodzenie swoich praw przed sądem powszechnym 

powinieneś poznać podstawowe pojęcia z tym związane i zasady, które takim 

postępowaniem rządzą. W przeciwnym wypadku możesz się narazić na przegraną, z 

którą zazwyczaj wiąże się obowiązek poniesienia kosztów procesu. Jeżeli dobrze 

zapoznasz się z naszymi uwagami masz duże szanse na wygranie sprawy. Niniejszy 

rozdział ma również na celu poszerzenie Twojej ogólnej wiedzy na temat postępowania 

sądowego i zwiększenie świadomości prawnej. Jesteśmy przekonani, że wykorzystasz 

tą wiedzę nie tylko w z związku z reklamacją towaru. 

 

W tym rozdziale dowiesz się m.in. co to jest wartość przedmiotu sporu, jaka jest 

właściwość sądu oraz ile kosztuje postępowanie sądowe.  

 

Nie będziemy tutaj definiować pojęć związanych ze sprzedażą konsumencką i skupimy 

się na postępowaniu sądowym. Jeżeli jednak chciałbyś się zapoznać z tą tematyką to 

umieściliśmy na końcu poradnika słowniczek, gdzie znajdziesz najważniejsze pojęcia 

związane ze sprzedażą konsumencką. O sprzedaży konsumenckiej i reklamacji 

przedsądowej więcej dowiesz się na www.ReklamacjaTowaru.pl. 

 

Przejdźmy zatem do rzeczy. W kolejnych punktach zostaną omówione najważniejsze 

pojęcia związane z postępowaniem sądowym niezbędne do skutecznego dochodzenia 

praw przy reklamacji towaru. 
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SĄD POWSZECHNY, SĄD POLUBOWNY - 
CO WYBRAĆ? 

 

Często słyszymy oba pojęcia, szczególnie w kontekście ochrony praw konsumenta. Co 

się pod nimi kryje i jaka jest podstawowa między nimi różnica?  

 

SĄD POLUBOWNY  
 

Otóż polubowne sądy konsumenckie to sądy, które zostały utworzone specjalnie dla 

rozstrzygania spraw konsumenckich. Działają one przy wojewódzkich inspektoratach 

Inspekcji Handlowej. Obecnie funkcjonuje 16 sądów konsumenckich przy 

inspektoratach wojewódzkich oraz 15 ośrodków zamiejscowych (dane kontaktowe do 

tych sądów znajdziesz w końcowej części niniejszego poradnika).  Należy pamiętać, że 

zarówno wyrok, jak i ugoda zawarta przed takim sądem ma taką samą wartość jak 

wyrok, czy ugoda zawarta przed sądem powszechnym.  

 

Warto dodać, iż postępowanie 

przed sądem polubownym jest 

szybsze i tańsze niż przed sądem 

powszechnym. Złożenie wniosku o 

rozpatrzenie sporu do sądu 

polubownego działającego przy 

Inspekcji Handlowej jest bezpłatne. 

Postępowanie takie może 

zakończyć się ugodą lub wyrokiem. 

W pierwszym przypadku 

postępowanie trwa około 14 dni, a w drugim około 2 miesięcy.   

 

A zatem, gdzie tkwi haczyk?  

 

Otóż sprawa może zostać rozstrzygnięta przez sąd polubowny jedynie w sytuacji, gdy 

wyrażą na to zgodę obie strony. A zatem zarówno sprzedawca, jak i konsument muszą 

wyrazić zgodę na poddanie sporu rozstrzygnięciu przez sąd polubowny. 

www.adigitaldreamer.com  
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Nie trudno się domyślić, iż sprzedawca rzadko będzie ułatwiał dochodzenie praw 

konsumentowi, szczególnie, gdy wcześniej bezpodstawnie nie uznał Twojej reklamacji.  

 

SĄD POWSZECHNY 
 

Stąd konsument może zawsze skierować sprawę do sądu powszechnego. Tutaj druga 

strona, którą zazwyczaj będzie sprzedawca nie musi wyrażać zgody na rozstrzygnięcie 

sprawy przez sąd powszechny. Co więcej, osoba taka ma wręcz obowiązek udziału w 

sprawie, gdyż brak jej aktywności w odpieraniu twierdzeń powoda spowoduje, iż sąd 

będzie mógł je uznać za słuszne i przyznać im ochronę w postaci korzystnego dla 

konsumenta wyroku zaocznego (o tym wyroku będzie mowa w dalszej części 

poradnika).  

 

JAKI WYBÓR ? 
 

Postępowanie przed sądem powszechnym jest niestety trudniejsze i bardziej 

czasochłonne niż postępowanie przed sądem polubownym, ale i konieczne, gdy 

sprzedawca bezzasadnie odrzuca Twoją reklamację i zarazem nie godzi się na 

poddanie sprawy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.  

 

Po to też powstał niniejszy poradnik, aby Ci 

pokazać, że dochodzenie praw przed sądem 

powszechnym jest możliwe,  a często jest wręcz 

niezbędne do zakończenia skutecznie reklamacji towaru. Warto zatem spróbować. 

Oczywiście jeżeli sprzedawca zgadza się na poddanie sporu pod rozstrzygnięcie przez 

sąd polubowny to skorzystaj z takiej możliwości. 

 

W dalszych punktach omówimy najważniejsze kwestie związane z postępowaniem 

sądowym przed sądem powszechnym. Postępowanie takie nazywa się postępowaniem 

cywilnym, w odróżnieniu od np. postępowania karnego, czy też administracyjnego. 

Podstawową regulacją prawną w tym zakresie jest kodeks postępowania cywilnego.2 

 
                                                      
2 Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) 
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WŁAŚCIWY TRYB POSTĘPOWANIA – A 

RACZEJ , CZY ZAWSZE BĘDZIE TO 

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE? 
 

 

Mówimy cały czas o postępowaniu cywilnym, w ramach którego wyróżnia się różne 

jego tryby. Przykładowo postępowanie uproszczone, nakazowe, gospodarcze itd. 

 

TRYB POSTĘPOWANIA , CO TO TAKIEGO ? 
 

Zadajesz sobie pewnie pytanie, o co tak naprawdę chodzi z tymi trybami… 

 

Najłatwiej można to wytłumaczyć w ten sposób – wyobraź sobie, że postępowanie 

cywilne to muzyka, a tryby postępowania to poszczególne style muzyczne (rock, pop 

itp.). Jak wiadomo każdy styl muzyczny rządzi się swoimi prawami i różni się od 

pozostałych. Zachowuje też pewne podstawowe zasady, które powodują, że możemy 

mówić o danym stylu muzycznym w ogóle jako o muzyce. Tak samo jest w przypadku 

trybów postępowania cywilnego. Przepisy prawne je regulujące tworzą pewne 

odrębności spowodowane rodzajem spraw, których dotyczą, ale w pozostałym zakresie 

odsyłają do przepisów ogólnych regulujących postępowanie cywilne.  

 

JAKI TRYB NAJCZ ĘŚCIEJ ZNAJDZIE ZASTOSOWANIE W 
TWOJEJ SPRAWIE? 
 

W przypadku spraw konsumenckich rozstrzyganych przed sądem powszechnym 

najczęściej będziemy mieli do czynienia z postępowaniem uproszczonym. Pytanie 

dlaczego?  

 

K IEDY STOSUJEMY POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE? 
 

Postępowanie uproszczone jest obligatoryjne (a więc masz obowiązek z niego 

skorzystać) w następujących sprawach należących do właściwości sądów rejonowych:  
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a) o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie 

przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające 

z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z 

umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie 

przekracza tej kwoty; 

 

b) o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę 

oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni 

mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu. 

 

 

WAŻNE POJĘCIA!  

 

SPRZEDAŻ KONSUMENCKA  

jest to sprzedaż rzeczy ruchomej (nowej bądź używanej) konsumentowi przez 

przedsiębiorcę. Pojęcie to nie obejmuje sprzedaży energii elektrycznej, gazu i wody, 

chyba że są sprzedawane w ograniczonej ilości lub w określonej objętości. 

 

RĘKOJMIA  

Instytucja ta uregulowana jest w Kodeksie cywilnym, w art. 556 i n. Generalnie dotyczy 

ona odpowiedzialności sprzedawcy względem kupującego za wady fizyczne i prawne 

sprzedanej rzeczy. Jednakże nie będzie ona nas zbytnio interesowała w niniejszym 

poradniku, gdyż stroną takiej umowy nie jest konsument. Umowa taka może zostać 

zawarta np. między dwoma osobami fizycznymi albo przedsiębiorcami. Wtedy znajdują 

zastosowanie przepisu Kodeksu cywilnego, o których była mowa wyżej.  

  

NIEZGODNOŚĆ TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z UMOW Ą 

Pojęcie to zostało uregulowane w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży 

konsumenckiej3. To właśnie pod tym pojęciem kryją się potocznie nazywane przez 

konsumentów wady towaru konsumpcyjnego, choć zgodnie z literalnym brzmieniem 

                                                      
3 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o 
zmianie Kodeksu cywilnego. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r. ze zm.) 
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ustawy, o której wspomnieliśmy wyżej sprzedawca odpowiada względem konsumenta 

za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową. 

 

Z niezgodnością towaru z umową mamy do czynienia gdy towar:  

 

• jest niekompletny (np. brak jest instrukcji obsługi albo kabla zasilającego); 

• nie nadaje się do celu, do którego jest zwykle używany (np. żelazko się nie 

nagrzewa); 

• nie ma właściwości, jakie powinny cechować taki produkt i o jakich zapewniał 

sprzedawca lub producent (podczas indywidualnego uzgadniania właściwości 

towaru lub w składanych publicznie oświadczeniach – w reklamie lub 

oznakowaniu towaru); 

• został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony - ale tylko w przypadku, 

jeśli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez 

sprzedawcę albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy 

sprzedaży. 

 

 

A zatem jeżeli reklamujesz towar konsumpcyjny, który jest niezgodny z umową 

sprzedaży konsumenckiej, a jego wartość nie przekracza 10.000 zł (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych), to właściwym trybem postępowania będzie zawsze postępowanie 

uproszczone. W innych wypadkach powinieneś złożyć pozew w postępowaniu 

zwykłym (o tym postępowaniu będzie jeszcze mowa dalej).  

 

POZNAJ ODRĘBNOŚCI ZWI ĄZANE Z POSTĘPOWANIEM 
UPROSZCZONYM  
 

Towar konsumpcyjny to m.in. żelazko, lodówka, buty… A więc rzeczy, których 

wartość rzadko przekracza 10.000 zł. Stąd najpewniej będziesz składał pozew w 

postępowaniu uproszczonym. Co to tak naprawdę oznacza i co się z tym wiąże? 

Poniżesz znajdziesz kilka uwag na temat postępowania uproszczonego.  
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Postępowanie uproszczone w zamyśle ustawodawcy miało być prostsze i tańsze, niż 

postępowanie zwykłe. W praktyce bywa różnie i często udogodnienia nastręczają 

trudności konsumentom. 

 

a) FORMULARZE , FORMULARZE … 

 

Zacznijmy od formularzy . Być może już o tym wiesz, ale przypomnijmy. Składając 

pozew w postępowaniu uproszczonym powinieneś go sporządzić na urzędowym 

formularzu.  Podobnie rzecz się ma z pismem zawierającym wnioski dowodowe, 

odpowiedzią na pozew (gdybyś przypadkiem był pozwany musisz taką odpowiedź 

napisać) oraz ze sprzeciwem od wyroku zaocznego (wyrok taki wydawany jest pod 

nieobecność pozwanego). 

 

Jeżeli te nazwy nic Ci nie mówią to wzory formularzy możesz znaleźć na stronie 

Ministerstwa Sprawiedliwości (pod adresem: 

http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-

cywilnym/). Powinny być one dostępne także w każdym sądzie w formie papierowej. 

Przykładowy wzór pozwu zamieściliśmy również w następnej 

części niniejszego poradnika. 

 

Wydaje się, iż wypełnienie formularza nie powinno być niczym 

trudnym, często jednak konsumenci popełniają błędy, które nie 

pozwalają na skutecznie wniesienie pozwu. Stąd też m.in. w 

dalszej części niniejszego poradnika zamieściliśmy już wypełniony przykładowy 

formularz pozwu. 

 

b) TYLKO JEDNO ROSZCZENIE  

 

Inne odrębności, które rządzą postępowaniem uproszczonym to m.in. to, że jednym 

pozwem możesz dochodzić wyłącznie jednego roszczenia. Połączenie kilku roszczeń 

w jednym pozwie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z tej samej umowy lub 

umów tego samego rodzaju. Złamanie tej zasady grozi zwrotem pozwu. Brzmi dość 

groźnie, ale nie przejmuj się. W Twoim wypadku co do zasady zawsze będziesz 

dochodził jednego roszczenia, np. zapłaty albo wymiany. 
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c) PRAWIDŁOWO SFORMUŁUJ ŻĄDANIE  

 

Pamiętaj, że w postępowaniu uproszczonym zmiana powództwa jest niedopuszczalna. 

Oznacza to, iż w trakcie procesu nie będziesz mógł już zmienić swojego żądania. 

Przykładowo najpierw żądałeś wymiany towaru na nowy, a następnie chciałbyś zażądać 

jego nieodpłatnej naprawy. Fakty, które przytoczyłeś w uzasadnieniu pozwu (inaczej 

podstawa faktyczna) również nie będą mogły ulec zmianie. Nie będziesz mógł również 

pozwać innej osoby aniżeli wskazanej w pozwie. Stąd bardzo ważne jest prawidłowe 

sformułowanie żądania oraz precyzyjne wskazanie osoby przeciwko, której 

wytacza się sprawę (pozwany). 

 

d) POWÓDZTWO WZAJEMNE  

 

W postępowaniu uproszczonym powództwo wzajemne (czyli wytoczone przez drugą 

stronę sporu) oraz zarzut potrącenia są dopuszczalne, jeżeli roszczenia te nadają się do 

rozpoznania w tym postępowaniu. Te odrębności mogłyby Ci się przydać, w sytuacji 

gdybyś to Ty był pozwanym.  

 

e) PREKLUZJA DOWODOWA  

 

Teraz bardzo ważna rzecz, która charakteryzuje postępowanie uproszczone. Mianowicie 

prekluzja dowodowa. W skrócie oznacza ona, iż w zasadzie nie będziesz mógł 

powołać innych dowodów i okoliczności niż te, które wskażesz w pozwie. Są 

wyjątkowe sytuacje, kiedy będzie to jednak możliwe. Poniżej przytaczamy przepis o 

tym mówiący.  

 

Zgodnie z art. 505 [5] Kodeksu postępowania cywilnego:  

 

§ 1. Okoliczności faktyczne, zarzuty i wnioski dowodowe nie zgłoszone w pozwie, 

odpowiedzi na pozew, na pierwszym posiedzeniu przeznaczonym na rozprawę lub w 

sprzeciwie od wyroku zaocznego mogą być rozpoznawane tylko wtedy, gdy strona 

wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej lub gdy potrzeba ich powołania wynikła 

później. 
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§ 2. Powód może przytoczyć nowe okoliczności faktyczne i wnioski dowodowe nie 

później niż w terminie tygodnia od dnia doręczenia mu pism pozwanego wymienionych 

w paragrafie poprzedzającym. 

 

Przepis ten wskazuje na podstawy faktyczne rozstrzygnięcia Twojej sprawy przez 

sąd.  

 

Wskazuje on, iż powinieneś 

podać już w pozwie wszelkie 

okoliczności faktyczne, zarzuty i dowody, które są Ci znane w momencie złożenia 

pozwu, i które oczywiście mają związek ze sprawą. W przeciwnym wypadku 

powołanie się na nie później może być bardzo trudne i sąd może ich nie wziąć pod 

uwagę przy rozstrzyganiu sprawy. 

 

Pamiętaj także szybko reagować na wszelkie twierdzenia drugiej strony, maksymalnie 

w ciągu jednego tygodnia od doręczenia pisma.  

 

Powyższe uwagi dotyczyły najważniejszych kwestii związanych z postępowaniem 

uproszczonym, które będzie stosowane w przeważającej ilości spraw konsumenckich.  

 

POSTĘPOWANIE ZWYKŁE  
 

Jeżeli chodzi natomiast o postępowanie zwykłe, to pozew w takim postępowaniu nie 

jest składany na formularzu i nie stosuje się do tego postępowania także innych 

odrębności, o których była mowa powyżej (jedno roszczenie, niedopuszczalność 

zmiany powództwa itd.). W kolejnych punktach będziemy omawiać ogólne zasady 

dotyczące postępowania cywilnego, a gdzie będzie to wyraźnie zaznaczone wskażemy 

odrębności przy postępowaniu uproszczonym. Stąd nie ma potrzebny osobnego 

omawiania postępowania zwykłego. W części poradnika, gdzie znajdują się wzory pism 

umieściliśmy również wzór pozwu w postępowaniu zwykłym.  

 

Na koniec tego dłuższego podrozdziału jeszcze raz przypominamy - jeżeli wartość 

towaru konsumpcyjnego nie przekracza 10.000 zł to stosujemy tryb uproszczony, a 

jeżeli przekracza to tryb zwykły.   



16 | S t r o n a 
 

OZNACZENIE STRON – KOGO MAM  

POZWAĆ? 
 

