
INFORMACJA KRAJOWEGO BIURA ODSZKODOWAŃ
W PRZEDMIOCIE ZWOLNIENIA OD PONOSZENIA KOSZTÓW 

SĄDOWYCH W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. 
(jedn. tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 90, poz. 594 ze zm.) – o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego 
wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. 

Informacje zawarte w oświadczeniu powinny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami 
(np. odcinkiem renty, zaświadczeniem o zarobkach, wypełnionym drukiem PIT itp). 

Złożenie wniosku jest wolne od opłaty sądowej i może obejmować część lub całość kosztów sądowych.

W formularzu powyższego oświadczenia powinny być wypełnione wszystkie rubryki, a w przypadku, gdy 
wnioskodawcy nie dotyczy treść danego pola, należy nanieść stosowną wzmiankę lub przekreślić rubrykę. 

Wniosek jak i formularz urzędowy muszą być własnoręcznie podpisane przez wnioskodawcę.

Przykład wypełnionego oświadczenia :
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OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH 
I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA

POUCZENIE

1) Druk należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek.
2) (…)

1. Sąd, do którego składane jest

(nazwa i siedziba sądu, właściwy wydział) np. Sąd Rejonowy, Wydział I Cywilny

Adres Sądu

Np. ul. Przykładowa, 59-300 Przykład

Sygnatura sprawy

(wpisuje się, gdy oświadczenie składane jest po złożeniu pozwu lub wniosku) Sygnaturę należy 
przepisać z dokumentu otrzymanego  z Sądu. Sygnatura jest wpisywana na każdym druku 
kierowanym przez Sąd ( wezwaniu, zawiadomieniu o terminie, etc. ) np.  Sygn. Akt : I C 123/45
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2. Dane osoby składającej wniosek
Imię i nazwisko

Np. Jan Kowalski 

3. Stan rodzinny
Imię i nazwisko  Data urodzenia

(należy wpisać dane osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 
z wnioskodawcą: małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu z wnioskodawcą, 
dzieci, rodziców  i  przysposobionych  lub pod opieką wnioskodawcy, 

Np. Zosi Kowalska  10.12.1998 r.         Córka

Pozostałe rubryki 
należy przekreślić

4. Majątek

(należy wpisać stan majątkowy wnioskodawcy, wskazując jednocześnie tytuł prawny  
(np. własność, użytkowanie wieczyste)

Nieruchomości
nieruchomość przeznaczona do stałego zamieszkiwania przez wnioskodawcę (nieruchomość 
zabudowana domem mieszkalnym lub mieszkanie, powierzchnia działki, domu, mieszkania w m2)

Np. brak

nieruchomość rolna (powierzchnia w hektarach)

Np. brak 

inne nieruchomości (powierzchnia w hektarach lub w m2)

Np. brak

Pozostały majątek
oszczędności

Jeżeli wnioskodawca posiada oszczędności należy wpisać wartość nominalną i walutę. W przypadku gdy 
wnioskodawca nie posiada lokat, oszczędności na rachunkach bankowych, należy wpisać : brak

papiery wartościowe

Np. brak

Rodzaj stosunku łączącego 
wskazaną osobę z wnioskodawcą
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inne przedmioty wartościowe 

Jeżeli wnioskodawca posiada przedmioty, których wartość jest nie mniejsza niż 10.000 zł. należy wpisać 
jakie to przedmioty i jaka jest ich wartość nominalna w PLN. W przypadku gdy wnioskodawca nie posiada 
wartościowych przedmiotów, należy wpisać : brak

5. Dochody i źródła utrzymania wnioskodawcy i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

Należy wpisać wszystkie dochody i źródła utrzymania, zarówno wnioskodawcy jak i osób pozostających 
z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym. O tym, czy dane osoby pozostają we wspólnym 
gospodarstwie nie decyduje wyłącznie fakt wspólnego zamieszkania. Prowadzenie wspólnego 
gospodarstwa oznacza współfinansowanie kosztów utrzymania domu, wyżywienia, ubrań, opłat etc. 
Nawet jeżeli pełnoletnie dziecko mieszka u rodziców, może nie pozostawać we wspólnym gospodarstwie. 
Jeżeli każdy pokrywa własne koszty i nie składają się wspólnie na utrzymanie domu, to nie jest to 
pozostawanie we wspólnym gospodarstwie

Imię i nazwisko  z jakiego tytułu   dochód miesięczny netto

Wnioskodawca
Jan Kowalski
praca na ½  etatu

Żona wnioskodawcy
Jolanta Kowalska
praca na etat

Pozostałe przekreślić

6. Inne dane, które wnioskodawca uważa za istotne 

(np. wysokość i rodzaj zobowiązań bądź wierzytelności, koszty ponoszone na utrzymanie mieszkania, 
koszty leczenia)

Na przykład :
Wnioskodawca Jan Kowalski osiąga dochód miesięczny w wysokości 500 zł. a pozostająca z nim we wspólnym 
gospodarstwie domowym żona Jolanta Kowalska – osiąga dochód w wysokości 1.600 zł. Łącznie posiadają 
2.100 zł. dochodu miesięcznego. Nie posiadają własnego mieszkania. Zamieszkują w wynajętym lokalu. 
Ponoszą koszty najmu mieszkania w kwocie 1.000 zł. Dodatkowo opłacają gaz, wodę, prąd, śmieci, telefon. 
Łącznie na te wydatki przeznaczają 600 zł. miesięcznie. Na utrzymaniu posiadają córkę w wieku 16 lat. 
Miesięcznie na koszty utrzymania siebie i dziecka, na wyżywienie, ubranie, zakupy lekarstw, środków czystości 
pozostaje im kwota 500 zł. Wnioskodawca spłaca dodatkowo kredyt po 200 zł. miesięcznie. Nie jest w stanie 
zapłacić kosztów sądowych bez uszczerbku dla siebie i swojej rodziny.

7. Miejscowość i data

Miejscowość, dnia

8. Podpis wnioskodawcy

Jan  Kowalski

Umowa o pracę - sklep,
stanowisko magazynier

umowa o pracę na czas 
nieokreślony, sklep, 
stanowisko - sprzedawca

600 zł. netto

1.600 zł. netto



Krajowe Biuro Odszkodowań
Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica

www.odszkodowania-kbo.plcentrala@odszkodowania-kbo.pl
www.facebook.pl/odszkodowania.kbo

infolinia 801 000 913

infolinia
telefon stacjonarny
telefon komórkowy
fax
e-mail
strona www
Facebook

infolinia
telefon stacjonarny
telefon komórkowy
fax
e-mail
strona www
Facebook

801 000 913
+48 76 7218918
785 913 913
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centrala@odszkodowania-kbo.pl
www.odszkodowania-kbo.pl/
www.facebook.com/odszkodowania.kbo

801 000 913
+48 76 7218918
785 913 913
801 000 913 wewn. 4
centrala@odszkodowania-kio.pl
www.odszkodowania-kio.pl/
www.facebook.com/odszkodowania.kio

Krajowe Biuro 
Odszkodowań

Krajowa Informacja 
Odszkodowawcza
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upraw
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pojazdu

Krajowe Biuro Odszkodowań prowadzi szeroki katalog spraw :


