………, dnia ....................... roku
Sąd Okręgowy w …………………
……. Wydział Cywilny
ul. ……………., …..-…. ………………

Powód: …………….. PESEL: .............................
ul. ……………., …..-…. ………………
Pozwany: ……………..
ul. ……………., …..-…. ………………
Wartość przedmiotu sporu: ………………
opłata sądowa: WNIOSEK O ZWOLNIENIE
POZEW O NAKAZANIE ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA WOLI
W imieniu własnym wnoszę o:
1. zobowiązanie pozwanego ……………….. do złożenia oświadczenia woli
przenoszącego ponownie na powoda …………………. prawo własności
……………………….. o powierzchni ……………………, położonego w
……………………….. przy ul. ……………………….., dla którego Sąd Rejonowy w
…………………… Wydział …………… Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o numerze KW ……………………………, darowane przez powoda
pozwanemu umową z dnia ………………………roku, zawartą przed notariuszem
…………………………. (Rep. A nr ……………………);
2. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do pozwu na
okoliczności przedstawione w uzasadnieniu;
3. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków:
a) ……………….., wezwanie na adres ul. ………………………;
b) ……………….., wezwanie na adres ul. ………………………;
c) ……………….., wezwanie na adres ul. ………………………;
d) ……………….., wezwanie na adres ul. ………………………;
na okoliczność relacji stron postępowania, dopuszczenia się przez pozwanego względem
powoda rażącej niewdzięczności, sytuacji osobistej i majątkowej powoda, potrzeby pomocy
związanej z leczeniem i opieką, złożenia skutecznego oświadczenia o odwołaniu darowizny,
wezwań kierowanych przez powoda do zwrotu przedmiotu darowizny, brak zapewnienia
opieki, wsparcia w chorobie oraz kontaktu;
4. Przesłuchanie stron postępowania na okoliczności przedstawione w piśmie;
5. Rozpoznanie sprawy również pod nieobecność strony powodowej;
6. Wydanie wyroku zaocznego w wypadkach prawem przewidzianych;
7. Zwolnienie strony powodowej od ponoszenia kosztów sądowych i ustanowienie
pełnomocnika z urzędu z uwagi na fakt, iż nie jest ona w stanie jej ponieść bez
uszczerbku dla utrzymania siebie i najbliższej rodziny;
8. Zasądzenie od pozwanego na rzecz strony powodowej zwrotu kosztów procesu
według norm prawem przepisanych.
Na podstawie art. 187 § 1 pkt. 3 kpc oświadczam, że przed wszczęciem postępowania strona
powodowa poza prowadzonymi rozmowami skierowała do strony pozwanej oświadczenie o

odwołaniu darowizny z wezwaniem do dobrowolnego zwrotnego przeniesienia prawa
własności nieruchomości, natomiast wobec postawy strony pozwanej koniecznym stało się
wniesienie pozwu w niniejszej sprawie.
Uzasadnienie
………………………….
Orzecznictwo wskazuje, iż w sytuacji, gdy rażące zachowanie ma charakter ciągły (co
dotyczy zwłaszcza zaniechania, o którym mowa w powyższym akapicie), termin roczny
należy liczyć od chwili, gdy stan rażąco niewdzięcznego zachowania ustał (por. Wyrok SN z
dnia 15 czerwca 2010 roku, sygn. akt: II CSK 68/10).
Z ostrożności, w wypadku zakwestionowania przez pozwanego, że oświadczenie o
odwołaniu darowizny zostało mu faktycznie doręczone wskazać należy, iż dopuszczalność
odwołania darowizny w innej formie niż pisemna istnieje, ponieważ forma pisemna
zastrzeżona jest jedynie dla celów dowodowych.
W braku podzielenia tego stanowiska wskazać należy, iż oświadczenie o odwołaniu
darowizny zostało pozwanemu doręczone w taki sposób, iż spełnia ono wymagania określone
w art. 61 § 1 kc, z którego wynika, iż oświadczenie woli dla drugiej osoby jest złożone z
chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Powód
wielokrotnie akcentował pozwanemu swoją wolę odwołania darowizny wobec jego
nagannego zachowania.
Dla prawidłowego stosowania art. 61 kc nie wymaga się badania, czy adresat
rzeczywiście zapoznał się z oświadczeniem woli, ale weryfikuje się, czy istniała taka
możliwość (por. Wyrok SN z dnia 23 kwietnia 2010 roku, sygn. akt: II PK 295/09). Odmowa
odbioru pisma czy nieodebranie pisma z placówki pocztowej, mimo dwukrotnego awizowania
pisma, nie ma wpływu na skutek złożenia oświadczenia woli, gdyż awizowanie przesyłki
stwarza domniemanie możliwości zapoznania się adresata z treścią pisma zawartego w
przesyłce (por. Wyrok SN z dnia 5 października 2005 roku, sygn. akt: I PK 37/05).
Pod pojęciem czynów rażącej niewdzięczności kwalifikują się przede wszystkim
popełnione przez obdarowanego przestępstwa skierowane przeciwko życiu, zdrowiu, czci i
godności osobistej, a także przeciwko majątkowi darczyńcy. Cechy rażącej niewdzięczności
mogą mieć także inne zachowania wysoce nieprzyjazne kierowane bezpośrednio wobec
darczyńcy, jak też w stosunku do osoby jemu bliskiej (por. Wyrok SN z dnia 26 lipca 2000
roku, sygn. akt: I CKN 919/98).
W uzasadnieniu wniosku o zwolnienie od kosztów i ustanowienia pełnomocnika z
urzędu strona powodowa wskazuje, iż ………………………………………………………
Mając na względzie art. 117 § 5 kpc wskazuję, iż pismo zostało sporządzone w
ramach punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
W tym stanie sprawy powództwo jest uzasadnione.

podpis
Załączniki:
- odpis pisma w wymaganej liczbie,
- oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowych,
- dokumenty potwierdzające sytuację osobistą, majątkową i zdrowotną powoda,
- odpis z księgi wieczystej nieruchomości,
- umowa darowizny,
- oświadczenie o odwołaniu darowizny wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