 

Tutaj poruszymy bardzo ważną kwestię, a mianowicie właściwe oznaczenie stron 

pozwu.  

 

Jak już wiesz, w postępowaniu uproszczonym nie możesz zmienić osoby pozwanego. 

Przykładowo: najpierw pozwałeś producenta, a potem jednak chciałbyś pozwać 

sprzedawcę. Nie możesz tak zrobić.  

 

Dlatego bardzo ważne jest dokładne 

oznaczenie stron. Jeżeli dochodzisz 

praw z tytułu niezgodności towaru 

z umową to osobą, którą 

powinieneś pozwać jest sprzedawca, a nie producent. Producent mógłby odpowiadać, 

gdybyś dochodził swych praw na podstawie gwarancji, a producent byłby gwarantem.  

 

Ale wróćmy do naszej odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z 

umową. Odpowiedzialność ta jest uregulowana w ustawie o szczególnych warunkach 

sprzedaży konsumenckiej.4  

 

KTO TO JEST SPRZEDAWCA? 
 

Pytanie, kto to jest sprzedawca? Sprzedawca jest przedsiębiorcą, czyli najczęściej 

osobą fizyczną lub prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą 

lub zawodową. W naszym przypadku będzie to najczęściej działalność gospodarcza, 

czyli np. sklep obuwniczy. Dlatego też odpowiedzialna nie jest ekspedientka w sklepie, 

tylko osoba która ją zatrudnia i prowadzi sklep.  

 

                                                      
4 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o 
zmianie Kodeksu cywilnego. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r. ze zm.) 



17 | S t r o n a 
 

Częstym błędem już na etapie składania pisma reklamacyjnego jest niewłaściwe lub 

niepełne oznaczenie sprzedawcy. Pamiętaj, że takie pismo reklamacyjne sprzedawca 

może kwestionować i twierdzić, że nie jest on jego adresatem.  

 

Podobnie sprawa wygląda przy oznaczaniu strony w pozwie.  

 

Teraz ważna kwestia - firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, a czasami także 

(dodatkowo!) inne oznaczenia, np. JAN KOWALSKI SKLEP BUCIK (sprzedawcą nie 

jest sam SKLEP BUCIK).  

 

W przypadku osób prawnych firmą będzie jej nazwa, np. SKLEP BUCIK Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością.  

 

JAK USTALI Ć DOKŁADNE DANE ?  
 

Zanim złożysz pozew ustal dokładne dane sprzedawcy (nazwa i adres). Pomoże Ci w 

tym np. paragon, informacja 

zamieszczona w witrynie sklepowej 

lub regulamin sklepu internetowego. 

Warto również zadzwonić do 

właściwego urzędu gminy, czy miasta, 

aby potwierdzić dane przedsiębiorcy. 

Jeżeli masz do czynienia z osobą 

prawną spróbuj odnaleźć interesujące 

Cię informację w wyszukiwarce 

Ministerstwa Sprawiedliwości 

zamieszczonej pod adresem 

http://opp.ms.gov.pl. A może znasz NIP lub REGON sprzedawcy? Wtedy możesz 

skorzystać z tej wyszukiwarki: http://www.stat.gov.pl/regon/ 

 

Jeszcze jedna uwaga, gdy sklep prowadzą dwie osoby lub więcej (np. w formie spółki 

cywilnej) to wtedy w pozwie powinieneś oznaczyć wszystkich pozwanych. 

 

 

www.adigitaldreamer.com  
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JEŻELI NIE ZNASZ SPRZEDAWCY  
 

Co prawda możesz dochodzić swoich praw nie znając np. danych adresowych 

sprzedawcy, gdyż sąd wtedy ustanowi kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, 

ale warto się zastanowić nad faktyczną możliwością wykonania późniejszego wyroku. 

Chodzi tutaj już o etap postępowania egzekucyjnego. Przykładowo - jeżeli otrzymałeś 

korzystny wyrok o zapłatę, a nie możesz zlokalizować sprzedawcy, nie masz także 

innych jego danych (np. numeru rachunku bankowego), to egzekucja może okazać się 

często bezskuteczna. 

 

INFORMUJ O ZMIANIE ADRESU  
 

Na końcu przypomnimy Ci jeszcze jedną ważną rzecz. Pamiętaj zawsze powiadomić 

sąd o swojej zmianie adresu. Nie będzie to zapewne częsta sytuacja, ale brak takiego 

powiadomienia może działać na Twoją niekorzyść.  
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WŁAŚCIWO ŚĆ SĄDU – DO JAKIEGO 

SĄDU MAM ZŁO ŻYĆ POZEW? 
 

 

Dobre pytanie. Odpowiedź na nie pozwoli Ci na pewno zaoszczędzić czas, gdyż sąd 

który okazał się niewłaściwy przekaże sprawę sądowi właściwemu, co oczywiście 

trwa…  

 

Składając pozew musisz ustalić dwie właściwości:  

 

• miejscową i  

• rzeczową.  

 

Brzmi dość zagadkowo, ale nie jest to trudne i na pewno sobie z tym poradzisz. 

Czasami warto również po prostu zadzwonić do sądu i się dopytać o interesującą nas 

informację.  

 

WŁAŚCIWO ŚĆ RZECZOWA SĄDU 
 

Właściwość rzeczowa, to inaczej odpowiedź na pytanie jakie sprawy dany sądy 

(rejonowy, czy okręgowy) może rozpoznawać.  

 

I teraz tak. Sądy rejonowe rozpoznają 

wszystkie sprawy z wyjątkiem tych, które 

należą do właściwości sądów okręgowych.  

 

A które należą do właściwości sądów okręgowych? Jest kilka kryteriów, ale tak 

naprawdę dla Ciebie będzie miało znaczenie tylko jedno. Mianowicie wartość 

przedmiotu sporu (czyli przeważnie wartość towaru konsumpcyjnego, który 

reklamujesz). Zasada jest taka, że jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 

75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) to właściwy jest sąd rejonowy, a gdy 

przekracza to właściwym jest sąd okręgowy. A zatem graniczną wartością jest kwota 

75.000 zł.  
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W przeważającej liczbie przypadków właściwy będzie sąd rejonowy. Możemy 

jednak wyobrazić sobie sytuację, gdy konsument odstąpił od umowy sprzedaży 

samochodu o wartości powyżej 75.000 zł i żąda teraz przed sądem zwrotu gotówki – 

wtedy właściwy będzie sąd okręgowy. 

 

Warto zauważyć, iż w postępowaniu uproszczonym właściwy będzie zawsze sąd 

rejonowy (przypomnijmy, że do postępowania uproszczonego nadają się sprawy do 

10.000 zł). 

 

WŁAŚCIWO ŚĆ MIEJSCOWA SĄDU 
 

Przejdźmy teraz do właściwości miejscowej, która precyzuje sąd właściwy miejscowo 

do wytoczenia powództwa. Czasami może się zdarzyć, że właściwych sądów będzie 

kilka. Wtedy masz dowolność w wyborze i możesz wybrać ten, który jest np. najbliżej 

Twojego miejsca zamieszkania. 

 

a) ZASADA  

 

Zasadą jest, iż powództwo wytacza się przed sądem, w którego okręgu pozwany ma 

miejsce zamieszkania. Przykładowo – sprzedawca jest z Kalisza, to sądem właściwym 

będzie sąd w Kaliszu.  

 

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z 

zamiarem stałego pobytu. Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, 

ogólną właściwość oznacza się według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono 

znane lub nie leży w Polsce - według ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego w 

Polsce. 

 

Zasięg właściwości miejscowej danego sądu można ustalić wchodząc na stronę 

internetową danego sądu. Tam powinna być podana właściwość miejscowa danego 

sądu, a jeżeli nie to warto przedzwonić i dowiedzieć się telefonicznie.  
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b) JEST ZASADA, SĄ I WYJĄTKI  

 

Wyżej omówiliśmy zasadę ustalania właściwości miejscowej. Jak to zazwyczaj bywa 

istnieją również wyjątki od tej zasady. Wyjątek taki powoduje, iż mamy wybór. 

Możemy wytoczyć powództwo zgodnie z właściwością wynikająca z zasady albo z 

wyjątku. 

 

Po pierwsze. Powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy można 

wytoczyć przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli 

roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału. Czyli jeżeli 

sprzedawca ma kilka sklepów, możemy wytoczyć powództwo zgodnie z położeniem 

sklepu, w którym kupiliśmy towar.  

 

Po drugie. Powództwo o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub 

unieważnienie, jako też o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy wytoczyć można przed sąd miejsca jej wykonania. W razie 

wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być stwierdzone dokumentem. 

Właściwość ta może się pokrywać z tą wskazaną powyżej. 

 

c) WŁAŚCIWOŚĆ NARZUCONA PRZEZ SPRZEDAWCĘ – KLAUZULA 

NIEDOZWOLONA ? 

 

Parę słów o kształtowaniu przez sprzedawcę właściwości miejscowej sądu. Czasami 

zdarza się, że podpisujemy ze sprzedawcą umowę, która określa właściwość miejscową 

sądu. Taki zapis może się również znaleźć np. w regulaminie sklepu internetowego, czy 

też w ogólnych warunkach umów dostarczonych przez sprzedawcę.  

 

Zapis taki może stanowić niedozwolone postanowienie umowne. Pamiętaj, że 

postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie 

wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi 

obyczajami, rażąco naruszając interesy konsumenta. Nie dotyczy to jednak 

postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, 

jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. 
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Jakie to ma znaczenie dla Ciebie w kwestii właściwości miejscowej? Jeżeli 

postanowienie umowy określające właściwość miejscową jest postanowieniem 

niedozwolonym to takie postanowienie Cię nie wiąże, ale jesteście ze sprzedawcą 

związani umową w pozostałym zakresie. 

 

Pewnie zastanawiasz się, co oznacza nieuzgodnione indywidualnie postanowienie. Otóż 

nieuzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument 

nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień 

umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez 

kontrahenta.  

 

Jeszcze jedna korzyść dla Ciebie jest taka, że ciężar dowodu, że postanowienie zostało 

uzgodnione indywidualnie, spoczywa na tym, kto się na to powołuje. Zazwyczaj tą 

osobą będzie sprzedawca.  

 

Słowo jeszcze w kwestii sprzeczności z dobrymi obyczajami. Oceny zgodności 

postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili 

zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz 

uwzględniając umowy pozostające w związku z umową obejmującą postanowienie 

będące przedmiotem oceny. 

 

Kodeks cywilny podaje przykłady takich postanowień. W razie wątpliwości uważa się, 

iż niedozwolonym postanowieniem umownym jest to, które wyłącza jurysdykcję sądów 

polskich lub poddaje sprawę pod rozstrzygnięcie sądu polubownego polskiego lub 

zagranicznego albo innego organu, a także narzuca rozpoznanie sprawy przez sąd, 

który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy. 

 

A zatem jeżeli sprzedawca określa jako właściwy sąd, który nie jest właściwy zgodnie 

z zasadami wskazanymi powyżej to takie określenie może stanowić niedozwolone 

postanowienie umowne i nie wiązać konsumenta. Wtedy zastosowanie mają reguły 

ogólne.  
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d) WŁAŚCIWOŚĆ UMOWNA  

 

Ostatnia rzecz przy ustalaniu właściwości miejscowej.  

 

Chodzi o tzw. właściwość umowną (czyli strony wspólnie ustalają jaki sąd będzie 

właściwy). Polega ona na tym, że strony mogą umówić się na piśmie o poddanie 

sądowi pierwszej instancji, który według ustawy nie jest miejscowo właściwy, sporu 

już wynikłego lub sporów mogących w przyszłości wyniknąć z oznaczonego stosunku 

prawnego.  

 

Sąd ten będzie wówczas wyłącznie właściwy, jeżeli strony nie postanowiły inaczej lub 

jeżeli powód nie złożył pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym.  

 

Strony mogą również ograniczyć umową pisemną prawo wyboru powoda pomiędzy 

kilku sądami właściwymi dla takich sporów. 

 

Z właściwością umowną w przypadku spraw konsumenckich będziesz miał bardzo 

rzadko do czynienia. Zazwyczaj będziesz się kierować regułą ogólną, czyli sądem 

właściwym będzie sąd, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Często 

będziesz mógł również skorzystać z tzw. właściwości przemiennej, czyli miejsca 

wykonania umowy lub miejsca prowadzenia działalności przez sprzedawcę.  
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WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU –  JAK 

SIĘ OBLICZA ? 
 

 

Jednym z obligatoryjnych 

elementów pozwu w sprawach o 

roszczenia majątkowe (np. o 

zapłatę) jest podanie wartości 

przedmiotu sporu (dalej: WPS).  

 

DO CZEGO POTRZEBUJĘ WPS? 
 

Jak już dobrze wiesz od WPS uzależniona jest m.in. właściwość sądu (rejonowy czy 

okręgowy), ale także np.  wysokość opłaty czy wynagrodzenia profesjonalnego 

pełnomocnika strony. Jest to zatem dość ważna kwestia, której nie mogliśmy pominąć 

w niniejszym poradniku. 

 

USTALANIE WYSOKO ŚCI WPS 
 

Jak ustalić WPS? Jeżeli przedmiotem sprawy jest roszczenie pieniężne, zgłoszone 

choćby w zamian innego przedmiotu, podana kwota pieniężna stanowi WPS. 

Natomiast w przypadku innych spraw majątkowych WPS oblicza się następująco:  

 

• do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, 

żądanych obok roszczenia głównego; 

• jeżeli dochodzisz pozwem kilku roszczeń to zlicza się ich wartość; 

• w sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu 

sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej 

niż rok - za cały czas ich trwania.  

 

Powyżej podaliśmy zasady obliczania WPS, które będą Ci przydatne w realizacji 

Twoich praw konsumenta na drodze sądowej.  
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WPS w Twoim przypadku będzie zazwyczaj stanowił wartość towaru 

konsumpcyjnego, lub wartość obniżenia ceny którego żądałeś. Przykładowo jeżeli 

kupiłeś obuwie za 200 zł i następnie odstąpiłeś skutecznie od umowy, a sprzedawca nie 

chce Ci zwrócić pieniędzy, to w takim wypadku WPS będzie wynosił 200 zł. 

Dodatkowo możesz się domagać odsetek za opóźnienie, ale ich nie wliczasz już do 

WPS.  

 

SPRAWDZENIE WPS PRZEZ SĄD 
 

Sąd ma możliwość sprawdzenia czy podany WPS jest prawidłowy. Jeżeli sąd w 

wyniku sprawdzenia WPS uzna się za niewłaściwy, przekaże sprawę sądowi 

właściwemu; jeżeli jest kilka sądów właściwych - przekaże temu z nich, który wskaże 

powód. Takie przekazanie sprawy sądowi właściwemu zajmie trochę czasu, dlatego 

warto starannie ustalić WPS. 

 

Pamiętaj, że kwota zasądzona w wyroku nie zawsze musi być równa WPS. W 

postępowaniu uproszczonym jeżeli sąd uzna, że ścisłe udowodnienie wysokości żądania 

jest niemożliwe lub nader utrudnione, może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę 

według swej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy. Także 

jeżeli żądasz odsetek, a sąd uzna to żądanie za zasadne to zostaną one wliczone do 

zasądzonej kwoty. 
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KOSZTY PROCESU – ILE TAK 

NAPRAWDĘ RYZYKUJ Ę? 
 

 

Często to koszty procesu decydują o tym, czy wnosimy 

pozew do sądu czy też nie. Dlatego warto je poznać. 

 

 

KOSZTY PROCESU, CO SIĘ POD TYM KRYJE ? 
 

Koszty procesu to opłata sądowa, wydatki, a czasami także koszty zastępstwa 

procesowego (jeżeli strona wygrywająca jest reprezentowana przez adwokata lub radcę 

prawnego).  

 

Poniżej omówimy poszczególne koszty procesu, a na końcu postaramy się podać 

przykładową sprawę i ocenić koszty procesu z nią związane.  

 

OPŁATA SĄDOWA  
 

Zacznijmy od opłaty sądowej. Na Tobie, czyli na powodzie ciąży obowiązek jej 

uiszczenia już w momencie składania pozwu.  

 

Pamiętaj, ze nieuiszczenie opłaty stanowi brak formalny pozwu, który należy 

uzupełnić w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli opłata nie zostanie w 

tym terminie uiszczona sąd zwraca pozew i nie wywołuje od żadnych skutków. 

 

 

 

 

 

www.adigitaldreamer.com  
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e) OPŁATA SĄDOWA W POSTĘPOWANIU ZWYKŁYM  

 

Co do zasady w sprawach o prawa majątkowe (np. pozew o zapłatę) pobiera się opłatę 

stosunkową, która wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 

złotych i nie więcej niż 100.000 zł.  

 

Przykładowo WPS wynosi 20.000 zł, to opłata w takim przypadku będzie wynosić 

1.000 zł. Pamiętaj, że końcówkę opłaty zawsze zaokrągla się w górę do pełnego 

złotego.  

