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Gdzie należy składać pisma kierowane do sądu?  

Wszystkie pozwy, pisma składamy w Biurze Podawczym bądź przesyłamy listem za 

pośrednictwem poczty. 

 

Czy w Sądzie można uzyskać poradę prawną? 

W sądzie nie są udzielane porady prawne. Można je uzyskać odpłatnie w 

kancelariach prawnych  - listy adwokatów i radców prawnych udostępniane są w 

Biurze Obsługi Interesantów. 

 

W jaki sposób można dołączyć dokumenty do sprawy, która już się toczy przed 

sądem? 

W przypadku złożenia pozwu lub wniosku do sądu, sprawa zostaje zarejestrowana 

pod konkretną sygnaturą. Zatem wszelkie kolejne pisma składane do sądu w danej 

sprawie, powinny być składane ze wskazaniem sygnatury. 

 

W jaki sposób odpowiedzieć na wezwanie sądu o uzupełnienie braków 

formalnych? 

Wraz z brakującymi dokumentami należy złożyć pismo przewodnie ze wskazaniem 

sygnatury sprawy, do której mają być dołączone dokumenty. 

 

Jaką treść powinno zawierać pismo przewodnie? 

Pismo przewodnie powinno zawierać: 

 imię, nazwisko i adres osoby składającej o pozostałych stron oraz ich 

pełnomocników 

 oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, 

 sygnaturę akt sprawy, do której ma być dołączone, 

 wymienienie załączników 

 własnoręczny podpis. 
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Czy przy składaniu sprawy o stwierdzenie nabycia spadku trzeba się liczyć z 

poniesieniem innych dodatkowych kosztów? 

Jeżeli od chwili śmierci spadkodawcy do dnia rozprawy nie minęło 6 miesięcy, na 

rozprawie składa się oświadczenie o przyjęciu, bądź odrzuceniu spadku. Za 

oświadczenie to pobierana jest dodatkowa opłata sądowa po 50 zł od osoby 

składającej oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.  

 

Czy sprawę o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku można 

przeprowadzić wyłącznie w sądzie? 

Można je przeprowadzić również przed notariuszem, jednak w przypadku działu 

spadku wszyscy uczestnicy muszą być zgodni co do podziału masy spadkowej. 

 

Jak uiszczać opłaty sądowe?  

Opłaty sądowe uiszcza się w znakach opłaty sądowej naklejonych na piśmie 

skierowanym do sądu lub na konto sądu ze wskazaniem jakiej sprawy opłata 

dotyczy, sygnatury oraz nazwiska stron. Znaki opłaty można nabyć w kasie tut. sądu 

(pok.111, I piętro)  

 

Czy w Sądzie Rejonowym w Dębicy można uzyskać informację o osobie 

(zapytanie o niekaralność)? 

W Sądzie Rejonowym w Dębicy nie można uzyskać informacji o osobie. Najbliższy 

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego znajduje się przy Sądzie 

Okręgowym w Rzeszowie lub przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie. 

 

Kto i w jaki sposób może ubiegać się o zwolnienie z ponoszenia kosztów 

sądowych?  

Taki wniosek może złożyć  osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść 

ich bez uszczerbku finansowego koniecznego dla utrzymania siebie  i 

rodziny. Wniosek należy złożyć do sądu,  którym ma się toczyć, bądź toczy się 

postępowanie. Do wniosku należy załączyć formularz oświadczenia o stanie 

rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Wniosek o zwolnienie od 

kosztów sądowych może złożyć także osoba prawna. 
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Kiedy i gdzie można odebrać prawomocne orzeczenie sądu?  

Po upływie 21 dni od daty wydania orzeczenia, licząc od następnego dnia po 

rozprawie, należy  złożyć w Biurze Obsługi Interesantów wniosek o wydanie 

orzeczenia lub przesłać go drogą pocztową. Opłata od prawomocnego orzeczenia 

wynosi 6 zł od strony. Jeżeli którakolwiek ze stron wniosła środek zaskarżenia 

orzeczenia termin ten ulega odpowiedniemu przedłużeniu do czasu 

uprawomocnienia się orzeczenia. 

 

Czy wniosek o wydanie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem podlega 

opłacie sądowej? 

Wniosek o wydanie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem nie podlega opłacie 

sądowej. 

 

 

W jakich terminach można wnieść sprzeciw od wyroku zaocznego ?  

Odpis wyroku zaocznego w sprawach karnych  doręcza się oskarżonemu. W terminie 

7 dni od doręczenia odpisu wyroku zaocznego oskarżony może wnieść sprzeciw, w 

którym powinien usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie. Może on połączyć 

ze sprzeciwem wniosek o uzasadnienie wyroku na wypadek nieprzyjęcia 

lub nieuwzględnienia sprzeciwu. 

Sąd nie uwzględni sprzeciwu, jeżeli uzna nieobecność oskarżonego na rozprawie 

za nieusprawiedliwioną. Na postanowienie to służy zażalenie. 

Odpis wyroku zaocznego w sprawach cywilnych doręcza się powodowi i 

pozwanemu. Pozwany w terminie 2 tygodni może wnieść sprzeciw od wyroku 

zaocznego. 

 

Czy można i w jaki sposób zasądzoną grzywnę lub koszty rozłożyć na raty? 

Grzywnę lub koszty można rozłożyć na raty, w tym celu trzeba złożyć wniosek, do 

którego należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną skazanego. 

Wzór rozłożenia grzywny bądź kosztów na raty dostępny jest w Biurze Obsługi 

Interesantów. 

 

Kiedy i w jaki sposób można uiścić grzywnę i koszty sądowe? 

Grzywnę i koszty sądowe najlepiej uiścić po otrzymaniu wezwania z Sekcji 

Wykonywania Orzeczeń Sądowych, na którym znajduje się informacja dotycząca 

sposobu oraz terminu płatności. 
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Kto ma prawo wglądu do akt sprawy ?  

Wgląd do akt sprawy mają wszystkie strony postępowania (powód – pozwany, 

wnioskodawca – uczestnik, oskarżony/obwiniony – oskarżyciel/oskarżyciel 

posiłkowy), oraz ich pełnomocnicy. 

Świadek nie jest uprawniony do wglądu w akta sprawy. 

 

Czy za wydanie kserokopii z akt sprawy jest opłata ?  

Opłata za wydanie kserokopii zwykłej z akt sprawy wynosi 1 zł za każdą stronę, 

natomiast za wydanie uwierzytelnionej kserokopii sąd pobiera opłatę 6 zł za stronę. 

 

Czy obecność na rozprawie jest obowiązkowa ?  

Na wezwanie sądu stawiennictwo na rozprawie jest obowiązkowe, natomiast jeżeli 

sąd zawiadamia o terminie rozprawy, wówczas stawiennictwo na rozprawie nie jest 

obowiązkowe. 

Ponadto, na wezwaniu lub zawiadomieniu widnieje informacja o stawiennictwie 

obowiązkowym lub nieobowiązkowym. 

 

Czy w Sądzie Rejonowym w Dębicy można przeprowadzić sprawę o rozwód? 

Nie. Właściwym do złożenia pozwu o rozwód jest Sąd Okręgowy. 

 

Czy w Sądzie Rejonowym w Dębicy można złożyć wniosek o 

ubezwłasnowolnienie? 

Nie. Właściwym do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe 

jest Sąd Okręgowy. 

 

Jaki Sąd jest właściwy do złożenia wniosku o odbycie kary w systemie dozoru 

elektronicznego? 

Właściwym do złożenia wniosku o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego 

jest Sąd Okręgowy w Rzeszowie. 
 


