
WZÓR

                      Miejscowość (...), data (…)

(Należy określić sąd, wydział i adres,
wynika z zarządzenia o doręczeniu nakazu zapłaty
np. Sąd Rejonowy w Szczecinku 
I Wydział Cywilny
ul. (…))

Powód: 
(Należy określić podmiot, który wytoczył powództwo)
Imię nazwisko;
PESEL (NIP, REGON, KRS);
Adres miejsca zamieszkania (siedziby)
stanowiący adres do doręczeń;

Pozwany: 
(Należy określić wnoszącego sprzeciw)
Imię nazwisko;
PESEL (NIP, REGON, KRS);
Adres miejsca zamieszkania (siedziby)
stanowiący adres do doręczeń;

Sygnatura akt: 
(Wynika z nakazu zapłaty np.: I Nc 12/19)

SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY
______

Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 503 § 1 k.p.c. zaskarżam w całości (albo w części
-  w  zależności  od  stanowiska  pozwanego) nakaz  zapłaty  z  dnia  (…), który  został wydany  w
postępowaniu upominawczym przez Sąd (…) (należy określić sąd i wydział) w sprawie o sygn. akt:
(…), doręczony na adres pozwanego w dniu (…)) i wnoszę o:

1) oddalenie powództwa w całości, 
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2) przeprowadzenie  dowodów powołanych  w uzasadnieniu  sprzeciwu  na  okoliczności  w  nim
podniesione,  w tym dowodu:  (należy wymienić dowody np.:  z  przesłuchania pozwanego,  z
zeznań świadka x, z dokumentów, z opinii biegłego sądowego z zakresu danej dziedziny; przy
każdym wniosku dowodowym należy określić  tezę dowodową, tj.  wskazać,  jaką okoliczność
potwierdzi ten dowód),

3) zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych.

UZASADNIENIE
 
Powództwo  w  niniejszej  sprawie  jest  bezpodstawne,  a  pozwany  zaprzecza  wszelkim
twierdzeniom powoda, poza tymi, które wyraźnie przyzna. 

Należy precyzyjnie opisać stan faktyczny oraz powołać się na dowody, celem zakwestionowania
zajętego przez powoda stanowiska oraz żądania, jak również podnieść zarzuty przeciwko żądaniu
pozwu.

Pod  fragmentem  treści  pisma  dotyczącego  danych  okoliczności  faktycznych,  należy  wymienić
wszystkie dowody. 
Dowód: (…) np. z przesłuchania pozwanego,

   z umowy (…).

Warto  uporządkować  treść  uzasadnienia  sprzeciwu  pod  względem  chronologicznym.  Dla
przejrzystości treści uzasadnienia sprzeciwu warto stosować akapity lub punkty.

(…)

Mając powyższe na uwadze, nie może zatem budzić wątpliwości fakt, iż w niniejszej sprawie brak
było podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym zgodnie z przepisem art.
498 § 2 k.p.c. 

Jednocześnie zaznaczam, że pozwany nadal jest skłonny do polubownego zakończenia niniejszego
sporu.

Mając powyższe na uwadze, wnoszę i wywodzę jak w petitum sprzeciwu. 

(…)
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 (własnoręczny podpis pozwanego)

Załączniki:
1) (należy wymienić w kolejnych punktach dowody np.: z dokumentów, nośników CD, które

zostały załączone do sprzeciwu),
2) odpis sprzeciwu wraz z załącznikami (należy przygotować drugi egzemplarz sprzeciwu z

oznaczeniem „odpis”, który stanowi załącznik do sprzeciwu),

Uwagi:
1) Tekst napisany kursywą należy usunąć,
2) Jest to jedynie wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, dlatego treść

sprzeciwu powinna uwzględniać wszystkie istotne okoliczności niezbędne do wyjaśnienia sprawy,
dowody oraz zarzuty, które mogą wpłynąć na wynik sprawy np.: zarzut przedawnienia roszczenia,
zarzut potrącenia,

3) Jeżeli  pozew został  wniesiony na  urzędowym formularzu,  sprzeciw powinien  być wniesiony na
urzędowym formularzu „SP” – art. 5052 k.p.c.,

4) Podstawa  prawna:  Ustawa  z  dnia  17  listopada  1964  r.  Kodeks  postępowania  cywilnego
(Dz.U.2018.1360 t.j. z dnia 2018.07.16, dalej k.p.c.):

Art.  503 k.p.c.  [Sprzeciw]

§  1. Pismo zawierające sprzeciw wnosi  się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku
nakazu wydanego przez referendarza sądowego - do sądu, przed którym wytoczono powództwo. W
piśmie  pozwany  powinien  wskazać,  czy  zaskarża  nakaz  w  całości,  czy  w  części,  przedstawić
zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy,
oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona
uprawdopodobni,  że  nie  zgłosiła  ich  w  sprzeciwie  bez  swojej  winy  lub  że  uwzględnienie
spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują
inne wyjątkowe okoliczności.

§  2. Jeżeli  pozew wniesiono na urzędowym formularzu,  wniesienie  sprzeciwu wymaga również
zachowania tej formy.

Art.  504.  [Odrzucenie sprzeciwu]

§  1. Sąd odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny
albo którego braków pozwany nie usunął w terminie.

§  2. Nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie sprzeciwu,
ma skutki prawomocnego wyroku.

Art.  505.  [Skutki wniesienia sprzeciwu]
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§  1. W  razie  prawidłowego  wniesienia  sprzeciwu  nakaz  zapłaty  traci  moc,  a  przewodniczący
wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę.

§  2. Nakaz  zapłaty  traci  moc  w  części  zaskarżonej  sprzeciwem.  Sprzeciw  jednego  tylko  ze
współpozwanych o to samo roszczenie oraz co do jednego lub niektórych uwzględnionych roszczeń
powoduje utratę mocy nakazu jedynie co do nich.

§  3. Na  wniosek  pozwanego  sąd  albo  referendarz  sądowy  na  posiedzeniu  niejawnym  wydaje
postanowienie, w którym stwierdza utratę mocy nakazu zapłaty w całości lub w części.

Wzór przygotowany przez: www.czerwona-skarbonka.pl
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