 

f) OPŁATA SĄDOWA W POSTĘPOWANIU UPROSZCZONYM  

 

Inaczej sprawa wygląda w przypadku postępowania uproszczonego. Jak już to wiesz, 

zapewne w tym trybie będziesz składał pozew. Tutaj mamy do czynienia z opłatą stałą 

zależną od wartości przedmiotu sporu. Opłata ta kształtuje się następująco:  

 

• do 2.000 złotych - 30 złotych; 

• ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych - 100 złotych; 

• ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych - 250 złotych; 

• ponad 7.500 złotych - 300 złotych. 

 

A zatem widzisz, że wysokość opłaty w postępowaniu uproszczonym zależna jest od 

tego czy mieści się w określonych widełkach wartości przedmiotu sporu. W ramach 

tych widełek mamy jedną wysokość opłaty sądowej, a nie jak przy opłacie stosunkowej 

5 % WPS. 

 

WYDATKI – TYLKO NIEZB ĘDNE I CELOWE  
 

Ustawa nie określa wyczerpującego katalogu wydatków. Podaje jedynie przekładowe 

wyliczenie:  

 

1) koszty podróży strony zwolnionej od kosztów sądowych związane z nakazanym 

przez sąd jej osobistym stawiennictwem; 
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2) zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów 

świadków; 

3) wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy oraz 

kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie; 

4) wynagrodzenie należne innym osobom lub instytucjom oraz zwrot poniesionych 

przez nie kosztów; 

5) koszty przeprowadzenia innych dowodów; 

6) koszty przewozu zwierząt i rzeczy, utrzymywania ich lub przechowywania; 

7) koszty ogłoszeń; 

8) koszty osadzenia i pobytu w areszcie; 

9) ryczałty należne kuratorom sądowym za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego 

w sprawach: o unieważnienie małżeństwa, o rozwód oraz separację, a także za 

uczestniczenie przy ustalonych przez sąd kontaktach rodziców z dziećmi; 

10) koszty wystawienia zaświadczenia przez lekarza sądowe 

 

Choć lista wydaje się długa pamiętaj, że strona przegrywająca sprawę obowiązana jest 

zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia 

praw i celowej obrony. Ocena, jakie koszty są niezbędne do celowego dochodzenia 

praw i celowej obrony, zależy od uznania sądu, a nie uznania drugiej strony. 

 

Wydaje się, iż najważniejsze znaczenie w Twojej sprawie mogą mieć wydatki 

związane ze świadkami oraz wynagrodzeniem i zwrotem kosztów poniesionych 

przez biegłego, o ile taki oczywiście zostanie powołany w sprawie. Jeżeli zostanie 

powołany biegły na Twój wniosek zapewne zostaniesz wezwany do uiszczenia zaliczki 

na jego wynagrodzenie. Pamiętaj jednak, że to na stronie przegrywającej ciąży 

obowiązek pokrycia kosztów procesu, w tym wydatków.  

 

Do wydatków można jeszcze zaliczyć m.in. wydatki stron związane z ich przejazdami 

do sądu oraz równowartości utraconego zarobku stron na skutek stawiennictwa w 

sądzie. Warunkiem jest, że strona występuje w procesie osobiście lub przez 

pełnomocnika, który nie jest adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym. 

Pamiętaj jednak, że suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie 

może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w 

siedzibie sądu procesowego. Jest zatem ograniczenie takich wydatków. 
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KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO 
 

Koszty te pojawią się w Twojej sprawie jedynie w sytuacji, gdy któraś ze stron będzie 

reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, czyli np. radcę prawnego lub 

adwokata. 

 

Rozporządzenie5 określa stawki minimalne wynagrodzenia zarówno adwokatów, jak i 

radców prawnych. Pomimo, że są to stawki minimalne nie należy się spodziewać, że 

sąd je podwyższy. Uzasadnieniem podwyższenia stawki mógłby być charakter i 

zawiłość sprawy, które wymagałyby zwiększenia niezbędnego nakładu pracy, co w 

przypadku spraw konsumenckich będzie rzadkością.  

 

Stawki te zależą od wartości przedmiotu sporu i są następujące:  

 

• do 500 zł – 60 zł; 

• powyżej 500 zł do 1 500 zł – 180 zł; 

• powyżej 1 500 zł do 5 000 zł – 600 zł; 

• powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 1 200 zł; 

• powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2 400 zł; 

• powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3 600 zł; 

• powyżej 200 000 zł – 7 200 

 

KOSZTY PROCESU – KTO ZA TO PŁACI ? 
 

Powyżej omówiliśmy koszty procesu. Przypomnijmy, że zasadą jest iż, strona 

przegrywająca sprawę 

obowiązana jest zwrócić 

                                                      
5 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz 
ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego 
ustanowionego z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.) oraz 
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz 
ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z 
dnia 28 września 2002 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) 
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przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i 

celowej obrony. Pamiętaj zawsze w pozwie zawrzeć wniosek o zasądzenie kosztów 

procesu od strony przeciwnej na Twoją rzecz. 

 

Należy mieć jednak na uwadze, że w razie częściowego tylko uwzględnienia przez sąd 

żądań stron, koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Sąd może 

jednak włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów procesu, jeżeli 

jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania. Podobnie będzie w 

sytuacji, gdy określenie należnej sumy zależało od wzajemnego obrachunku lub oceny 

sądu. 

 

Pamiętaj, że zawsze warto polubownie zakończyć spór i przed wytoczeniem procesu 

wezwać drugą stroną do dobrowolnego wykonania naszego żądania. Ma to znaczenie 

również dla ponoszenia kosztów procesu. Otóż zwrot kosztów należy się pozwanemu 

pomimo tego, że przegrał proces, ale nie dał on powodu do wytoczenia sprawy. 

Dodatkowym warunkiem jest to, iż pozwany uznał przy pierwszej czynności 

procesowej (np. w odpowiedzi na pozew) żądanie pozwu. Dzieje się tak w sytuacji, gdy 

np. nie wiedział on o naszym żądaniu. Jest to bardzo rzadka sytuacja w praktyce, ale 

możliwa.  

 

a) ZASADA SŁUSZNOŚCI I ZAWINIENIA  
 

Kosztami procesu rządzi również zasada słuszności i zasada zawinienia. Są to jednak 

sytuacje wyjątkowe, dlatego jedynie krótko o nich wspomnimy. 

 

Zgodnie z tą pierwszą zasadą w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może 

zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle 

kosztami. Nie oznacza to jednak przerzucenia kosztów na stronę wygrywającą.  

 

Natomiast zgodnie z zasadą zawinienia - niezależnie od wyniku sprawy sąd może 

włożyć na stronę lub interwenienta obowiązek zwrotu kosztów, wywołanych ich 

niesumiennym lub oczywiście niewłaściwym postępowaniem. 
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b) UGODA SĄDOWA , A KOSZTY PROCESU 
 

Pamiętaj jeszcze o jednej rzeczy. Koszty procesu, w którym zawarto ugodę, znosi się 

wzajemnie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej. Dlatego zawsze warto wywalczyć w 

zawieranej ugodzie przerzucenie kosztów na drugą stronę.  

 

PRZYKŁAD WYLICZENIA KOSZTÓW PROCESU  
 

Standardowa sprawa – reklamacja obuwia. Wartość obuwia 500 zł. Naprawa i wymiana 

są niemożliwe więc odstępujemy od umowy. My zwracamy sprzedawcy obuwie, a on 

powinien nam zwrócić pieniądze. Nie robi jednak tego mimo wezwania. Składamy 

pozew do sądu. Koszty procesu przedstawiają się następująco: opłata sądowa (30 zł), 

wydatki (opinia biegłego 30 zł). W procesie nie występuje profesjonalny pełnomocnik, 

nie zostali również powołani świadkowie. Strony nie domagają się zwrotu kosztów 

stawiennictwa i utraconego zarobku.  

 

A zatem całkowity koszt procesu wynosi 60 zł. W przypadku wygrania sprawy strona 

przeciwna obowiązana jest nam zwrócić także tą kwotę, czyli w sumie 560 zł. W razie 

przegranej jesteśmy zobowiązani do zapłaty drugiej stronie 60 zł. 

 

Gdyby w sprawie został powołany np. radca prawny to koszty procesu zwiększyłyby się 

o 60 zł + 17 zł opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. Czyli w sumie koszty 

procesu wyniosłyby 137 zł.  

 

Jak widzimy koszty procesu są w miarę duże w porównaniu z wartością obuwia. 

Dlatego też zawsze warto przed wytoczeniem powództwa zlecić napisanie opinii 

rzeczoznawcy, który oceni nasze szansę na wygraną (stwierdzi czy mamy do czynienia 

z niezgodnością towaru z umową). Koszt takiej opinii w przypadku rzeczoznawcy 

obuwia to około 30 zł.  
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ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW S ĄDOWYCH I POMOC PRAWNA 
Z URZĘDU 
 

Możesz ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych (nie całych kosztów procesu), a 

więc opłaty sądowej od pozwu. Zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony 

od obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi. 

 

Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży 

oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku 

utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. W ten sposób możesz się domagać 

zwolnienia od kosztów sądowych całkowitego lub częściowego. Do wniosku o 

zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące 

szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby 

ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się według 

ustalonego wzoru (został zamieszczony również w drugiej części poradnika). 

 

Wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub 

ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. 

 

Jeszcze jedna uwaga. Strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości 

lub części, może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. 

Natomiast osoba fizyczna, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się 

domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli złoży oświadczenie, z 

którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub 

radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. 

 

Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona zgłasza wraz z 

wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do 

protokołu , w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Osoba 

fizyczna, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu, może złożyć 

wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sądzie rejonowym właściwym 

ze względu na miejsce swego zamieszkania, który niezwłocznie przesyła ten wniosek 

sądowi właściwemu. Ponadto osoba fizyczna dołącza do wniosku o ustanowienie 
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adwokata lub radcy prawnego oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o swoim 

stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. 

 

Sąd uwzględni wniosek tylko wtedy, jeżeli udział adwokata lub radcy prawnego w 

sprawie uzna za potrzebny. Nie ma więc takiego obowiązku.   
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POSTĘPOWANIE DOWODOWE – NA KIM 

SPOCZYWA CIĘŻAR DOWODOWY ? 
 

 

Tak naprawdę jest to najważniejsza część niniejszego poradnika. Dlaczego? Bo 

musisz udowodnić, że masz racje, że Twoje twierdzenie jest prawdziwe. Tylko wtedy 

możesz liczyć na korzystne dla siebie rozstrzygnięcie sądu. Sąd co do zasady nie 

przeprowadza dowodów z urzędu, więc cały ciężar spoczywa na stronach procesu. 

 

CIĘŻAR DOWODOWY  
 

Zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, 

która z faktu tego wywodzi skutki prawne. To jest zasada, która rządzi 

postępowaniem cywilnym. Jak to się przekłada na Twoją sprawę?  

 

Zastanów się najpierw jakie są Twoje twierdzenia (np. fakt istnienia niezgodności 

towaru z umową, odstąpienie od umowy), a następnie postaraj się te twierdzenia 

poprzeć odpowiednimi dowodami.  

 

DOMNIEMANIE , CZY MOŻE CI POMÓC? 
 

W tym miejscu wspomnimy Ci o domniemaniu. Zmienia ono trochę zasadę ciężaru 

udowodnienia faktu, o której mówiliśmy powyżej.  

Domniemanie jest to założenie prawdziwości danego faktu. Przyjmuje się, iż dany 

fakt istnieje tak długo, jak nie zostanie obalony (nie zostanie przeprowadzony 

przeciwdowód). Mamy domniemania prawne i faktyczne. Związanie sądu 

domniemaniami prawnymi przenosi ciężar dowodu na stronę, przeciw której 

przemawia domniemanie. 

Poniżej wskazaliśmy jedno z domniemań, z którym możesz się spotkać reklamując 

towar. 
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Mowa o domniemaniu istnienia niezgodności towaru z umową już w chwili wydania 

towaru, jeżeli została ona stwierdzona w okresie do 6 miesięcy od dnia zakupu. W 

okresie pierwszych 6 miesięcy od zakupu towaru to sprzedawca będzie musiał wykazać, 

że niezgodność towaru nie istniała już w chwili zakupu. Po upływie tego okresu to na 

Tobie z kolei będzie spoczywał ten ciężar i wtedy zapewne nie obędzie się bez opinii 

biegłego (chyba, że załączysz do pozwu wcześniejszą opinię rzeczoznawcy, druga 

strona nie będzie jej kwestionować, a sąd da jej wiarę).  

RODZAJE DOWODÓW  
 

Jakie mamy dowody? Dowodem może być dokument (np. pismo reklamacyjne, opinia 

rzeczoznawcy), zeznanie świadka, opinia biegłego (będzie bardzo często powoływany 

w sprawach konsumenckich dla oceny, czy mamy do czynienia z niezgodnością towaru 

z umową), oględziny, przesłuchanie stron, a także inne środki dowodowe. Katalog 

nie jest zamknięty.  

 

Jednakże w Twojej sprawie największe znaczenie będzie miał dowód z dokumentu, 

opinii biegłego oraz przesłuchania stron, a czasami także zeznań świadków.  

 

POSTĘPOWANIE DOWODOWE  
 

Poniżej omówimy podstawowe reguły dotyczące postępowania dowodowego, a 

mające znaczenie w sprawach konsumenckich. Dalej omówimy dowody, które mogą 

mieć duże znaczenie w Twojej sprawie.  

 

Postępowanie dowodowe odbywa się najczęściej przed sądem, do którego złożyłeś 

pozew (o ile oczywiście był właściwy).  

 

Wyjątkowo część postępowania dowodowego może zostać przeprowadzona także przed 

innym sądem. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy wymaga tego charakter dowodu 

albo wzgląd na poważne niedogodności lub niewspółmierność kosztów w stosunku do 

przedmiotu sporu. Najczęściej spotkasz się z taką sytuacją, gdy będzie trzeba 

przesłuchać świadka, który mieszka na drugim końcu Polski i niecelowe byłoby jego 

wzywanie na rozprawę. 
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W takich wypadkach sąd orzekający zleci przeprowadzenie dowodu jednemu ze swych 

członków (sędzia wyznaczony) albo innemu sądowi (sąd wezwany). Jeżeli charakter 

dowodu się temu nie sprzeciwia, sąd orzekający może postanowić, że jego 

przeprowadzenie nastąpi przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających 

dokonanie tej czynności na odległość. Sąd orzekający przeprowadza dowód w 

obecności sądu wezwanego lub referendarza sądowego w tym sądzie. 

 

Pamiętaj, że niestawiennictwo stron na termin rozprawy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia dowodu, chyba że obecność stron lub jednej z nich okaże się 

konieczna. Ponadto sąd orzekający może zarządzić powtórzenie lub uzupełnienie 

postępowania dowodowego, gdy uzna to za zasadne. 

 

Wnioski dowodowe możesz zgłaszać na piśmie lub ustnie na rozprawie (pamiętaj 

jednak o prekluzji dowodowej, o której wspominaliśmy omawiając postępowanie 

uproszczone).  

 

Uwaga praktyczna. Wszelkie pisma procesowe, które składasz (w tym pisma z 

wnioskami dowodowymi) musisz złożyć w tylu egzemplarzach, ile jest osób 

uczestniczących w sprawie łącznie z Tobą. Przykładowo – jesteś powodem, a po 

stronie pozwanej są dwie osoby. W takiej sytuacji musisz złożyć 3 egzemplarze danego 

pisma (jeden oryginał i dwie kopie). 

 

Uwaga praktyczna. Powołując określony dowód musisz ponadto określić, na 

jaką okoliczność go zgłaszasz. 

Przykładowo – jeżeli zgłaszasz 

jako dowód paragon, to 

okolicznością na jaką go 

zgłaszasz będzie najczęściej fakt zawarcia umowy, jej przedmiot oraz czas i miejsce jej 

zawarcia. 
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Musisz też mieć na uwadze, iż sąd może pominąć środki dowodowe, jeżeli okoliczności 

sporne zostaną już dostatecznie wyjaśnione lub jeżeli strona powołuje dowody jedynie 

dla zwłoki, czyli przeciągnięcia procesu ponad niezbędną miarę. 

 

Uwaga praktyczna.  Czy możesz mieć pewność, że zawnioskowany dowód 

wystarczająco udowodni okoliczność, na którą został powołany? Niestety nie. Sąd 

ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie 

wszechstronnego rozważenia zebranego materiału w danej sprawie. Sąd ocenia na 

tej podstawie np. jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu 

lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniu 

sądu. 

 

DOWÓD Z DOKUMENTU  
 

Dokumenty dzielimy na urzędowe i prywatne. Jest to bardzo popularny dowód. 

Zapewne skorzystasz z niego składając pozew, w celu udowodnienia np. złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo przedkładając paragon jako dowód 

zawarcia umowy ze sprzedawcą. Poniżej kilka uwag dotyczących tego dowodu. 

 

Dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego 

organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią 

dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone. Dokument urzędowy stanowi 

zatem bardzo mocny dowód. Strona, która zaprzecza prawdziwości dokumentu 

urzędowego albo twierdzi, że zawarte w nim oświadczenia organu, od którego 

dokument ten pochodzi, są niezgodne z prawdą, powinna okoliczności te udowodnić. 

