Wzór opracowany przez www.internetowakancelaria.pl

__________________________________________________________________________
OFERUJEMY TAKŻE POMOC W PROWADZENIU SPRAWY PRZED SĄDEM
*cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy

ORAZ
WERSJĘ „WORD” PISMA W CENIE 10,99 zł
EMAIL: BIURO@INTERNETOWAKANCELARIA.PL
___________________________________________________________________________
……………………….
/Miejscowość i data/
Sąd Rejonowy w ……………….
….. Wydział …………..
ul. ………………………
…. – ….. ……………….
Powód:

…….……………………………....
(imię, nazwisko lub nazwa adres
zamieszkania, PESEL lub NIP albo KRS)

Pozwany:

………………………………….…
(imię, nazwisko lub nazwa adres
zamieszkania, PESEL lub NIP albo KRS)

Wartość przedmiotu zaskarżenia: ……………………. /należy wskazać kwotę zaskarżenia z
nakazu zapłaty – wymóg konieczny/
Sygn. akt ………………….
ZARZUTY
od nakazu zapłaty wydanego w
postępowaniu nakazowym
z dnia ………….r., sygn. akt ………………
Działając na podstawie art. 493 § 1 k.p.c., niniejszym wnoszę zarzuty od nakazu
zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanego przez Sąd Rejonowym w ………………,
Wydział ………, w dniu ………… w sprawie sygn. akt ……………….. (doręczony w dniu
………………………)
Powyżej opisany nakaz zapłaty zaskarżam w całości/części /*wybrać właściwe/ i
wnoszę o:
1. uchylenie nakazu zapłaty;
2. oddalenie powództwa w całości / w części;
3. przekazanie sprawy do rozpoznania Sądowi właściwemu według właściwości ogólnej
z uwagi na miejsce zamieszkania pozwanego;
4. zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu;
5. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z:
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a) dokumentów…………………………………………..,
b) świadków……………………………………………...,
c) innych dowodów………………………………………,
d) przesłuchania stron,
6. zobowiązanie powoda stosownie do treści art. 248 k.p.c. do następujących czynności:
a) ……………………………………..,
b) ……………………………………..,
7. rozpoznanie sprawy także pod nieobecność pozwanego.

UZASADNIENIE
I.

Pozwany na wstępie wskazuje, iż w całości kwestionuje stanowisko powoda wyrażone
w pozwie z dnia ………………………….. r. oraz stosownie do dyspozycji art. 230
k.p.c., przeczy wszelkim twierdzeniom powództwa, które nie zostały przez pozwanego
wprost przyznane, a ponadto z uwagi na fakt, iż powód – stosownie do treści art. 6 k.c.
oraz 232 k.p.c. - nie wskazał prawidłowej podstawy prawnej swoich roszczeń ani
właściwych dowodów na ich poparcie podnosi, iż powództwo w niniejszej sprawie
winno zostać oddalone w całości jako nieudowodnione i pozbawione podstaw.

II. Pozwany
zaprzecza
jakoby
twierdzenia
powoda
w
zakresie
……………………………………… były prawdziwe, z uwagi na fakt, iż
………………………………………………………………………………………….
III. Zgodnie
z
prawdziwym
stanem
faktycznym
niniejszej
sprawy
…………………………. /opisać swoje stanowisko – jak najbardziej obszernie +
powołać dowody/
IV. Na dowód powyższego stanu faktycznego wnoszę o przeprowadzenie dowodu z:
a)
b)
c)
d)

dokumentów…………………………………………..,
świadków……………………………………………...,
innych dowodów………………………………………,
przesłuchania stron,

Powyższe
wnioski
dowodowe
jednoznacznie
przesądzają,
że
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
V. W świetle powyższego, nakaz zapłaty winien zostać uchylony, a powództwo w
niniejszej sprawie jako bezzasadne winno zostać oddalone.
……………………….. …..
/czytelny podpis
pozwanego/

Załączniki:
1) dowody
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2) kopia pisma dla strony przeciwnej

WSKAZÓWKI DO WZORU
UWAGA !!!
WZÓR stanowi jedynie DOKUMENT PRZYKŁADOWY
JEŻELI Twoja sytuacja różni się, nie wolno KOPIOWAĆ dosłownie treści wzoru
KTO

Zarzuty wnosi pozwany lub jego pełnomocnik

GDZIE

Do Sądu, który wydał nakaz zapłaty

W CELU

Zarzuty wnosi się w celu uchylenie nakazu zapłaty

KIEDY

Zarzuty wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia nakazu

JAK

Zarzuty wnosi się na piśmie (na formularzu jeżeli pozew jest również na
formularzu). Zawsze z dodatkowym odpisem dla strony przeciwnej

OPŁATA

Od zarzutów wnosi się ¾ opłaty stosunkowej (tj. ¾ od 5 % wartości
przedmiotu sporu)
Nieopłacone zarzuty sąd odrzuci, a nakaz stanie się prawomocny

CO
NASTĄPI

Sąd uchyla nakaz zapłaty i wyznacza rozprawę

