
Pouczenie o obowiązkach w ramach zwolnienia z kosztów procesowych 

 

Ja niżej podpisan(a/y),..........................................................................................................................................................................., 

                    (imię i nazwisko) 

zamieszkał(a/y)......................................................................................................................................................................................., 

                                                     (dokładny adres)           

potwierdzam moim podpisem, że przeczytał(em/am) i zrozumiał(em/am) niniejsze wskazówki dotyczące warunków i przebiegu 

postępowania o udzieleniu zwolnienia z kosztów procesowych. 

Udzielenie zwolnienia z kosztów procesowych wiąże się z przeprowadzeniem odpowiedniej procedury kontroli, w której przebiegu mogą 

już zapaść koszty adwokackie na moją niekorzyść. 

Udzielenie zwolnienia z kosztów procesowych zwalnia wyłącznie z własnych kosztów i kosztów sądowych, jednak nie z późniejszych 

roszczeń przeciwnika procesu w przypadku zupełnego lub częściowego przegrania procesu. 

Zwolnienie z kosztów procesowych pociąga za sobą tylko tymczasowe, niekoniecznie ostateczne, zwolnienie z powstałych kosztów. 

Sąd jest uprawniony do udzielenia tylko częściowego zwolnienia z kosztów procesowych tak, że nieprzejęte przez Kasę Sądową koszty 

ponoszę ja. 

Zwolnienie z kosztów procesowych nie obejmuje złożenia środków odwołaczych, które może stać się konieczne w postępowaniu o 

udzielenie zwolnienia z kosztów procesowych. W tym przypadku zapadające koszty będą musiały zostać uregulowane przeze mnie. 

Udzielenie zwolnienia z kosztów procesowych może zostać odwołane, gdy podane przeze mnie informacje w ramach przedstawienia mojej 

sytuacji osobistej i gospodarczej okażą się nieprawdziwe. 

Do upływu 48 miesięcy, więc czterech lat po udzieleniu zwolnienia z kosztów procesowych sąd uprawniony jest do kontroli mojej aktualnej 

sytuacji osobistej i gospodarczej, jak również zarządzić wyrównanie kosztów procesowych. 

Sąd musi zostać poinformowany przeze mnie o każdej istotnej zmianie mojej sytuacji finansowej lub zmianie adresu za pośredniczwem 

mojego adwokata. 

Każde uchybienie nałożonych obowiązków udzielenia informacji może spowodować odebranie przyzanego mi zwolnienia z kosztów 

sądowych. 

W procedurze kontrolnej jestem zobowiązan(y/a) do współdziałania w wyjaśnieniu mojej sytuacji osobistej i gospodarczej poprzez 

udzielenie koniecznych informacji i przedłożenie dowodów. W przypadku niewywiązania się z tych obowiązków sąd ma prawo oddalić mój 

wniosek o udzielenie zwolnienia z kosztów procesowych. 

W ramach procedury kontrolnej sąd ma prawo żądać ode mnie udzielenia oświadczenia pod przysięgą. Ponadto sąd ma prawo w ramach 

kontroli zapotrzebowania wymagać przedłożenia niewyczernionych wyciągów z mojego konta bankowego za szczególny okres czasu. W 

przypadku niewywiązania się z tych obowiązków sąd ma prawo oddalić mój wniosek o udzielenie zwolnienia z kosztów procesowych. 

Brak udzielenia szczególnych informacji lub udzielenie przeze mnie błędnych informacji o mojej sytuacji osobistej i gospodarczej prowadzi 

do odebrania przyznanego mi zwolnienia z kosztów procesowych z mocą wsteczną. 

Przed podjęciem decyzji sądu przeciwnik procesu regularnie otrzymuje możliwość zajęcia stanowiska do mojego wniosku o udzielenie 

zwolnienia z kosztów procesowych. 

Jeśli przeciwnikowi procesu przysługuje się prawo według kodeksu cywilnego do wglądu w udzielone przeze mnie informacje o mojej 

osobistej i gospodarczej sytuacji, sąd może bez mojej zgody przekazać te informacje przeciwnikowi procesu. 

W czasie czterech lat od zakończenia postępowania jestem zobowiązan(y/a) do niezwłocznego poinformowania sądu o każdej zmianie 

mojego miejsca zamieszkania oraz każdej istotnej poprawy mojej sytuacji zarobkowej i majątkowej poprzez mojego adwokata. Naruszenie 

tego obowiązku prowadzi do odebrania przyznanego mi zwolnienia z kosztów sądowych. Istotna poprawa sytuacji zarobkowej następuje w 

przypadku wzrostu zarobku o kwotę 100,00 EUR brutto miesięcznie. Zarówno ustanie obciążeń zdolnych do odliczenia z podatku od 

wysokości kwoty 100,00 EUR stanowi istotną poprawę mojej sytuacji zarobkowej, o której muszę poinformować sąd poprzez mojego 

adwokata. 

Kwoty pieniężne, uzyskane w procesie, muszą służyć do uregulowania powstałych kosztów sądowych.  

 

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

                (miescowość i data)                    (podpis) 