 

Natomiast dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, 

złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. Jeżeli strona zaprzecza prawdziwości 

dokumentu prywatnego albo twierdzi, że zawarte w nim oświadczenie osoby, która je 

podpisała, od niej nie pochodzi, obowiązana jest okoliczności te udowodnić. Jeżeli 

jednak spór dotyczy dokumentu prywatnego pochodzącego od innej osoby niż strona 

zaprzeczająca, prawdziwość dokumentu powinna udowodnić strona, która chce z niego 

skorzystać. 
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Dokumentem prywatnym będzie w Twoim przypadku bardzo często opinia 

rzeczoznawcy, której napisanie zleciłeś jeszcze przed procesem. Nie zastępuje ona 

opinii biegłego powoływanego w procesie. Z doświadczenia jednak wiemy, że często 

rzeczoznawcy, do których kontakt możesz uzyskać w Inspekcji Handlowej, występują 

również w charakterze biegłych sądowych. Dlatego warto uzyskując kontakt do 

rzeczoznawcy zawsze dopytać, czy jest on również biegłym sądowym w danej 

dziedzinie. Pozwoli to nam z dużym prawdopodobieństwem ocenić nasze szanse na 

wygraną w procesie, jeszcze przed złożeniem pozwu. 

 

A teraz ważna uwaga dotycząca ograniczenia dowodu ze świadków i przesłuchania 

stron, jeżeli wymagana jest forma pisemna. Otóż jeżeli ustawa lub umowa stron 

wymaga dla czynności prawnej zachowania formy pisemnej, dowód ze świadków 

lub z przesłuchania stron w sprawie między uczestnikami tej czynności na fakt jej 

dokonania jest dopuszczalny w wypadku, gdy dokument obejmujący czynność został 

zagubiony, zniszczony lub zabrany przez osobę trzecią, a jeżeli forma pisemna była 

zastrzeżona tylko dla celów dowodowych, także w wypadkach określonych w kodeksie 

cywilnym. 

 

Zasadą jest, że każdy obowiązany jest przedstawić na zarządzenie sądu w 

oznaczonym terminie i miejscu dokument znajdujący się w jego posiadaniu i 

stanowiący dowód faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że dokument 

zawiera informacje niejawne. Za nieuzasadnioną odmowę przedstawienia dokumentu 

przez osobę trzecią sąd, po wysłuchaniu jej oraz stron co do zasadności odmowy, skaże 

osobę trzecią na grzywnę. Osoba trzecia ma prawo żądać zwrotu wydatków 

połączonych z przedstawieniem dokumentu. 

 

DOWÓD Z OPINII BIEGŁEGO  
 

Jest to bardzo ważny dowód szczególnie w przypadku spraw konsumenckich. To 

biegły oceni, czy mamy do czynienia z niezgodnością towaru z umową oraz czy wady 

są istotne. Udowodnienie tych faktów wymaga wiadomości specjalnych, bez których 

sądowi będzie bardzo trudno ocenić zasadność pozwu. Dopuszczenie dowodu z 

biegłych może nastąpić na posiedzeniu niejawnym po wysłuchaniu wniosków stron co 

do liczby biegłych i ich wyboru.  
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Pamiętaj, że jeżeli to na Tobie ciąży obowiązek udowodnienia istnienia niezgodności 

towaru z umową (np. minęło już 6 miesięcy od dnia zakupu towaru) najczęściej 

niezbędne będzie powołanie dowodu z opinii biegłego. Wniosek o przeprowadzenie 

dowodu z opinii biegłego powinieneś zgłosić w takim wypadku już w pozwie. Jeżeli 

wcześniej uzyskałeś np. opinię rzeczoznawcy to oczywiście możesz ją załączyć do 

pozwu, a dopiero w sytuacji kwestionowania przez pozwanego istnienia niezgodności 

towaru z umową możesz powołać dowód z opinii biegłego. Częstą praktyką jest 

również powoływanie tego dowodu pod warunkiem, gdyby druga strona kwestionowała 

istnienie niezgodności towaru z umową. 

Opinia biegłego zazwyczaj będzie miała formę pisemną, ale może to też być opinia 

ustna wydana na rozprawie. Sąd decyduje jaką formę ma mieć opinia biegłego. 

 

Sąd może ponadto zarządzić okazanie biegłemu akt sprawy i przedmiotu oględzin oraz 

zarządzić, aby brał udział w postępowaniu dowodowym.  

 

Opinia biegłego powinna zawierać uzasadnienie. Sąd może zażądać ustnego 

wyjaśnienia opinii złożonej na piśmie, może też w razie potrzeby zażądać dodatkowej 

opinii od tych samych lub innych biegłych. 

 

Biegły ma prawo żądać wynagrodzenia za stawiennictwo do sądu i wykonaną 

pracę. Przewodniczący może przyznać biegłemu zaliczkę na poczet wydatków. Koszty 

te zostały już omówione wyżej. Stanowią one wydatki w ramach kosztów procesu. 

Przykładowy koszt opinii biegłego rzeczoznawcy ds. obuwia to koszt około 30 złotych.  

 

DOWÓD Z ZEZNA Ń ŚWIADKÓW  
 

Czasami niezbędne będzie powołanie dowodu z zeznań świadków. Przykładowo 

sprzedawca uznał naszą reklamację, ale zrobił to ustnie i nie mamy żadnego pisemnego 

potwierdzenia. To ustne uznanie miało miejsce w obecności także innych osób, które 

możemy wezwać na świadków. Mają one co do zasady obowiązek zeznawać. 
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Strona powołująca się na dowód ze świadków obowiązana jest dokładnie oznaczyć 

fakty, które mają być zeznaniami poszczególnych świadków stwierdzone, i 

wskazać świadków, tak by wezwanie ich do sądu było możliwe (dokładne dane 

osobowe, ale także adres, pod który ma zostać doręczone wezwanie na rozprawę). 

 

Pamiętaj, że świadkami nie mogą być:  

 

• osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń; 

• wojskowi i urzędnicy niezwolnieni od zachowania w tajemnicy informacji 

niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" lub "poufne", jeżeli ich zeznanie miałoby 

być połączone z jej naruszeniem; 

• przedstawiciele ustawowi stron (np. opiekun, kurator) oraz osoby, które mogą 

być przesłuchane w charakterze strony jako organy osoby prawnej lub innej 

organizacji mającej zdolność sądową; 

• współuczestnicy jednolici (są to uczestnicy, których zapadły w sprawie wyrok 

dotyczyć będzie niepodzielnie – przykładowo 2 współwłaścicieli w procesie o 

wydanie rzeczy będącej przedmiotem współwłasności). 

 

Poniżej kilka uwag odnośnie prawa odmowy zeznań i odmowy udzielenia 

odpowiedzi na pytanie.  

 

Zasadą jest, iż nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem 

małżonków stron, ich wstępnych (np. rodzice, dziadkowie), zstępnych (np. dzieci, 

wnuki) i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu (np. 

szwagier, teściowa), jak również osób pozostających ze stronami w stosunku 

przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu 

stosunku przysposobienia. Jednakże odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach 

o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód.  

 

Świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby 

narazić jego lub jego bliskich, wymienionych w paragrafie poprzedzającym, na 

odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliw ą i bezpośrednią szkodę majątkową 

albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy 
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zawodowej. Duchowny może odmówić zeznań co do faktów powierzonych mu na 

spowiedzi. 

 

Jak już wspominaliśmy o tym wcześniej świadek ma prawo żądać zwrotu wydatków 

koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu, a ponadto wynagrodzenia za 

utrat ę zarobku. Przewodniczący może przyznać świadkowi zaliczkę na koszty podróży   

 

DOWÓD Z PRZESŁUCHANIA STRON  
 

Dowód ten omawiamy na końcu i taką też kolejność ma ramach postępowania 

dowodowego przed sądem. Jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub w ich 

braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, sąd dla 

wyjaśnienia tych faktów może dopuścić dowód z przesłuchania stron. Pamiętaj, że jest 

to dowód fakultatywny . Sąd nie ma obowiązku przesłuchiwania stron.  

 

Jeżeli sprzedawcą, którego pozywasz byłaby osoba prawna (np. spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością) to sąd przesłuchuje osoby wchodzące w skład organu 

uprawnionego do jej reprezentowania. Przy czym sąd decyduje, czy przesłuchać 

wszystkie te osoby, czy też tylko niektóre z nich. 

 

Gdy z przyczyn natury faktycznej lub prawnej przesłuchać można co do okoliczności 

spornych jedną tylko stronę, sąd oceni, czy mimo to należy przesłuchać tę stronę, czy 

też dowód ten pominąć w zupełności. Sąd postąpi tak samo, gdy druga strona lub 

niektórzy ze współuczestników nie stawili się na przesłuchanie stron lub odmówili 

zeznań. 

 

Przed przystąpieniem do przesłuchania sąd uprzedza strony, że obowiązane są 

zeznawać prawdę i że stosownie do okoliczności mogą być przesłuchane ponownie po 

odebraniu od nich przyrzeczenia. Przed odebraniem przyrzeczenia sąd uprzedza stronę 

o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań.  
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OPINIA RZECZOZNAWCY – DLACZEGO 

JEST TAK WA ŻNA I POM OCNA 
 

Znasz już koszty procesu i wiesz, że warto wcześniej poznać zasadność swojej 

reklamacji.  

 

Rzeczoznawca oceni 

zasadność faktyczną 

reklamacji. Inaczej mówiąc, 

rzeczoznawca powinien 

stwierdzić, czy nasza 

reklamacja jest zasadna, czy 

wady są istotne oraz jakie 

jest ich źródło (szczególnie 

nas interesująca kwestia – 

czy wady powstały już 

w chwili wydania towaru, gdyż tylko wtedy, mamy do czynienia z niezgodnością 

towaru z umową).  

 

DLACZEGO WARTO ?  
 

• opinia rzeczoznawcy pozwoli nam poznać przyczyny powstania wad w obuwiu 

oraz ich istotność, co ma znaczenie przy żądaniu zwrotu pieniędzy; 

• stanowi argument w dyskusji ze sprzedawcą odnośnie przyczyn powstania wad; 

• pozwoli nam ocenić nasze szanse na wygranie sprawy przed sądem w sytuacji 

gdyby sprzedawca nie chciał nam zwrócić pieniędzy ewentualnie dokonać 

wymiany lub naprawy. 

 

ILE KOSZTUJE OPINIA RZECZOZNAWCY ? 
 

Koszt opinii rzeczoznawcy jest uzależniony od rodzaju towaru. Przykładowo koszt 

opinii rzeczoznawcy obuwia to około 20-30 zł. Szczegółowe informację na ten temat 

uzyskasz bezpośrednio u rzeczoznawcy. 

www.bigfoto.com 
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GDZIE MO ŻESZ ZNALEŹĆ RZECZOZNAWC Ę? 
 

Kontakt do rzeczoznawcy można uzyskać telefonicznie w najbliższej Inspekcji 

Handlowej. Warto również skorzystać  z wyszukiwarki (np. www.google.com). 

 

JAKIE PYTANIA NALE ŻY ZADA Ć RZECZOZNAWCY ? 
 

Każdy rzeczoznawca jest specjalistą w swojej dziedzinie, dlatego warto uzyskać od 

niego odpowiedź m.in. na następujące pytania:  

 

• czy mamy do czynienia z niezgodnością towaru z umową? 

• jaki jest mniej więcej koszt naprawy i wymiany towaru? 

• czy naprawa towaru jest możliwa? 

• o ile procent niezgodność towaru zmniejsza jego wartość? 

 

Radzimy Ci przed wytoczeniem powództwa skorzystać z opinii rzeczoznawcy. 

Jeżeli dostaniesz opinię negatywną to raczej nie warto walczyć w sądzie i ryzykować 

zapłatę kosztów procesu. Aczkolwiek pamiętaj, że nawet pozytywna opinia 

rzeczoznawcy nie gwarantuje Ci wygranej. Nie jest ona wiążąca dla sądu. Ponadto 

druga strona może złożyć wniosek o przeprowadzenie opinii biegłego lub przedstawić 

opinię innego rzeczoznawcy. Dlatego zawsze warto pytając o kontakt do rzeczoznawcy 

ustalić, czy jest on również biegłym sądowym. Pozwoli to nam precyzyjniej określić 

nasze szanse w postępowaniu sądowym. 
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CZAS TRWANIA POSTĘPOWANIA  
 

Trudno ocenić ile może trwać 

postępowanie sądowe. Trzeba się 

liczyć, że minimalnie będą to dwa 

miesiące od dnia złożenia pozwu, ale 

nierzadko takie postępowanie będzie 

trwało dłużej. Wszystko zależy od 

zgłaszanych wniosków dowodowych, 

obłożenia sądu pracą i innych 

czynników. Jeżeli, któraś ze stron 

zaskarży wyrok wydany w pierwszej 

instancji, postępowanie również ulegnie wydłużeniu. W przypadku pozytywnego 

wyroku trzeba jeszcze liczyć dodatkowy czas na nadanie wyrokowi klauzuli 

wykonalności.  

 

Oczywiście zawsze może się zdarzyć sytuacja, że strony zawrą ugodę i wtedy 

postępowanie może się skończyć nawet na pierwszej rozprawie albo i wcześniej, jeżeli 

ugoda zostanie zawarta poza sądem.  

 

ODSETKI ZA OPÓŹNIENIE  
 

Pamiętaj, że jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, 

wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody 

i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik 

odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry 

oznaczona, należą się odsetki ustawowe (obecnie wynoszą one 13% w stosunku 

rocznym). Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż 

stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej 

stopy. A zatem, jeżeli odstąpiłeś od umowy i wezwałeś sprzedawcę do zwrotu 

pieniędzy, to od momentu kiedy sprzedawca powinien Ci zwrócić pieniądze możesz 

naliczać odsetki za opóźnienie. Odpowiednie żądanie powinieneś również umieścić w 

pozwie i wtedy sąd powinien zasądzić odsetki w wyroku.  

www.adigitaldreamer.com  
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WYROKOWANIE – UPRAGNIONY 

FINAŁ ? 
 

 

Dochodzimy już do końca naszego postępowania sądowego.  

 

Po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok, biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący 

w chwili zamknięcia rozprawy. Jednakże rozprawa powinna być otwarta na nowo, 

jeżeli istotne okoliczności ujawniły się dopiero po jej zamknięciu. 

 

WYROK CZĘŚCIOWY I WST ĘPNY 
 

Sąd może wydać wyrok częściowy, jeżeli nadaje się do rozstrzygnięcia tylko część 

żądania lub niektóre z żądań pozwu; to samo dotyczy powództwa wzajemnego. Ponadto 

sąd, uznając roszczenie za usprawiedliwione w zasadzie, może wydać wyrok wstępny 

tylko co do samej zasady, co do spornej zaś wysokości żądania - zarządzić bądź dalszą 

rozprawę, bądź jej odroczenie. 

 

O CZYM ORZEKA S ĄD? 
 

Pamiętaj, że sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty 

żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie. Kolejny raz przypominamy jak ważne jest 

prawidłowe sformułowanie żądania. 

 

KTO I KIEDY ORZEKA ? 
 

Wyrok może być wydany jedynie przez sędziów, przed którymi odbyła się rozprawa 

poprzedzająca bezpośrednio wydanie wyroku. 

 

Ogłoszenie wyroku powinno nastąpić na posiedzeniu, na którym zamknięto 

rozprawę. Jednakże w sprawie zawiłej sąd może odroczyć ogłoszenie wyroku tylko 

jeden raz na czas do dwóch tygodni. W postanowieniu o odroczeniu sąd powinien 

wyznaczyć termin ogłoszenia wyroku i ogłosić go niezwłocznie po zamknięciu 
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rozprawy. Ogłoszenie wyroku następuje na posiedzeniu jawnym. Nieobecność stron nie 

wstrzymuje ogłoszenia. Jeżeli ogłoszenie było odroczone, może go dokonać sam 

przewodniczący lub sędzia sprawozdawca. Ogłoszenia wyroku dokonuje się przez 

odczytanie sentencji. Po ogłoszeniu sentencji przewodniczący lub sędzia 

sprawozdawca podaje ustnie zasadnicze powody rozstrzygnięcia, może jednak tego 

zaniechać, jeżeli sprawa była rozpoznawana przy drzwiach zamkniętych. 

 

POUCZENIE STRON 
 

Stronie działającej bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego, 

obecnej przy ogłoszeniu wyroku, przewodniczący udzieli wskazówek co do sposobu 

i terminów wniesienia środka zaskarżenia. Jeżeli zastępstwo stron przez adwokatów 

lub radców prawnych jest obowiązkowe, należy pouczyć stronę o treści przepisów o 

obowiązkowym zastępstwie oraz o skutkach niezastosowania się do tych przepisów. 

 

UZASADNIENIE WYROKU  
 

Uzasadnienie wyroku sporządza się na żądanie strony, zgłoszone w terminie 

tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku, a w wypadku, gdy strona jest 

pozbawiona wolności lub nieobecna - od dnia doręczenia sentencji wyroku. Żądanie 

spóźnione sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Sąd sporządza uzasadnienie wyroku 

również wówczas, gdy wyrok został zaskarżony w ustawowym terminie oraz gdy 

wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.  

 

Uzasadnienie wyroku powinno zawierać wskazanie podstawy faktycznej 

rozstrzygnięcia, a mianowicie: ustalenie faktów, które sąd uznał za udowodnione, 

dowodów, na których się oparł, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił 

wiarogodności i mocy dowodowej, oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z 

przytoczeniem przepisów prawa. 

