……………………………, dnia ……………. r.
(miejscowość)
(data)

Sąd Rejonowy w …………………
Wydział …………..…….Cywilny
……………………………………
……………………………………
(adres)
* sąd właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania pozwanego (art. 27 k.p.c.)

Powód:
………...…………………………………………...
zam. ……………………………………………….
PESEL/NIP: ............................................................
adres e-mail: ………………………………………
telefon kontaktowy: ……………………………….
Pozwany:
……………………………………………………..
zam. …………………………….............................
PESEL/NIP/KRS …………………………............
Wartość przedmiotu sporu: ……………………. zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………….)
Opłata od pozwu: ………………… zł
Pozew o zapłatę
W imieniu powoda, z powołaniem na udzielone pełnomocnictwo, załączone do niniejszego
pozwu, wnoszę o:
1. orzeczenie nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym, że pozwany ma zapłacić na
rzecz
powoda
kwotę
……………………………
zł
(słownie:
…………………………………………………………………………………….), wraz z
odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia
zapłaty oraz kosztami postępowania w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu
zapłaty.
W przypadku wniesienia przez pozwanego sprzeciwu w terminie, wnoszę o:

1. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 10.584,16 zł (słownie: dziesięć tysięcy
pięćset osiemdziesiąt cztery złote 16/100), wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,
liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,
2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu z odsetkami
ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia
zapłaty,
3. rozpoznanie sprawy również pod nieobecność powoda,
4. przeprowadzenie dowodu z następujących dokumentów załączonych do pozwu, tj.
a. umowy z dnia .................... r.
b. faktury VAT nr ...... z dnia ....................
c. protokołu odbioru z dnia ....................
d. pisma z dnia .................... r.
na fakt: zawarcia umowy i ustalenia wynagrodzenia oraz terminu zapłaty, wykonania umowy
przez powoda, niewywiązania się pozwanego z obowiązku zapłaty,
5. przeprowadzenie dowodu z przesłuchania Stron: na fakt zawarcia umowy i ustalenia
wynagrodzenia oraz terminu zapłaty, wykonania umowy przez powoda, niewywiązania się
pozwanego z obowiązku zapłaty,
Zgodnie z wymogiem art. 187 § 1 pkt. 3 k.p.c. wskazuję, iż strony podjęły próbę
pozasądowego rozwiązania sporu. Powód wezwał pozwanego do zapłaty, sygnalizując możliwość
zawarcia ugody, jednak pozwany nie odpowiedział na wezwanie ani nie podjął próby negocjacji
w zakresie zadłużenia. Zatem dalsze próby ugodowego załatwienia sprawy, ze względu na postawę
pozwanego, należało uznać za bezcelowe.
Uzasadnienie
Powód i pozwany zawarli w dniu .................... r. umowę o …………………….., której
przedmiotem było wykonanie przez powoda na rzecz pozwanego następujących prac/usług
…………………………………………………, a pozwany zobowiązał się zapłacić powodowi
wynagrodzenie w kwocie …………………………….zł.
Powód wykonał zobowiązanie zgodnie z umową. Pozwany przyjął prace/usługi powoda
bez zastrzeżeń. Do dnia dzisiejszego pozwany nie zapłacił należności za wykonane prace/usługi.
Pismem z dnia .................... r. powód wezwał pozwanego do zapłaty kwoty dochodzonej
pozwem.
Roszczenie dochodzone niniejszym pozwem stało się wymagalne z dniem .................... r
Do dnia dzisiejszego kwota wynagrodzenia nie została uiszczona.

Mając na uwadze powyższe pozew niniejszy jest konieczny i uzasadniony. Dlatego wnoszę
jak na wstępie.
...........................................
Podpis
Załączniki:
1) powołane w pozwie dowody,
2) odpis pozwu i załączników.

