
 

Sąd Rejonowy 

dla Krakowa-Śródmieścia  

V Wydział Gospodarczy 

ul. Przy Rondzie 7  

31-547 Kraków 



Kraków,__________ 

Wzór pozwu Wzór pozwu Wzór pozwu Wzór pozwu 1111    

w postępowaniu nakazowymw postępowaniu nakazowymw postępowaniu nakazowymw postępowaniu nakazowym    

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia  

Wydział  V  Gospodarczy 

w Krakowie 

  

Wartość przedmiotu  

sporu: ________   zł 

PowódPowódPowódPowód:  Jan  XXXXXXXX 

  30-611 Kraków 

 ul. _____________ 

zastępowany przez  pełnomocnika   procesowego: 

    Radcę Prawnego  ++++++++ 

    

PozwanPozwanPozwanPozwanyyyy:   Jan YYYYYYYY 

                                        zam.  Kraków 

                                        ________________________________ 

       

Pozew o zapłatę  

w postępowaniu nakazowym 

 

Niniejszym w imieniu powoda , którego pełnomocnictwo załączam ,wnoszę  : 

1.  o wydanie przeciwko pozwanemu  Janowi YYYYYYYY nakazu zapłaty oraz  orzeczenie nim, 

że pozwany zapłaci stronie powodowej w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu 

kwotę __________ zł  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od chwili wytoczenia 

powództwa  do dnia zapłaty wraz kosztami  sądowymi i  kosztami zastępstwa procesowego w 

kwocie ____________ zł  oraz  opłaty skarbowej w kwocie 17 zł 

2.  o przekazanie sprawy do trybu zwykłego na wypadek, gdyby pozwany wniósł zarzuty 

 

W takim przypadku wnoszę : 

3.   o  utrzymanie nakazu zapłaty w całości, 

4.    o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu  wg norm przepisanych w tym  

kosztów zastępstwa procesowego w kwocie _________  zł  oraz  opłaty skarbowej w kwocie 17 

zł 

5. o rozpoznanie sprawy także pod nieobecność powoda.  



6.  o dopuszczenie i przeprowadzenie powołanych dowodów.  

7.  o nadanie orzeczonemu nakazowi rygoru natychmiastowej wykonalności w przypadku  

     prawem wskazanym. 

 

UZASADNIENIE 

 

Strona powodowa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarła z pozwanym,  

prowadzącym działalność gospodarczą, umowę w dniu ________ na wykonanie usługi 

_______________: 

dowód:   1) zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej powoda z dnia  

                 _________, 

              2) zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej pozwanego z dnia  

                  _____________, 

              3) umowa  z dnia _____________r 

Powód w  związku z wykonaniem usługi wystawił pozwanemu faktury, których odbiór 

potwierdzi pozwany  podpisem na  : 

dowód:1) faktura VAT  nr : ________/2011 z dn. ___________ 

          2) faktura VAT  nr : ________/2011 z dn. ___________ 

          3) faktura VAT  nr : ________/2011 z dn. ___________ 

          4) faktura VAT  nr : ________/2011 z dn. ___________ 

Pozwany także potwierdziła saldo: 

dowód : potwierdzenia salda na dzień ________ 

a także  uznał zobowiązanie występując o spłatę ratalną: 

dowód: pismo z dn. ________r, 

deklarując spłatę  co dwa tygodnie w kwocie min.  _________zł. 

Pozwany jednakże  nie wywiązał się ze swojej deklaracji, dokonując jedynie 3 –wpłat: 

dowód: 1) wyciąg z rachunku bankowego z dn. ________- kwota________ zł, 

             2) wyciąg z rachunku bankowego z dn. ________- kwota________ zł, 

             3) wyciąg z rachunku bankowego z dn. ________- kwota________ zł, 

Łącznie pozwany zapłaciła kwotę ________ zł tytułem zapłaty częściowej za fakturę nr : 

___________z dn.________r. 

Powód dokonał kapitalizacji odsetek ustawowych od kwoty dochodzonej w pozwie na dzień 

____________  na kwotę  __________ zł ,naliczając odsetki wg terminów płatności wskazanych 

przez powoda w ww. fakturach: 

dowód: 1) wyliczenie odsetek ustawowych od faktury nr : __________ z dn. _______r –   

                  kwota  _________ zł 



  2) wyliczenie odsetek ustawowych od faktury nr : __________ z dn. _______r –   

      kwota  _________ zł 

 

  3) wyliczenie odsetek ustawowych od faktury nr : __________ z dn. _______r –   

       kwota  _________ zł 

 Zatem łączna kwota objęta n. pozwem  wynosi   ______________ zł. 

Powód  w tej sytuacji wezwał pozwanego do  zapłaty długu , który pomimo wezwania należności 

nie uregulował: 

dowód:1)  wezwanie do zapłaty  dn. _____________ r, 

             2)  potwierdzenie odbioru wezwania.  

Strony w umowie ustaliły iż zapłata zostanie dokonana na konto powoda w   PKO BP I O/Kraków  

Właściwość miejscową sadu ustalono na zasadzie art. 34 k.p.c. 

Tytułem opłaty sądowej od pozwu powód dokonał przelewu kwoty ________ zł     

dowód: bankowe potwierdzenie wykonania przelewu. 

 

W zaistniałym stanie faktycznym niniejszym pozew jest uzasadniony i konieczny. 

 

Załączniki:  
 
1) odpis pisma  wraz z załącznikami, 

2) pełnomocnictwo, 

3) opłata skarbowa od pełnomocnictwa, 

4) zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej powoda 

z dnia   _____________r, 

5) zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej pozwanej 

z dnia  _________________r, 

6) umowa  z dnia 31.12.2007r 

7) faktura VAT  nr : ________________z  dn. -_______ 

8) faktura VAT  nr : ________________z  dn. -_______ 

9) faktura VAT  nr : ________________z  dn. -_______ 

10) potwierdzenia salda na dzień __________, 

11) pismo z dn.______________, 

12) wyciąg z rachunku bankowego z dn._____________, 

13) wyciąg z rachunku bankowego z dn._____________, 

14) wyciąg z rachunku bankowego z dn._____________, 

15) wyliczenie odsetek ustawowych od faktury nr : _____________z dn. ________ – 

kwota  _______ zł 

16) wyliczenie odsetek ustawowych od faktury nr : _____________z dn. ________ – 

kwota _______ zł 

17) wyliczenie odsetek ustawowych od faktury nr : _____________z dn. ________ – 

18) kwota _______ z 

19) wezwanie do zapłaty  ____________, 

20) potwierdzenie odbioru wezwania. 

21) bankowe potwierdzenie wykonania przelewu. 

 

 

                                                 
1
 Wzór  pozwu – bez konsultacji  nie może być wykorzystany w postępowaniu przed sądem powszechnym 

 