 

Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie dwutygodniowym od dnia złożenia 

wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a gdy wniosek taki nie był zgłoszony - od dnia 

zaskarżenia wyroku lub wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem 

prawomocnego orzeczenia. W sprawie zawiłej, w razie niemożności sporządzenia 
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uzasadnienia w terminie, prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony, 

nie dłuższy niż trzydzieści dni. 

 

Wyrok z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia 

uzasadnienia. 

 

WYROK ZAOCZNY  
 

Jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo 

stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny. 

 

W tym wypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznościach 

faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych 

pozwanemu przed rozprawą, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo 

zostały przytoczone w celu obejścia prawa. 

 

Wyrok wydany w nieobecności pozwanego nie będzie zaoczny, jeżeli pozwany żądał 

przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności albo składał już w sprawie 

wyjaśnienia ustnie lub na piśmie. 

 

Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu 

tygodnia od doręczenia mu wyroku. W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany 

powinien przytoczyć zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz fakty i dowody na ich 

uzasadnienie. 

 

Koszty rozprawy zaocznej i sprzeciwu ponosi pozwany, choćby następnie wyrok 

zaoczny został uchylony, chyba że niestawiennictwo pozwanego było nie zawinione lub 

że nie dołączono do akt nadesłanych do sądu przed rozprawą wyjaśnień pozwanego. 

 

NAKAZ ZAPŁATY  
 

Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, sąd rozstrzyga sprawę, wydając nakaz zapłaty. W 

Twoim przypadku sytuacja taka może mieć miejsce, gdy zajdą przesłanki do 
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zastosowania postępowania upominawczego (może być ono stosowane równolegle z 

postępowaniem uproszczonym). 

 

A zatem nie zawsze w sprawie zostanie wydany wyrok. Czasami mogą zajść 

przesłanki do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Nakaz 

zapłaty wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego (np. pozew o 

zapłatę), a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Wtedy nie 

wyznacza się rozprawy. Jeżeli nakaz się uprawomocni (dzieje się tak w sytuacji, gdy 

druga strona nie wniesie skutecznie sprzeciwu) to postępowania trwa krócej. W 

przeciwnym wypadku wyznacza się rozprawę.  

 

Nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli według treści pozwu:  

 

• roszczenie jest oczywiście bezzasadne; 

• przytoczone okoliczności budzą wątpliwość; 

• zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego; 

• miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie 

mogło nastąpić w kraju. 

 

W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od 

doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym 

terminie wniósł sprzeciw do sądu. Pozwanemu doręcza się nakaz zapłaty wraz z 

pozwem i pouczeniem o sposobie wniesienia sprzeciwu oraz o skutkach niezaskarżenia 

nakazu. 

 

Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w 

przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego - do sądu, przed którym 

wytoczono powództwo. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w 

całości czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić 

przed wdaniem się w spór, a także pozostałe zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz 

wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich potwierdzenie. Jeżeli pozew 

wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie sprzeciwu wymaga również 

zachowania tej formy. 
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Sąd odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn 

niedopuszczalny albo którego braków pozwany nie usunął w terminie. 

 

Nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie 

sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku. 

 

Pamiętaj, że w razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc, a 

przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu 

razem z wezwaniem na rozprawę. Nakaz zapłaty traci moc jedynie w części zaskarżonej 

sprzeciwem, chyba że został zaskarżony w całości. 

 

Z powyższego wynika, że nakaz zapłaty sąd wyda w sytuacji gdy nie będzie miał 

wątpliwości, co do Twojego żądania zamieszczonego w pozwie. W takim przypadku 

podstawowe znaczenie będzie miał dowód z dokumentów, gdyż sąd na etapie 

wydawania nakazu zapłaty nie będzie przeprowadzał innych dowodów.  

 

Jeżeli pozwany nie wniesie sprzeciwu albo wniesie go nieskutecznie to postępowanie 

sądowe będzie trwało krócej aniżeli w przypadku tradycyjnej rozprawy i następnie 

wyrokowania. W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu zostanie wyznaczona 

rozprawa i postępowanie będzie się toczyć dalej w trybie „zwykłym”.  

 

PRAWOMOCNO ŚĆ ORZECZEŃ 
 

Zarówno wyrok, jak i nakaz zapłaty to orzeczenia.  

 

Pamiętaj, że orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego 

środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. Jeżeli zaskarżono tylko część 

orzeczenia, staje się ono prawomocne w części pozostałej z upływem terminu do 

zaskarżenia, chyba że sąd drugiej instancji może z urzędu rozpoznać sprawę także w tej 

części. 

 

Prawomocność orzeczenia stwierdza na wniosek strony sąd pierwszej instancji na 

posiedzeniu niejawnym, a dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie drugiej instancji - 

ten sąd. Stwierdzenia dokonuje sąd jednoosobowo. 
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Orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również 

inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w 

wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby. 

 

Teraz kilka słów o powadze rzeczy osądzonej. Wyrok prawomocny ma powagę rzeczy 

osądzonej tylko co do tego, co w związku z podstawą sporu stanowiło przedmiot 

rozstrzygnięcia, a ponadto tylko między tymi samymi stronami. 

 

ŚRODKI ODWOŁAWCZE  
 

Jeżeli wyrok jest dla Ciebie niekorzystny i nie jest jeszcze prawomocny możesz 

skorzystać ze środków odwoławczych. Podobnie może postąpić druga strona. 

Podstawowym środkiem odwoławczym jest apelacja. Istnieją jeszcze inne środki 

odwoławcze jak np. skarga kasacyjna, ale ze względu na stopień skomplikowania i małe 

prawdopodobieństwo ich zastosowania w przypadku spraw konsumenckich zostaną one 

pominięte.  

 

APELACJA  
 

Pamiętaj, że sąd nie może uchylić lub zmienić wyroku na niekorzyść strony 

wnoszącej apelację, chyba że strona przeciwna również wniosła apelację. Poniżej 

przedstawimy podstawowe pojęcia związane z apelacją.  

 

Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji . 

Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu 

okręgowego jako pierwszej instancji - sąd apelacyjny. 

 

Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma 

procesowego, a ponadto zawierać: 

 

• oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on 

zaskarżony w całości czy w części, 

• zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
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• uzasadnienie zarzutów, 

• powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich 

powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe 

albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później, 

• wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej 

zmiany lub uchylenia. 

 

W sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia. 

 

Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie 

dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli 

strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia 

sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do 

żądania uzasadnienia. 

 

Strona przeciwna może w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia apelacji wnieść 

odpowiedź na apelację wprost do sądu drugiej instancji. 

 

Sąd drugiej instancji rozpoznaje sprawę w granicach apelacji; w granicach 

zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod uwagę nieważność postępowania. 

 

Sąd drugiej instancji może pominąć nowe fakty i dowody, jeżeli strona mogła je 

powołać w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, chyba że potrzeba 

powołania się na nie wynikła później. Sąd drugiej instancji orzeka na podstawie 

materiału zebranego w postępowaniu w pierwszej instancji oraz w postępowaniu 

apelacyjnym. 

 

W postępowaniu apelacyjnym nie można rozszerzyć żądania pozwu ani występować 

z nowymi roszczeniami. Jednakże w razie zmiany okoliczności można żądać zamiast 

pierwotnego przedmiotu sporu jego wartości lub innego przedmiotu, a w sprawach o 

świadczenie powtarzające się można nadto rozszerzyć żądanie pozwu o świadczenia za 

dalsze okresy. 
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Sąd drugiej instancji oddala apelację, jeżeli jest ona bezzasadna. W razie 

uwzględnienia apelacji sąd drugiej instancji zmienia zaskarżony wyrok i orzeka co do 

istoty sprawy. Sąd drugiej instancji może także uchylić zaskarżony wyrok i 

przekazać sprawę do ponownego rozpoznania w razie nierozpoznania przez sąd 

pierwszej instancji istoty sprawy albo gdy wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia 

postępowania dowodowego w całości. 

Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w uzasadnieniu 

wyroku sądu drugiej instancji wiążą zarówno sąd, któremu sprawa została przekazana, 

jak i sąd drugiej instancji, przy ponownym rozpoznaniu sprawy. Nie dotyczy to jednak 

wypadku, gdy nastąpiła zmiana stanu prawnego. 

 

Sąd drugiej instancji uzasadnia z urzędu wyrok oraz postanowienie kończące 

postępowanie w sprawie. W sprawach, w których apelację oddalono, uzasadnienie 

sporządza się tylko wówczas, gdy strona zażądała doręczenia jej wyroku z 

uzasadnieniem. 

 

ODRĘBNOŚCI PRZY POSTĘPOWANIU UPROSZCZONYM  
 

W przypadku postępowania uproszczonego wniosek o sporządzenie uzasadnienia 

wyroku strona może zgłosić również do protokołu bezpośrednio po ogłoszeniu 

wyroku . 

 

Strona obecna na posiedzeniu, na którym ogłoszono wyrok, może po jego ogłoszeniu w 

oświadczeniu złożonym do protokołu zrzec się prawa do wniesienia apelacji. W 

razie zrzeczenia się prawa do wniesienia apelacji przez wszystkich uprawnionych 

wyrok staje się prawomocny. 

 

Apelację można oprzeć na zarzutach: 

 

• naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe 

zastosowanie, 

• naruszenia przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć wpływ na wynik 

sprawy. 
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Po upływie terminu do wniesienia apelacji przytaczanie dalszych zarzutów jest 

niedopuszczalne. 

 

Sąd rozpoznaje apelację w składzie jednego sędziego. Sąd może rozpoznać apelację na 

posiedzeniu niejawnym, chyba że strona w apelacji lub w odpowiedzi na apelację 

zażądała przeprowadzenia rozprawy. Sąd drugiej instancji nie przeprowadza 

postępowania dowodowego z wyjątkiem dowodu z dokumentu. 

 

Jeżeli sąd drugiej instancji stwierdzi, że zachodzi naruszenie prawa materialnego, a 

zgromadzone dowody nie dają wystarczających podstaw do zmiany wyroku, uchyla 

zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania. Uchylając 

zaskarżony wyrok sąd drugiej instancji może przekazać sprawę do rozpoznania z 

wyłączeniem przepisów o postępowaniu uproszczonym.  

 

Sąd drugiej instancji oddala apelację również wtedy, gdy mimo naruszenia prawa 

materialnego lub przepisów postępowania albo błędnego uzasadnienia zaskarżony 

wyrok odpowiada prawu. Jak to rozumieć? Czasami mimo błędnego zastosowania 

prawa przez sąd pierwszej instancji wyrok może być jednak zgodny z prawem, 

ponieważ inne przepisy prawne to potwierdzają.  

 

Sąd drugiej instancji uzasadnia z urzędu jedynie wyrok uchylający zaskarżony wyrok i 

przekazujący sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. 

Uzasadnienie wyroku sporządza się także na wniosek strony zgłoszony w terminie 

tygodniowym od dnia jego ogłoszenia lub doręczenia wyroku stronie, jeżeli nie był 

ogłoszony. 
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NADANIE KLAUZULI WYKONALNO ŚCI – 

NIEZBĘDNY KROK  
 

 

Jeżeli uzyskałeś korzystne dla siebie orzeczenie to powinieneś jeszcze zadbać o nadanie 

mu klauzuli wykonalności. Jest to niezbędny krok do przymusowego wykonania 

orzeczenia, w razie gdyby druga strona nie chciała go dobrowolnie wykonać.  

 

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł 

egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Natomiast tytułem 

egzekucyjnym jest m.in. właśnie orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające 

natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem.  

 

KTO NADAJE KLAUZULE  
 

Tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu nadaje klauzulę wykonalności sąd 

pierwszej instancji, w którym sprawa się toczy. Sąd drugiej instancji nadaje 

klauzulę, dopóki akta sprawy w sądzie tym się znajdują; nie dotyczy to jednak Sądu 

Najwyższego. 

 

A zatem powinieneś złożyć odpowiedni wniosek do sądu aby uzyskać taką klauzulę. 

Przykładowy wzór wniosku znajdziesz w kolejnej części poradnika.  

 

WNIOSEK O NADANIE KLAUZULI  
 

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia. Wzór takiego wniosku znajdziesz 

w kolejnym rozdziale.  

 

Na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie. 

Termin do wniesienia zażalenia biegnie dla wierzyciela od daty wydania mu tytułu 

wykonawczego lub postanowienia odmownego, dla dłużnika - od daty doręczenia mu 

zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. 
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Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku 

małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika z 

ograniczeniem jego odpowiedzialności do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład 

majątku wspólnego małżonków, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym 

lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała w 

związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa. 
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WNIOSEK DO KOMORNIKA – GDY 

SPRZEDAWCA NADAL ODMAWIA 

WSPÓŁPRACY 
 

 

Brawo! Doszedłeś do samego końca. Masz już orzeczenie z klauzulą wykonalności, 

czyli tytuł wykonawczy. Sprzedawca dalej nie chce wykonać orzeczenia, a więc 

spokojnie możesz złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika.  

 

Przykładowy wzór wniosku o wszczęcie egzekucji znajdziesz w kolejnej części.  

 

UWAGI PRAKTYCZNE  
 

Poniżej kilka przydatnych uwag dotyczących postępowania egzekucyjnego. 

 

We wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu należy wskazać 

świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Do wniosku lub żądania 

należy dołączyć tytuł wykonawczy. 

 

Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku 

dłużnika. Może, ale nie musi. Często komornicy wymuszają niejako zlecenie 

poszukiwania majątku dłużnika. Pamiętaj, że to do Ciebie należy wybór. Jeżeli znasz 

numer rachunku bankowego to nie musisz od razu zlecać poszukiwania majątku – 

wskaż te informację we wniosku egzekucyjnym.  

 

Możesz w jednym wniosku egzekucyjnym wskazać kilka sposobów egzekucji 

przeciwko temu samemu dłużnikowi. Spośród kilku sposobów egzekucji wierzyciel 

powinien zastosować najmniej uciążliwy dla dłużnika. 

 

Przykładowe sposoby egzekucji to np. egzekucja z ruchomości, z rachunku 

bankowego, z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń emerytalnych, czy też z 

nieruchomości. 



57 | S t r o n a 
 

 

Pamiętaj, że organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i 

wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. 

 

 Doszedłeś do końca pierwszej części poradnika. Mamy nadzieję, że 

udało nam się przedstawić Ci jak wygląda reklamacja towaru na etapie sądowym.  

 

Bogatszy o tą wiedzę możesz skutecznie reklamować towar już w sądzie. Zapoznaj się z 

kolejną częścią poradnika, a mianowicie wzorami pism, które pozwolą Ci 

skonfrontować wiedzę nabytą dotychczas z praktyką.  

 

Jeżeli jednak sporządzenie pozwu wydaje Ci się nadal trudne to zawsze możesz 

skorzystać z odpowiednich instytucji, które mają na celu pomoc konsumentom – jak np. 

powiatowi czy też miejscy rzecznicy praw konsumentów. Możesz również zwrócić się o 

pomoc do nas wypełniając odpowiedni formularz na stronie 

www.ReklamacjaTowaru.pl  

 

 

Życzymy powodzenia!  
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WZORY PISM  
 

 

W tej części zamieszczamy przykładowe wzory pism pomocne przy reklamacji 

towaru na etapie sądowym. Przydadzą Ci się one w pisaniu własne pozwu lub innego 

pisma. Pamiętaj, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego 

zanim przystąpisz do pisania zapoznaj się dobrze z uwagami zamieszczonymi w 

pierwszej części poradnika.  
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POZEW  
 

Zanim przejdziemy do przykładowego wzoru pozwu uproszczonego i zwykłego 

podamy Ci kilka informacji ogólnych dotyczących każdego pozwu. 

 

Pozew powinien zawierać następujące elementy:  

• oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, 

ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 

• oznaczenie rodzaju pisma; 

• osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych 

okoliczności; 

• podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 

• wymienienie załączników; 

• oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli 

ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, a także wartość 

przedmiotu sporu 

• dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także 

oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest 

oznaczona kwota pieniężna 

• przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę 

potrzeby uzasadniających również właściwość sądu. 

 

Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru 

natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda 

oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o: 

• wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych; 

• dokonanie oględzin; 

• polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego 

posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu 

oględzin; 

• zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u 

osób trzecich. 
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POZEW UPROSZCZONY 
 

Poniżej zamieściliśmy przykładowy wzór pozwu w postępowaniu uproszczonym. 

Przypomnijmy, że w tym postępowaniu pozew składany jest na formularzu.  

 

Formularze możesz znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (pod adresem: 

http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-

cywilnym/). Powinny być one dostępne także w każdym sądzie w formie papierowej.  

 

Wzór pozwu w postępowaniu uproszczonym: 
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia ....................... (poz. .............) 

