
………, dnia ....................... roku 
 
Sąd ………………… 
……. Wydział Cywilny 
ul. ……………., …..-…. ……………… 
 
 
Powód: …………….. PESEL: ............................. 
ul. ……………., …..-…. ……………… 
 
Pozwany: …………….. 
ul. ……………., …..-…. ……………… 
 
Wartość przedmiotu sporu: ……………… 
opłata sądowa: WNIOSEK O ZWOLNIENIE 
 

POZEW O ZACHOWEK 
 

W imieniu własnym wnoszę o: 
1. Zasądzenie od pozwanego ………………… na rzecz powoda ……………. kwoty 

…………………… tytułem zachowku wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie 
od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty; 

2. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do pozwu na 
okoliczności przedstawione w uzasadnieniu; 

3. W wypadku zakwestionowania przez stronę pozwaną roszczenia co do wysokości, 
wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego rzeczoznawcy z 
zakresu szacowania nieruchomości na okoliczności ustalenia wartości należnego 
stronie powodowej zachowku – najpóźniej na dzień wydania orzeczenia w 
przedmiotowej sprawie; 

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 wezwanie do 
dobrowolnego zaspokojenia roszczenia, natomiast wobec postawy strony pozwanej 
koniecznym stało się wniesienie pozwu w niniejszej sprawie. 
 
Na podstawie art. 187 § 1 pkt. 1(1) kpc oświadczam, że datą wymagalności roszczenia jest 
dzień …………… jako dzień następujący po upływie 14 dni od dnia doręczenia pozwanemu 
wezwania do zapłaty zachowku. 
 

Uzasadnienie 
 
 …………………………. 



  
 Legitymacja czynna powoda wynika z art. 991 kc, zgodnie z którym zstępnym, 
małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy 
przysługuje ½ lub 2/3 (w wypadku małoletnich lub osób trwale niezdolnych do pracy) tego, 
co przysługiwałoby by im, gdyby dziedziczyli na podstawie ustawy. 
 
 Z uwagi na datę otwarcia spadku, termin przedawnienia jeszcze nie upłynął. 
 
 Właściwość rzeczową sądu ustalono w oparciu o wartość przedmiotu sporu. 
 
 Właściwość miejscowa została ustalona na podstawie miejsca zamieszkania 
pozwanego. 
 
 Wartość przedmiotu sporu została ustalona według najlepszej wiedzy strony 
powodowej przy uwzględnieniu spadku odziedziczonego przez stronę pozwaną. W wypadku 
zakwestionowania roszczenia co do wysokości, koniecznym będzie dopuszczenie i 
przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego rzeczoznawcy. 
 

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, 
- skrócony odpis aktu urodzenia, 
- postanowienie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku; 
- wydruk z księgi wieczystej nieruchomości. 


