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

POZEW O ZAPŁATĘ 
w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży 

 
W imieniu własnym wnoszę o: 

1. Zasądzenie od pozwanego ………………… na rzecz powoda ……………. kwoty 
…………………… tytułem zwrotu ceny sprzedaży …………………… 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. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków: 
a) ………………………., zam. …………………………………. 
b) ………………………., zam. …………………………………. 
c) ………………………., zam. …………………………………. 

na okoliczność zawarcia umowy sprzedaży, jej warunków, ujawnienia wady rzecz sprzedanej, 
istotności wady, braku zadośćuczynienia wezwaniu naprawy rzeczy lub wymiany na rzecz 
wolną od wad, wezwania do zwrotu uiszczonej ceny sprzedaży; 

4. W wypadku zakwestionowania przez pozwanego okoliczności, że wada rzeczy nie jest 
istotna, wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego na 
okoliczność ustalenia wad rzeczy sprzedanej, istotności tych wad, przypuszczalnej 
daty powstania wad; 

5. Przesłuchanie stron postępowania na okoliczności przedstawione w piśmie; 
6. Rozpoznanie sprawy również pod nieobecność strony powodowej; 
7. Wydanie wyroku zaocznego w wypadkach prawem przewidzianych; 
8. 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; 

9. 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 zwrotu ceny sprzedanej. 
 

Uzasadnienie 
 
 …………………………. 
  
 Rękojmia za wady oznacza, że sprzedawca jest odpowiedzialny względem 
kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. 
 
 Z przepisów kodeksu cywilnego wynika, że z wadą fizyczną mamy do czynienia w 
sytuacji, rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, w szczególności gdy: nie ma właściwości, 
które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo 
wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu 
sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do 
celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie 
zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została kupującemu wydana w stanie 
niezupełnym. 
 
 W wypadku konsumenta istnieje domniemanie, zgodnie z którym stwierdzenie wady 
fizycznej przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej powoduje uznanie, iż wada 
istniała już w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego (art. 556(2) kc). 
 
 Powód jako nabywca nie wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. 
 
 Uprawnienia kupującego w wypadku stwierdzenia wady określone zostały w art. 560 
kc. Kupujący po zasięgnięciu wiedzy specjalisty na temat istotności wady zawiadomił o tym 
fakcie sprzedawcę i wezwał go do podjęcia działań związanych z naprawą lub wymianą 
rzeczy na wolną od wad. Na skutek negatywnej odpowiedzi sprzedawcy powód odstąpił od 
umowy i w związku z tym domaga się zwrotu zapłaconej ceny sprzedaży. 
 

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, 
- umowa sprzedaży, potwierdzenie zapłaty ceny sprzedaży, 
- dokumentacja potwierdzająca istnienie wady w rzeczy sprzedanej, 



- korespondencja powoda kierowana do pozwanego. 