Załącznik nr 1 
WZÓR FORMULARZA P - POZEW 

  
UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALE ŻY DOKŁADNIE ZAPOZNA Ć SIĘ Z 
POUCZENIAMI 
P POZEW Data wpływu  

(wypełnia sąd) 
 

P o u c z e n i e  

1. Formularz należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez 
skreśleń i poprawek. Gdy w rubrykach występuje tekst 
oznaczony znakiem  *, to należy niepotrzebne skreślić. 
2. Każdą rubrykę niezacieniowaną należy wypełnić albo 
skreślić. Jeśli po wpisaniu treści w rubryce pozostało wolne 
miejsce, należy je skreślić w sposób uniemożliwiający 
dopisywanie. 
3. Do pozwu należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników 
dla  
doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono 
załączników  
w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. 
4. W wypadku gdy żądanie pozwu, inne wnioski pozwu, uzasadnienie lub załączniki nie zmieściły się  
w odpowiednich rubrykach, ciąg dalszy zamieszcza się na kolejnych, ponumerowanych kartach 
formatu A 4, ze wskazaniem uzupełnianej rubryki. Pod dodaną do formularza treścią należy złożyć 
podpis. 

1. Wartość przedmiotu sporu 
(kwota w złotych, cyframi i słownie) 

2. Sąd, do którego jest składany pozew  
(nazwa i siedziba sądu, ewentualnie również właściwy 
wydział)  

 
200 zł (słownie: dwieście złotych) 
 

SĄD REJONOWY w Kaliszu  
I Wydział Cywilny 
Al. Wolno ści 13, 62-800 Kalisz 

W rubrykach 3.1.1.– 4.6. należy podać: imię i nazwisko osoby fizycznej bądź pełną nazwę osoby 
prawnej albo jednostki organizacyjnej lub organizacji mających zdolność sądową oraz adres 
(siedzibę) ze wskazaniem kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu. 
3. Strona powodowa  4. Strona pozwana  
3.1.1. Powód i jego adres  4.1. Pozwany i jego adres  
 
Jan Kowalski 
Ul. Zielona 8, 60-534 Kalisz 
 

Maria Nowak Sklep Bucik 
Ul. Rynek 2, 60-345 Kalisz 

3.1.2. Pełnomocnik powoda  4.2. Pozwany i jego adres  
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3.1.3. Adres powoda do dor ęczeń  
(jeżeli jest on inny niż miejsce zamieszkania powoda)  

4.3. Pozwany i jego adres  

 
 
 
 

 

3.2.1. Powód i jego adres  4.4. Pozwany i jego adres  
 
 
 

 

3.2.2. Pełnomocnik powoda  4.5. Pozwany i jego adres  
 
 
 

 

3.2.3. Adres powoda dla dor ęczeń  
(jeżeli jest on inny niż miejsce zamieszkania 
powoda)  

4.6. Pozwany i jego adres  

 
 
 

 

5. Czy wymieniono wszystkich powodów i pozwanych?   
(w wypadku odpowiedzi „nie” należy wypełnić i dołączyć do pozwu formularz DS) 

tak * / nie  * 

 
6. Żądanie pozwu  
Należy wybrać właściwy rodzaj żądania 6.1 lub 6.2 i wypełnić odpowiednie rubryki. 
 

6.1. Żądanie zas ądzenia 

Gdy żądanie pozwu jest skierowane przeciwko więcej niż jednemu 
pozwanemu, należy wskazać, w jaki sposób sąd ma zasądzić 
dochodzoną kwotę. 
solidarnie * / w inny sposób *  (wskazać jak) 
 
 
 

żądana kwota  odsetki  
 
200 zł (słownie: dwieście złotych) 
 
 

- ustawowe *  
- umowne * (wskazać wysokość lub sposób obliczania)  
 
 

kwota lub kwoty, od których  
naliczane maj ą być odsetki  

okres, za który nale żą się odsetki  

od do 
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200 zł 

 
 
 
 
 

 
12 marca 2010 roku 

 
dnia zapłaty 

6.2. Inne żądanie  
      - nakazania okre ślonego zachowania si ę *  
      - wydania rzeczy * 
      - pozostałe *  

Poniżej należy opisać zachowanie, które sąd ma nakazać, lub opisać rzecz, której wydanie ma być nakazane 
(tak, by wyrok mógł być wykonany), o ile to niezbędne – również wskazać termin wykonania. Jeśli powyżej 
wskazano „pozostałe” - należy dokładnie wskazać treść takiego żądania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Żądanie zwrotu kosztów procesu  
 
 
Wnoszę o zasądzenie kosztów procesu od pozwanej na rzecz powoda według norm przepisanych. 
 
 
 
8. Inne wnioski pozwu, o których mowa w art. 187 § 2 kpc lub w art. 484 1 § 2 kpc (wskazać 
jakie) 
 
 
 
Wnoszę o przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda. 
 
 
 
 
 
9. Uzasadnienie  
Należy wskazać wszystkie fakty, z których wynika, że żądanie pozwu jest zasadne (w szczególności 
należy wskazać umowę, z której roszczenie wynika, obowiązek, którego pozwany nie wykonał, i 
datę wymagalności  tego obowiązku). Okoliczności faktyczne, wnioski i dowody niezgłoszone w 
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pozwie mogą być w postępowaniu uproszczonym zgłaszane tylko wówczas, gdy strona wykaże, że 
nie mogła ich powołać wcześniej, lub gdy potrzeba ich powołania wynikła później. W miarę potrzeby 
należy uzasadnić również właściwość sądu. 
 
W dniu 10 stycznia 2010 roku powód zakupił u pozwanej buty marki X za kwotę 200 zł.  
 
Dowód: kserokopia paragonu z dnia 10 stycznia 2010 roku 
 
Po tygodniu od zakupu w obu butach popękała skóra na części wierzchniej obuwia. 
 
Dowód: przesłuchanie powoda 
 
Powód pismem z dnia 21 stycznia 2010 roku zażądał w trybie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 
2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego 
wymiany butów na nowe. 
 
Dowód: kserokopia pisma z dnia 21 stycznia 2010 rok u 
 
Pozwana wymieniła buty na nowe, które ponownie zepsuły się w ten sam sposób po tygodniu ich 
użytkowania. 
 
Dowód: przesłuchanie powoda.  
 
Z tych względów pismem z dnia 28 lutego2010 roku, na podstawie art. 8 ust. 4 wskazanej powyżej 
ustawy powód odstąpił od umowy i zażądał zwrotu zapłaconej ceny w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia pisma. 
 
Dowód: kserokopia pisma z dnia 28 lutego 2010 roku wraz  z dowodem dor ęczenia w dniu 4 
marca 2010 roku. 
 
Pozwana nie uznała żądania powoda. Z opinii rzeczoznawcy wynika, że buty mają wadę, która 
uniemożliwia ich wykorzystywanie. A zatem wady są istotne i odstąpienie od umowy jest tym samym 
skuteczne. 
 
Dowód: kserokopia opinii rzeczoznawcy 
 
Z uwagi na powyższe pozew jest konieczny i uzasadniony. 
 
Właściwość sądu została ustalona zgodnie z właściwością ogólną.  
 
Żądanie odsetek za opóźnienie znajduje podstawę prawną w art. 481 kodeksu cywilnego. 
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10. Wnioski dowodowe  
Należy dokładnie wskazać każdy 
wnioskowany dowód i wszystkie dane, które 
są niezbędne, by sąd mógł ten dowód 
przeprowadzić (np. w wypadku dowodów 
niedołączonych do pisma – wskazać, gdzie i 
u kogo się znajdują, w wypadku świadków – 
wskazać ich dokładne dane i adres). 

Należy dokładnie wskazać, który z faktów opisanych 
w uzasadnieniu ma zostać stwierdzony przez 
przeprowadzenie wnioskowanego dowodu. 

10.1.1. Zgłaszany dowód  10.1.2. Fakt podlegaj ący stwierdzeniu  
 
Paragon z dnia 10 stycznia 2010 roku 
 

Zawarcie umowy sprzedaży z pozwanym.  
Wysokość żądanej kwoty. 

10.2.1. Zgłaszany dowód  10.2.2. Fakt podlegaj ący stwierdzeniu  
 
Pismo z dnia 21 stycznia 2010 roku. Pismo z 
dnia 28 lutego 2010 roku wraz z dowodem 
doręczenia. 
 

Wystąpienie z żądaniem wymiany butów na nowe 
Odstąpienie od umowy sprzedaży, termin od którego 
liczone są odsetki 

 
10.3.1. Zgłaszany dowód  10.3.2. Fakt podlegaj ący stwierdzeniu  
 
Opinia rzeczoznawcy 
 

Niezgodność obuwia z umową. Istotność wad. 

10.4.1. Zgłaszany dowód  10.4.2. Fakt podlegaj ący stwierdzeniu  
 
Przesłuchanie powoda. 
 

Sposób korzystania z butów, termin w którym ulegały 
zepsuciu, rodzaj niezgodności towaru z umową 

11. Czy powy żej zgłoszono wszystkie dowody?  
(w wypadku odpowiedzi „nie” należy wypełnić i dołączyć formularz WD) 
Dowody niezgłoszone w pozwie i załączniku WD mogą być w postępowaniu 
uproszczonym zgłaszane tylko wówczas, gdy strona wykaże, że nie mogła ich 
powołać wcześniej, lub gdy potrzeba ich powołania wynikła później. 

tak * / nie * 

12. Załączniki (należy wymienić wszystkie dołączone do pozwu dokumenty) 
1) 1 odpis pozwu i wszystkich załączników, 
2) pełnomocnictwo, * 
3) dokument lub dokumenty wykazujące upoważnienie do działania w imieniu podmiotu innego niż 

osoba fizyczna, * 
4) paragon z dnia 10 stycznia 2010 roku; 
5) pismo z dnia 21 stycznia 2010 roku; 
6) pismo  z dnia 28 lutego 2010 roku wraz z dowodem doręczenia; 
7) opinia rzeczoznawcy; 
8) dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 30 zł. 
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13. Imię i nazwisko  (czytelne) osoby (lub osób) wnoszącej pozew oraz  podpis  14. Data 
 
Jan Kowalski 
 

5 maja 2010 

 

P O U C Z E N I E 

 Pozew należy złożyć na urzędowym formularzu:  
(A) w sprawach, które podlegają rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, 
tj. w sprawach, w których powód dochodzi: 
 1) roszczeń wynikających z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 
dziesięciu tysięcy złotych,  
 2) roszczeń wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości, lub z niezgodności towaru 
konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy 
nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, 
 3) roszczeń o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających 
najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni 
mieszkaniowej - bez względu na wartość przedmiotu sporu.  
 W sprawach tych również odpowiedź na pozew, pozew wzajemny, sprzeciw od 
wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw 
od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i pisma zawierające wnioski 
dowodowe należy złożyć na urzędowych formularzach. 
 W postępowaniu uproszczonym jednym pozwem można dochodzić tylko 
jednego roszczenia. Połączenie kilku roszczeń w jednym pozwie jest 
dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z tej samej umowy lub umów tego 
samego rodzaju. 
(B) w sprawach, w których powód - usługodawca lub sprzedawca, dochodzi 
roszczeń wynikających z umów o: 
 1) świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych, 
 2) przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej, 
 3) dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego, 
 4) dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, 
 5) wywóz nieczystości, 
 6) dostarczanie energii cieplnej. 
 W sprawach tych zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym oraz 
sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym należy złożyć na 
urzędowych formularzach również wtedy, gdy sprawy nie podlegają rozpoznaniu w 
postępowaniu uproszczonym. Gdy roszczenie usługodawcy lub sprzedawcy spełnia 
warunki wymagane do rozpoznania w trybie uproszczonym, obowiązek stosowania 
urzędowych formularzy dotyczy wszystkich pism wskazanych w pkt (A).  
 Formularze dostępne są w budynkach sądów, urzędów gmin oraz w Internecie pod 
adresem www.ms.gov.pl. 
 Pozew należy złożyć w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą. 
 Niezachowanie warunków formalnych pisma, które uniemożliwia nadanie mu 
dalszego biegu, powoduje wezwanie do uzupełnienia braków w terminie tygodniowym. 
Jeżeli braki nie zostaną w tym terminie uzupełnione, pismo podlega zwrotowi.   
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POZEW ZWYKŁY  
 

Poniżej został zamieszczony wzór pozwu o zapłatę w postępowaniu zwykłym.  

 

 

Poznań, dnia 25 maja 2010 r. 

 

Do 

 

Sądu Rejonowego w Kaliszu 

Wydział I Cywilny 

Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz 

 

Powód Jan Kowalski 

ul. Zielona 8; 60- 534 Kalisz 

 

Pozwana Maria Nowak Sklep Bucik 

ul. Rynek 2; 60-345 Kalisz 

 

Wartość przedmiotu  sporu: 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych). 

POZEW O ZAPŁAT Ę 

Działając w imieniu własnym, wnoszę o: 

1) zasądzenie od pozwanej Marii Nowak prowadzącej działalność gospodarczą pod 

nazwą Maria Nowak Sklep Bucik, na moją rzecz, kwoty 12.000 zł wraz z 

ustawowymi odsetkami od dnia 12 marca 2010 roku, do dnia zapłaty, 

2) zasądzenie od pozwanej, na moją rzecz, kosztów procesu według norm 

przepisanych, 

3) nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności. 

 

Ponadto wnoszę o: 

4) przeprowadzenie rozprawy także w mojej nieobecności; 
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UZASADNIENIE 

W dniu 10 stycznia 2010 roku powód zakupił u pozwanej motocykl marki X za kwotę 

12.000 zł.  

 

Dowód: kserokopia paragonu z dnia 10 stycznia 2010 roku 

 

Po tygodniu od zakupu motocykl nie chciał się uruchomić. 

 

Dowód: przesłuchanie powoda 

 

Powód pismem z dnia 21 stycznia 2010 roku zażądał w trybie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 

27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie 

kodeksu cywilnego nieodpłatnej naprawy motocykla. 

 

Dowód: kserokopia pisma z dnia 21 stycznia 2010 roku 

 

Pozwana naprawiła motocykl, który ponownie zepsuł się w ten sam sposób po tygodniu 

ich użytkowania. Ponadto pozwana pismem z dnia 5 lutego 2010 roku poinformowała, 

iż wymiana motocykla na nowy jest niemożliwa gdyż na rynku nie jest już dostępny ten 

konkretny model. 

 

Dowód: przesłuchanie powoda, pismo pozwanej z dnia 5 lutego 2010 roku. 

 

Z tych względów pismem z dnia 28 lutego2010 roku, na podstawie art. 8 ust. 4 

wskazanej powyżej ustawy powód odstąpił od umowy i zażądał zwrotu zapłaconej ceny 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma. 

 

Dowód: kserokopia pisma z dnia 28 lutego 2010 roku wraz  z dowodem doręczenia 

w dniu 4 marca 2010 roku. 

 

Pozwana nie uznała żądania powoda. Z opinii rzeczoznawcy wynika, że motocykl ma 

wadę, która uniemożliwia jego wykorzystywanie. A zatem wada jest istotna i 

odstąpienie od umowy jest tym samym skuteczne. 
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Dowód: kserokopia opinii rzeczoznawcy 

 

Z uwagi na powyższe pozew jest konieczny i uzasadniony. 

Właściwość sądu została ustalona zgodnie z właściwością ogólną.  

Żądanie odsetek za opóźnienie znajduje podstawę prawną w art. 481 kodeksu 

cywilnego. 

 

Jan Kowalski 

 

Załączniki:  

1) 1 odpis pozwu i wszystkich załączników, 

2) paragon z dnia 10 stycznia 2010 roku; 

3) pismo z dnia 21 stycznia 2010 roku; 

4) pismo z dnia 5 lutego 2010 roku; 

5) pismo  z dnia 28 lutego 2010 roku wraz z dowodem doręczenia; 

6) opinia rzeczoznawcy; 

7) dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 30 zł. 
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WNIOSEK O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW 

SĄDOWYCH  
 

Poniżej zamieszczamy pusty wzór wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. 

Załączasz do niego oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym, które 

zamieściliśmy w następnym punkcie.  

 

 

Miejscowość, dnia ......................... 

 

Imię, nazwisko,  

dokładny adres zamieszkania 

 

 Do 

Sądu Rejonowego 

Wydział ................(wpisać nazwę 

wydziału) 

w  

 

 

Sygn. akt  

WNIOSEK 

O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW S ĄDOWYCH 

 

Działając w imieniu własnym, wnoszę o zwolnienie .............. (podać czy całkowite czy 

częściowe) od kosztów sądowych w sprawie przeciwko ....................... o .......... . 
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UZASADNIENIE 

(należy podać okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie)  

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

................................ 

własnoręczny podpis 

 

Załączniki: 

- oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania na 

druku , 

- zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy z zakładu pracy; zaświadczenie o 

dochodach współmałżonka lub osób, z którymi wnioskodawca prowadzi wspólne 

gospodarstwo domowe;  zaświadczenie z urzędu pracy lub z ośrodka pomocy 

społecznej; zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach, jeśli wnioskodawca 

prowadzi własną działalność gospodarczą; zestawienie średnich miesięcznych 

kosztów utrzymania osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z 

wnioskodawcą; dokumenty świadczące o zaciągniętych kredytach, płaceniu 

alimentów, egzekucjach komorniczych; ostatni odcinek emerytury lub renty; kopia 

PIT-u za dany rok. 
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OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM , 
MAJĄTKU … 

 

Tutaj zamieszczamy wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i 

źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych 

w postępowaniu cywilnym.  

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  

z dnia 15 kwietnia 2010 r. (poz. 419) 

 

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM, MAJ ĄTKU, DOCHODACH  
I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA  

POUCZENIE  
1) Druk należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek. 
2) Jeżeli oświadczenie nie będzie zawierało wszystkich wymaganych danych, wnioskodawca zostanie 

zobowiązany do poprawienia lub uzupełnienia oświadczenia w terminie tygodniowym od dnia otrzymania 
wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca wniosek o zwolnienie od kosztów 
sądowych. 

3) Jeżeli nie jest możliwe wpisanie wszystkich danych w druku, należy umieścić te dane na dodatkowej karcie. 
4) Stronę, która uzyskała zwolnienie od kosztów sądowych na podstawie podania świadomie nieprawdziwych 

okoliczności, sąd skaże na grzywnę w wysokości do 1.000 złotych, niezależnie od jej obowiązku uiszczenia 
grzywny strona powinna uiścić wszystkie przepisane opłaty i pokryć obciążające ją wydatki. Osobę, która 
ponownie zgłosiła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, świadomie podając nieprawdziwe 
okoliczności o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, sąd, odrzucając wniosek, 
skazuje na grzywnę w wysokości do 2.000 złotych (art. 111 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398, z późn. zm.)). 

1. Sąd, do którego składane jest oświadczenie 
      (nazwa i siedziba sądu, ewentualnie również właściwy wydział) 

 

Adres Sądu 

 

Sygnatura sprawy 
(wpisuje się, gdy oświadczenie składane jest po złożeniu pozwu lub wniosku) 

 

2. Dane osoby składającej wniosek 

Imi ę i nazwisko 
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3. Stan rodzinny 
(należy wpisać dane osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą: małżonka lub 
osoby pozostającej we wspólnym pożyciu z wnioskodawcą, wstępnych, zstępnych  i osób pozostających w 
stosunku przysposobienia lub pod opieką wnioskodawcy, powinowatych) 

Imi ę i nazwisko Data urodzenia 

Rodzaj stosunku łączącego 
wskazaną osobę  
z wnioskodawcą 

 

   

   

   

   

   

4. Majątek 
(należy wpisać stan majątkowy wnioskodawcy, wskazując jednocześnie tytuł prawny  (np. własność, użytkowanie 
wieczyste)) 

Nieruchomości 

nieruchomość przeznaczona do stałego zamieszkiwania przez wnioskodawcę (nieruchomość 
zabudowana domem mieszkalnym lub mieszkanie, powierzchnia działki, domu, mieszkania w 
m2) 

 
 
 
 
 

nieruchomość rolna (powierzchnia w hektarach) 

 
 
 
 
 
 
 

inne nieruchomości (powierzchnia w hektarach lub w m2) 
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Pozostały majątek 

oszczędności 
(należy wpisać wartość nominalną i walutę) 
 
 
 
 
 
 
 

papiery wartościowe 
 

 
 
 
 
 
 
 

inne przedmioty wartościowe (powyżej 10.000 zł) 

 
 
 
 
 
 
 

5. Dochody i źródła utrzymania wnioskodawcy i osób pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym 
(należy wpisać wszystkie dochody i źródła utrzymania) 

imię i nazwisko z jakiego tytułu dochód miesięczny netto 
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6. Inne dane, które wnioskodawca uważa za istotne  
(np. wysokość i rodzaj zobowiązań bądź wierzytelności, koszty ponoszone na utrzymanie mieszkania, koszty 
leczenia) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Miejscowość i data 

 

8. Podpis wnioskodawcy 
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WNIOSEK O UZASADNIENIE I 

DORĘCZENIE WYROKU WRAZ Z 

UZASADNIENIEM  
 

Tutaj zamieściliśmy przykładowy wniosek o uzasadnienie wyroku i o doręczenie odpisu 

wyroku z uzasadnieniem. 

 

WAŻNE! Pamiętaj, że masz tydzień od dnia ogłoszenia sentencji wyroku na 

zgłoszenie żądanie o uzasadnienie wyroku. Ponadto sąd sporządza uzasadnienie wyroku 

również wówczas, gdy wyrok został zaskarżony w ustawowym terminie oraz gdy 

wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. 

Wniosek ten jest wolny od opłaty sądowej. 

 

Poznań, dnia 10 listopada 2010 r. 

 

Do 

 

Sądu Rejonowego w Kaliszu 

Wydział I Cywilny 

Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz 

 

Powód Jan Kowalski 

ul. Zielona 8; 60- 534 Kalisz 

 

Pozwana Maria Nowak Sklep Bucik 

ul. Rynek 2; 60-345 Kalisz 

Sygn. akt I C 223/10 

WNIOSEK 

O SPORZĄDZENIE UZASADNIENIA WYROKU I  

O DORĘCZENIE ODPISU WYROKU Z UZASADNIENIEM 

 

Działając w imieniu własnym, wnoszę o:  
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1. Sporządzenie uzasadnienia wyroku, który wydany został w dniu 5 listopada 

2010 roku przez Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział I Cywilny, w sprawie o 

sygn. akt. I C 223/10; 

2. Doręczenie powodowi pod wskazany adres odpisu tego wyroku wraz z 

uzasadnieniem. 

 

Jan Kowalski  
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WNIOSEK O NADANIE KLAUZULI 

WYKONALNO ŚCI  
 

Tutaj zamieściliśmy przykładowy wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności 

wraz z wnioskiem o doręczenie tytułu wykonawczego.  

 

Poznań, dnia 25 listopada 2010 r. 

Do 

 

Sądu Rejonowego w Kaliszu 

Wydział I Cywilny 

Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz 

 

Powód Jan Kowalski 

ul. Zielona 8; 60- 534 Kalisz 

 

Pozwana Maria Nowak Sklep Bucik 

ul. Rynek 2; 60-345 Kalisz 

Sygn. akt I C 223/10 

 

WNIOSEK 

O NADANIE KLAUZLI WYKONALNO ŚCI WYROKOWI 

 

Działając w imieniu własnym, wnoszę o:  

1. Nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu wyrokowi Sądu Rejonowego w 

Kaliszu, Wydział I Cywilny, sygn.. akt. I C 223/10, z dnia 20 października 2010 

roku; 

2. Doręczenie wierzycielowi pod wskazany adres tytułu wykonawczego 

obejmującego odpis wyroku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.  

 

Opłatę kancelaryjną w wysokości 6 zł uiszczono przelewem.  

Jan Kowalski 

Załącznik: 

1. Potwierdzenie przelewu opłaty kancelaryjnej w wysokości 6 zł.  
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WNIOSEK EGZEKUCYJNY  
 

Poniżej zamieszczamy przykładowy wniosek egzekucyjny.  

 

 

Poznań, dnia 25 listopada grudnia 2010 r. 

 

 Komornik Sądowy  

przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu 

Bonifacy Kleszcz 

Al. Żółta 2, 62-800 Kalisz 

 

Wierzyciel Jan Kowalski 

ul. Zielona 8; 60- 534 Kalisz 

 

Dłużnik  Maria Nowak Sklep Bucik 

ul. Rynek 2; 60-345 Kalisz 

 

WNIOSEK 

O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI 

 

Działając w imieniu własnym, niniejszym przedkładam tytuł wykonawczy – wyrok 

Sądu Rejonowego w Kaliszu, Wydział I Cywilny, sygn.. akt. I C 223/10, z dnia 20 

października 2010 roku, opatrzony klauzulą wykonalności z dnia 10 listopada 2010 

roku oraz wnoszę o:  

 

I. Wszczęcie i prowadzenie egzekucji w celu zaspokojenia należności wierzyciela, 

na którą składają się: 

 

1. Należność główna w kwocie 200 zł (słownie: dwieście złotych); 

2. Odsetki ustawowe, liczone od dnia wymagalności w/w należności główniej, tj. 

od dnia 12 marca 2010 r. do dnia zapłaty; 
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3. Koszty procesu w wysokości 60 zł, na które składają się: 

a. Kwota 30 zł tytułem opłaty sądowej; 

b. Kwota 30 zł tytułem wydatków na opinię biegłego; 

4. Koszty egzekucji, w tym koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym 

według norm przepisanych. 

 

w następujący sposób (na podstawie art. 799 § 1 kpc): 

 

� Z wszelkich rachunków bankowych, w tym lokat, ustalonych w toku egzekucji; 

� Z wszelkich wierzytelności dłużnika, w tym z tytułu zwrotu podatku; 

� Z wszelkich ruchomości dłużnika  

 

w razie bezskuteczności egzekucji prowadzonej w wyżej wymieniony sposób 

wnoszę o poszukiwanie majątku dłużnika. 

 

II.  Przekazanie wyegzekwowanych należności na następujące konto wierzyciela: 

_____________________________________________________ 

 

III.  Doręczenie odpisów protokołów dokonanych czynności egzekucyjnych. 

 

Ponieważ dłużnik nie uregulował dotychczas należności we wskazanej w punkcie I 

wysokości, niniejszy wniosek jest w pełni konieczny i uzasadniony. 

Oświadczam, że wyboru komornika dokonano w oparciu o przepis art. 8 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2006 roku nr 167, 

poz. 1191 j.t.) 

 

       Jan Kowalski 

 

Załączniki: 

1. Tytuł wykonawczy. 
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WAŻNE POJĘCIA, 
TERMINY, ADRESY I 

PRZEPISY 
 

W tej części zamieszczamy przydatne informacje dotyczący ochrony praw 

konsumenta. Poznasz tutaj podstawowe terminy i pojęcia związane z reklamacją. 

Dodatkowo umieściliśmy również przydatne adresy instytucji, które możesz spotkać na 

drodze swojej reklamacji. W końcowej części zamieściliśmy najważniejsze akty prawne 

związane z reklamacją towaru. 
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WAŻNE POJĘCIA – KONSUMENT, 
TOWAR KONSUMPCYJNY.. 

 

Zgodnie z zapowiedzią umieszczoną na wstępie niniejszego poradnika zamieszczamy 

poniżej słowniczek podstawowych pojęć związanych z reklamacją towaru na 

podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej6.  

DOMNIEMANIE  
 

jest to założenie prawdziwości danego faktu. Przyjmuje się, iż dany fakt istnieje tak 

długo jak nie zostanie obalony (nie zostanie przeprowadzony przeciwdowód). Mamy 

domniemania prawne i faktyczne.  

Praktyczna uwaga! Związanie sądu domniemaniami prawnymi przenosi 

ciężar dowodu na stronę, przeciw której przemawia domniemanie. Oznacza to, iż np. w 

okresie pierwszych 6 miesięcy od zakupu towaru to sprzedawca będzie musiał wykazać, 

że niezgodność towaru nie istniała już w chwili zakupu. 

 

DOWÓD ZAKUPU  
 

jest to po prostu potwierdzenie zawarcia umowy (np. w formie rachunku, paragonu, 

faktury). Dowód zakupu ułatwia złożenie u sprzedawcy reklamacji, gdyż jest dowodem 

zawarcia umowy z konkretnym sprzedawcą.  

Ważne! Brak paragonu nie może być podstawą odrzucenia reklamacji, jeżeli 

potrafimy udowodnić fakt zawarcia umowy w inny sposób (np. potwierdzenie 

przelewu). 

 

 

 

                                                      
6 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o 
zmianie Kodeksu cywilnego. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r. ze zm.) 
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GWARANCJA  
 

jest czymś odrębnym od niezgodności towaru. Przede wszystkim  ma charakter 

dobrowolny i przez to jej zakres również może być dowolny.  

Ważne! Udzielenie kupującemu gwarancji następuje bez odrębnej opłaty przez 

oświadczenie gwaranta, zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie, 

odnoszących się do towaru konsumpcyjnego; określa ono obowiązki gwaranta i 

uprawnienia kupującego w przypadku, gdy właściwość sprzedanego towaru nie 

odpowiada właściwości wskazanej w tym oświadczeniu. Nie uważa się za gwarancję 

oświadczenia, które nie kształtuje obowiązków gwaranta.  

Praktyczna uwaga! Sprzedawca udzielający gwarancji wydaje kupującemu 

wraz z towarem dokument gwarancyjny (brak takiego dokumentu nie pozbawia jednak 

konsumenta jego praw); powinien także sprawdzić zgodność znajdujących się na 

towarze oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i 

innych umieszczonych na towarze zabezpieczeń. 

W dokumencie gwarancyjnym należy zamieścić podstawowe dane potrzebne do 

dochodzenia roszczeń z gwarancji. 

 

KONSUMENT 
 

za konsumenta uważa się osobę fizyczną (a nie np. spółkę) dokonującą czynności 

prawnej (np. zawarcie umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością 

gospodarczą lub zawodową.  

Ważne! Drugą stroną umowy z konsumentem jest zawsze przedsiębiorca, a nie inny 

konsument. 
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PRZEDSIĘBIORCA  
 

zgodnie z definicją zawartą w kodeksie cywilnym przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, 

osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 kc, prowadząca 

we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. 

 

PRAWA KONSUMENTA  
 

są to wszelkie przepisy prawne, które mają na celu kształtowanie korzystnej sytuacji 

prawnej konsumenta, jako słabszej strony umowy. 

 

REKLAMACJA  
 

jest pojęciem, którego nie odnajdziemy ani w kodeksie cywilnym ani w ustawie o 

szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Tak naprawdę, potocznie 

rozumiana "reklamacja" jest zgłoszeniem konsumenta skierowanym do sprzedawcy o 

niezgodności towaru z umową wraz z odpowiednim roszczeniem (np. naprawy). 

 

SPRZEDAŻ KONSUMENCKA  
 

jest to sprzedaż rzeczy ruchomej (nowej bądź używanej) konsumentowi przez 

przedsiębiorcę. Pojęcie to nie obejmuje sprzedaży energii elektrycznej, gazu i wody, 

chyba że są sprzedawane w ograniczonej ilości lub w określonej objętości. 

 

TOWAR KONSUMPCYJNY  
 

to rzecz ruchoma (np. obuwie, telewizor, pralka) sprzedawana konsumentowi przez 

przedsiębiorcę. 
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WAŻNE TERMINY – 14 DNI, 6 MIESIĘCY, 
2 LATA …  

 

Niestety nie unikniesz terminów reklamując towar. Czasami działają one na Twoją 

korzyść, czasami uniemożliwiają skuteczną reklamację. Dlatego warto się z nimi 

zapoznać.  

 

 
CZAS 
ODPOWIEDNI  

 

jest to pojęcie nieostre. Oznacza ono czas potrzebny sprzedawcy 

na naprawę lub wymianę towaru. Przy określaniu 

odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się 

rodzaj towaru i cel jego nabycia. Przyjmuje się, iż odpowiedni 

czas należy generalnie utożsamiać z terminem niezwłocznie, 

czyli bez zbędnej zwłoki 

 

 
10 DNI 

 

gdy dany towar nabyliśmy poza lokalem przedsiębiorstwa (na 

przykład zakup od akwizytora) lub na podstawie umowy 

zawartej na odległość (na przykład z katalogu wysyłkowego lub 

przez Internet), to konsumentowi przysługuje prawo rezygnacji 

z towaru bez podania przyczyn w terminie 10 dni od zawarcia 

umowy 

 

 
14 DNI 

 

Ważny termin!  Jeżeli sprzedawca nie ustosunkował się 

do żądania konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je 

za uzasadnione 

 

 
2 MIESI ĄCE 

 

Ważny termin!  Kupujący traci swoje uprawnienia, 



86 | S t r o n a 
 

jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia 

niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi 

o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie 

zawiadomienia przed jego upływem 

 

 
3 MIESI ĄCE 

 

to maksymalny okres przez jaki nie biegnie przedawnienie 

uprawnień konsumenta w czasie prowadzenia przez strony 

rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy 

 

 
6 MIESI ĘCY 

 

Ważny termin!  W przypadku stwierdzenia niezgodności 

przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru 

domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania 

 

 
2 LATA  

 

Ważny termin!  Sprzedawca odpowiada za niezgodność 

towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej 

stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru 

kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany 

towaru 
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WAŻNE ADRESY 
 

Zebraliśmy dla Ciebie w jednym miejscu adresy stałych sądów polubownych oraz 

Inspektoraty  Inspekcji Handlowej. Pierwsze pomogą Ci przeprowadzić postępowanie 

reklamacyjne w sądzie polubownym. Natomiast w drugich możesz uzyskać m.in. 

kontakt do rzeczoznawcy danego towaru. 

 

STAŁE POLUBOWNE SĄDY KONSUMENCKIE  
 

DOLNOŚLĄSKIE 

 

Siedziba SPSK: 

Wrocław 

ul. Ofiar Oświęcimskich 15a 

50-069 Wrocław 

tel: 71 344 20 30,38,39 

wew. 118 

fax: 71 344 26 02 

 

Ośrodki zamiejscowe: 

1. Jelenia Góra 

ul. Groszowa 1 

58-500 Jelenia Góra 

tel: 75 643 25 70 

fax: 75 643 25 70 

 

2. Legnica 

ul. F. Skarbka 3 

59-220 Legnica 

tel: 76 852 27 77 

fax: 76 852 27 77 

 

3. Wałbrzych 

ul. Chrobrego 13 

58-300 Wałbrzych 

tel: 74 842 50 18 

fax: 74 842 50 17 

 

KUJAWSKO-

POMORSKIE 

 

Siedziba SPSK: 

Bydgoszcz 

ul. Jagiellońska 10 

85-020 Bydgoszcz 

tel: 52 322 18 15 

 

Ośrodki zamiejscowe: 

1. Włocławek 

ul. Miedziana 2/4 

87-800 Włocławek 

tel: 54 232 59 54 

 

2. Toruń 

Pl. Teatralny 2 

87-100 Toruń 

tel: 56 621 84 41 

 

LUBELSKIE 

 

Siedziba SPSK: 

Lublin 

ul. Tomasza Zana 38 c 

20-601 Lublin 

tel: 81 528 07 50 

 

LUBUSKIE 

 

Siedziba SPSK: 

Gorzów Wlkp.  

ul. Jagiellończyka 8  

66-400 Gorzów Wlkp.  

tel: 95 722 57 31  

 

Ośrodek zamiejscowy:  

Zielona Góra  

ul. Bohaterów Westerplatte 

11  
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65-034 Zielona Góra  

tel: 68 322 18 36 

 

ŁÓDZKIE 

 

Siedziba SPSK:  

Łódź  

ul. Gdańska 13  

90-730 łódź  

tel: 42 636 03 57 

 

MAŁOPOLSKIE 

 

Siedziba SPSK:  

Kraków  

ul. Wiślna 3  

31-007 Kraków  

tel: 12 422 66 22 

 

MAZOWIECKIE 

 

Siedziba SPSK:  

Warszawa  

ul. Sienkiewicza 3  

00-015 Warszawa  

tel: 22 827 68 48 

 

OPOLSKIE 

 

Siedziba SPSK:  

Opole  

ul. 1-ego Maja 1  

45-068 Opole  

tel: 77 454 50 89 

 

PODKARPACKIE 

 

Siedziba SPSK:  

Rzeszów  

ul. 8-ego Marca 5  

35-959 Rzeszów  

tel: 17 862 14 53  

 

Ośrodek zamiejscowy:  

Krosno  

ul. Bieszczadzka 1  

38-400 Krosno  

tel: 13 432 61 94 

 

PODLASKIE 

 

Siedziba SPSK: 

Białystok  

ul. Młynowa 21  

15-404 Białystok  

tel: 85 742 80 52 

 

POMORSKIE 

 

Siedziba SPSK: 

Gdańsk  

ul. M. Konopnickiej 4  

80-240 Gdańsk  

tel: 58 341 08 77  

 

Ośrodek zamiejscowy:  

Słupsk  

ul. Jana Pawła II 1  

76-200 Słupsk  

tel: 59 846 54 68 

 

ŚLĄSKIE 

 

Siedziba SPSK: 

Katowice  

ul. Brata Alberta 4  

40-951 Katowice  

tel: 32 255 50 17 wew. 38  

 

Ośrodki zamiejscowe:  

1. Bielsko Biała  

ul. Piastowska 44  

43-300 Bielsko Biała  

tel: 33 818 24 41  

 

2. Częstochowa  

ul. Jana III Sobieskiego 7  

42-200 Częstochowa  

tel: 34 324 70 49 

 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 

 

Siedziba SPSK:  

Kielce  

ul. Sienkiewicza 76  

25-950 Kielce  

tel: 41 366 19 41 

 

WARMI ŃSKO-

MAZURSKIE 

 

Siedziba SPSK:  

Olsztyn  

ul. Dąbrowszczaków 10  

10-540 Olsztyn  

tel: 89 527 27 65 

 

WIELKOPOLSKIE 

 

Siedziba SPSK:  

Poznań  
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Al. Marcinkowskiego 3  

60-967 Poznań  

tel: 61 852 29 34  

 

Ośrodki zamiejscowe:  

1. Kalisz  

ul. Dobrzecka 16  

62-800 Kalisz  

tel: 62 764 58 38  

 

2. Konin  

Al. 1-ego Maja 7  

62-510 Konin  

tel: 63 249 12 41  

 

3. Leszno  

Pl. Dr Metziga 1  

64-100 Leszno  

tel: 65 520 53 69  

 

4. Piła  

Al. Niepodległości 33/35  

64-920 Piła  

tel: 67 212 37 10 

 

ZACHODNIOPOMORSK

IE 

 

Siedziba SPSK:  

Szczecin  

ul. Wały Chrobrego 4  

70-502 Szczecin  

tel: 91 422 52 39  

 

Ośrodek zamiejscowy:  

Koszalin  

ul. Andersa 34  

75-950 Koszalin  

tel: 94 342 82 05 
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WOJEWÓDZKIE INSPEKTORATY INSPEKCJI HANDLOWEJ  
 

DOLNOŚLĄSKIE 

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 

we Wrocławiu  

50-059 Wrocław 

ul. Ofiar Oświęcimskich 15a  

tel. 71 344 20 38, 71 344 20 39  

fax. 71 344 26 02 

sekretariat@wiih.wroclaw.pl  

http://wiih.ibip.wroc.pl  

 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej w Jeleniej Górze  

58-500 Jelenia Góra 

ul. Groszowa 1 

tel. 75 752 52 40, 75 643 25 70  

fax. 75 752 52 40 

ihjg@wiih.wroclaw.pl  

 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej w Legnicy 

59-220 Legnica 

ul. F. Skarbka 3 

tel. 76 852 27 77, 76 724 51 66  

fax. 76 852 27 77 

ihlg@wiih.wroclaw.pl  

 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej w Wałbrzychu 

58-300 Wałbrzych 

ul. B.Chrobrego 13 

tel. 74 842 50 17, 74 842 50 18  

fax. 74 842 50 17 

ihwch@wiih.wroclaw.pl 

 

KUJAWSKO-POMORSKIE 

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 

w Bydgoszczy  

85-020 Bydgoszcz 

ul. Jagiellońska 10 

tel. 52 322 18 15, 52 322 18 16  

fax. 52 322 58 13 

bydgoszcz@wiih.com.pl  

http://www.wiih.com.pl  

 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej w Toruniu  

87-100 Toruń  

Pl. Teatralny 2  

tel. 56 621 84 41  

fax. 56 655 43 93 

torun@wiih.com.pl  

 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej we Włocławku 

87-800 Włocławek 

ul. Miedziana 2/4 

tel. 54 232 59 54, 54 231 41 21  

fax. 54 232 59 54 

torun@wiih.com.pl 

 

LUBELSKIE 

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 

w Lublinie  

20-601 Lublin  

ul. Tomasza Zana 38 "C" 
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tel. 81 528 07 47, 81 528 07 48  

fax. 81 528 07 47, 81 528 09 78  

ihlublin@woi.lublin.pl  

http://www.ihlublin.pl 

 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej w Białej Podlaskiej  

21-500 Biała Podlaska 

ul. Brzeska 41  

tel. 83 343 25 35  

fax. 83 343 25 35  

ihbiala@woi.lublin.pl  

 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej w Chełmie  

22-100 Chełm  

Pl. Niepodległości 1  

tel. 82 565 64 23  

fax. 82 565 64 23  

ihchelm@woi.lublin.pl  

 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej w Zamościu  

22-400 Zamość 

ul. Partyzantów 3  

tel. 84 638 50 30  

fax. 84 638 50 30  

ih_zamosc@zamosc.uw.gov.pl 

 

LUBUSKIE 

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 

w Gorzowie Wielkopolskim  

66-400 Gorzów Wielkopolski 

ul. Jagiellończyka 8  

tel. 95 722 57 31  

fax. 95 720 07 70  

info@wiih.gorzow.pl  

http://www.wiih.gorzow.pl  

 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej w Zielonej Górze  

65-034 Zielona Góra 

ul. Westerplatte 11, skr.107  

tel. 68 322 18 35  

fax. 68 322 18 36  

delegatura@wiih.gorzow.pl 

 

ŁÓDZKIE 

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 

w Łodzi  

90-950 Łódź 

ul. Gdańska 38  

tel. 42 636 03 57  

fax. 42 636 85 50  

sekretariat@wiih.lodz.pl  

http://www.wiih.lodz.pl  

 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej w Piotrkowie 

Trybunalskim  

97-300 Piotrków Trybunalski  

ul. Sienkiewicza 16 A  

tel. 44 647 00 47  

fax. 44 647 00 47  

piotrkow@wiih.lodz.pl  

 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej w Sieradzu  

98-200 Sieradz  

Pl. Wojewódzki 3  

tel. 43 822 50 11, 43 822 54 66  

fax. 43 822 50 11  
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sieradz@wiih.lodz.pl  

 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej w Skierniewicach  

96-100 Skierniewice 

ul. Jagiellońska 29 

tel. 46 833 22 55  

fax. 46 833 22 55  

skierniewice@wiih.lodz.pl 

 

MAŁOPOLSKIE 

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 

w Krakowie  

31-007 Kraków 

ul.Wiślna 3  

tel. 12 422 66 22  

fax. 12 422 81 63  

sekretariat@krakow.wiih.gov.pl  

http://www.krakow.wiih.gov.pl  

 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej w Nowym Sączu  

33-300 Nowy Sącz 

ul. Jagiellońska 52  

tel. 18 444 24 08  

fax. 18 443 85 59  

ihsacz@poczta.fm  

 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej w Tarnowie  

33-100 Tarnów 

ul. Narutowicza 33  

tel. 14 621 42 16  

fax. 14 621 56 32  

ih_tarnow@op.pl 

 

MAZOWIECKIE 

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 

w Warszawie  

00-015 Warszawa 

ul. Sienkiewicza 3  

tel. 22 826 18 30, 22 826 42 09  

fax. 22 826 21 95  

ih_warszawa@wiih.org.pl 

 

http://www.wiih.org.pl 

 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej  

w Ciechanowie  

06-400 Ciechanów 

ul. 17 Stycznia 7  

tel. 23 672 27 52, 23 672 91 77  

fax. 23 672 27 52  

ih_ciechanow@wiih.org.pl  

 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej  

w Ostrołęce  

07-100 Ostrołęka 

ul. Gorbatowa 15  

tel. 29 760 58 75  

fax. 29 760 58 75  

ih_ostroleka@wiih.org.pl  

 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej w Płocku  

09-402 Płock 

ul. Kolegialna 15  

tel. 24 262 71 24  

fax. 24 262 76 88  

ih_plock@wiih.org.pl  



93 | S t r o n a 
 

 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej w Radomiu  

26-600 Radom 

ul. Żeromskiego 53  

tel. 48 362 71 21  

fax. 48 362 71 21  

ih_radom@wiih.org.pl  

 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej w Siedlcach  

08-110 Siedlce 

ul. Władysława Jagiełły 10  

tel. 25 632 69 70  

fax. 25 632 36 41  

ih_siedlce@wiih.org.pl 

 

OPOLSKIE 

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 

w Opolu  

45-068 Opole 

ul. 1-go Maja 1  

skr. pocztowa 328  

tel. 77 454 50 89  

fax. 77 454 50 89  

sekretariat@opole.wiih.gov.pl  

http://opole.wiih.gov.pl 

 

PODKARPACKIE 

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 

w Rzeszowie  

35-959 Rzeszów 

ul. 8-go Marca 5  

tel. 17 862 14 53, 17 862 14 54  

fax. 17 853 54 82  

sekretariat@wiih.rzeszow.pl  

http://wiih.rzeszow.pl  

 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej w Krośnie  

38-400 Krosno 

ul. Bieszczadzka 1  

tel. 13 432 61 94  

fax. 13 436 83 66  

ihkrosno@wp.pl  

 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej w Przemyślu  

37-700 Przemyśl 

ul. Wodna 13  

tel. 16 678 25 32  

fax. 16 678 48 51  

ih_przemysl@poczta.onet.pl  

 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej  

w Tarnobrzegu  

39-400 Tarnobrzeg 

ul. 1 maja 4a  

tel. 15 822 46 09  

fax. 15 822 61 52 

ih_tarnobrzeg@poczta.onet.pl 

 

PODLASKIE 

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 

w Białymstoku  

15-404 Białystok 

ul. Młynowa 21  

tel. 85 742 80 59  

fax. 85 743 52 68  

inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl  
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http://www.bialystok.wiih.gov.pl  

 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej w Łomży  

18-400 Łomża  

ul. Księcia Janusza I/1  

tel. 86 216 51 54  

fax. 86 216 72 55  

lomza@bialystok.wiih.gov.pl  

 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej w Suwałkach  

16-400 Suwałki 

ul. Noniewicza 91  

tel. 87 566 48 37  

fax. 87 566 47 21  

suwalki@bialystok.wiih.gov.pl 

 

POMORSKIE 

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 

w Gdańsku  

80-240 Gdańsk  

ul. M.Konopnickiej 4  

tel. 58 341 08 77  

fax. 58 341 53 37  

sekretariat@ihgd.pl  

http://ihgd.pl  

 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej w Słupsku  

76-200 Słupsk 

ul. Jana Pawła II nr 1  

tel. 59 842 54 68  

fax. 59 842 54 68  

ihslupsk@wp.pl 

 

ŚLĄSKIE 

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 

w Katowicach  

40-951 Katowice 

ul. Brata Alberta 4 

 

skrytka pocztowa nr 178   

tel. 32 256 50 17 lub 32 35 68 100 

fax. 32 255 56 80 lub 32 35 68 103 

ih_katowice@pro.onet.pl  

http://www.ih.katowice.pl  

 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej  

w Bielsku-Białej  

43-300 Bielsko-Biała 

ul. Piastowska 44  

tel. 33 812 30 94  

fax. 33 812 30 94  

ih_katowice_del_bb@pro.onet.pl  

 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej  

w Częstochowie  

42-200 Częstochowa 

ul. Jana III Sobieskiego 7  

tel. 33 324 70 49  

fax. 33 324 70 59  

ih_katowice_del_cz@pro.onet.pl 

 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 

w Kielcach  

25-950 Kielce 

ul. Sienkiewicza 76 skr.347  
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tel. 41 366 19 41  

fax. 41 366 22 34  

wiih.kielce@pro.onet.pl  

http://www.wiihkielce.prot.pl 

 

WARMI ŃSKO-MAZURSKIE 

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 

w Olsztynie  

10-540 Olsztyn 

ul. Dąbrowszczaków 10  

tel. 89 527 27 65  

fax. 89 527 42 51  

olsztyn@ih.olsztyn.pl 

http://www.ih.olsztyn.pl  

 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej w Elblągu  

82-300 Elbląg 

ul. Hetmańska 31  

tel. 55 641 78 81  

fax. 55 641 78 80  

elblag@ih.olsztyn.pl 

 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej w Ełku  

19-300 Ełk 

ul. Chopina 15  

tel. 87 621 16 53  

elk@ih.olsztyn.pl 

 

WIELKOPOLSKIE 

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 

w Poznaniu  

60-967 Poznań 

Al. Marcinkowskiego 3  

tel. 61 852 29 34  

fax. 61 851 75 76  

sekretariat@poznan.wiih.gov.pl  

http://www.poznan.wiih.gov.pl  

 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej  

w Kaliszu  

62-800 Kalisz 

ul. Kolegialna 4  

tel. 62 764 58 38  

fax. 62 757 44 07  

d.kalisz@poznan.wiih.gov.pl  

 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej  

w Koninie  

62-510 Konin 

ul. Aleje 1-go Maja 7  

tel. 63 249 12 41, 63 243 03 59  

fax. 63 249 12 41  

d.konin@poznan.wiih.gov.pl  

 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej  

w Lesznie  

64-100 Leszno 

ul. Metziga 1  

tel. 65 520 53 69, 65 529 58 36  

fax. 65 520 53 69  

d.leszno@poznan.wiih.gov.pl  

 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej  

w Pile  

64-920 Piła 

ul. Dzieci Polskich 26  
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tel. 67 212 37 10  

fax. 67 212 37 10  

d.pila@poznan.wiih.gov.pl 

 

ZACHODNIOPOMORSKIE 

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 

w Szczecinie 

70-502 Szczecin 

ul. Wały Chrobrego 4 

tel. 91 422 52 39  

fax. 91 422 54 41 

sekretariat@wiih.pomorzezachodnie.pl  

http://www.wiih.pomorzezachodnie.pl  

 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej w Koszalinie 

75-950 Koszalin 

ul. Andersa 34 

tel. 94 342 82 05, 94 342 82 97  

fax. 94 342 62 91 

del.koszalin@wiih.pomorzezachodnie.pl 
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WAŻNE PRZEPISY 
 

Poniżej znajdziesz wykaz ważniejszych aktów prawnych związanych z prawami konsumenta. 

 

• Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o 

zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, ze zm.) 

 

• Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 

271 ze zm.) 

 

• Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, (Dz. U. Nr 43, poz. 296 

ze zm.) 

 

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) 

 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w 

sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru 

żywnościowego z umową (Dz. U. Nr 31, poz. 258) 

 

• Regulamin Organizacji i Działania Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich, stanowiący 

załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie 

określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich 

(Dz. U. Nr 113, poz.1214). 

 

• Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 r. Nr 50, 

poz. 331 ze zm.) 

 

• Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz 

U 2007, nr 171, poz. 1206) 
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Chcesz wiedzieć więcej? 

Zapraszamy na 

 

 

 

 


