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Kraków, dnia 7 września 2015 r. 

 

 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza 

 w Krakowie 

 Wydział I Cywilny 

ul. Przy Rondzie 7 

31-547 Kraków 

 

 

Powódka: Małgorzata Myszka 

 ul. Konwaliowa 30 

 30-806 Kraków 

 

Pozwany: Jan Kowalski 

 ul. Abrahama 113/3 

 30-555 Kraków 

 

Wartość przedmiotu sporu: 12 000,00 zł 

 

Opłata: 600,00 zł  

 

POZEW O ZAPŁATĘ 

 

Wnoszę o: 

 

1. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kwoty 12 000,00 zł wraz z 

ustawowymi odsetkami od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia zapłaty; 

2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm 

przepisanych; 

3. rozpoznanie sprawy także pod nieobecność powódki. 

 

Uzasadnienie 

 

Dnia 2 marca 2015 r. strony zawarły umowę pożyczki kwoty pieniężnej w wysokości 

12 000,00 zł. Zgodnie z §. 2. umowy powódka zobowiązała się do wypłaty kwoty pożyczki 

na rachunek bankowy pozwanego najpóźniej do dnia 5 marca 2015 r., natomiast pozwany 

miał zwrócić powódce 12 000,00 zł do dnia 30 czerwca 2015 r. 

 

Dowód: - umowa pożyczki z dnia 2 marca 2015 r. 
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Powódka wywiązała się ze swojego zobowiązania, bowiem wypłata kwoty pożyczki 

nastąpiła dnia 3 marca 2015 r. na rachunek pozwanego wskazany w umowie. 

Dowód: - potwierdzenie dokonania przelewu z dnia 3 marca 2015 r. kwoty 12 000,00 

zł. 

 

Wobec braku zwrotu pożyczki do dnia 30 czerwca 2015 r. powódka wystosowała do 

pozwanego wezwanie do zapłaty w dniu 3 lipca 2015 r., w którym wyznaczyła pozwanemu 

ostateczny termin zwrotu kwoty pożyczki, który upływał w 7. dniu od daty doręczenia 

wezwania. Pozwany odebrał wezwanie do zapłaty dnia 7 lipca 2015 r. 

 

Dowód: - wezwanie do zapłaty z dnia 3 lipca 2015 r. z dowodem nadania i 

potwierdzeniem odbioru przesyłki. 

 

Wobec bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty z 

dnia 3 lipca 2015 r., który definitywnie minął dnia 14 lipca 2015 r. powódka dochodzi 

niniejszym pozwem zasądzenia od pozwanego kwoty 12 000,00 zł wraz z odsetkami 

ustawowymi od dnia 1 lipca 2015 r. 

 

Do dnia dzisiejszego kwota dochodzona niniejszym powództwem nie została 

uiszczona przez pozwanego. 

 

Wobec powyższego pozew jest konieczny i uzasadniony. 

 

 

 

 

 

 …………………………………… 

 Małgorzata Myszka 

 

 

 

Załączniki: 

- odpis pozwu, 

- dowód uiszczenia opłaty od pozwu, 

- umowa pożyczki z dnia 2 marca 2015 r., 

- potwierdzenie dokonania przelewu z dnia 3 marca 2015 r. kwoty 12 000,00 zł, 

- wezwanie do zapłaty z dnia 3 lipca 2015 r. z dowodem nadania i potwierdzeniem odbioru 
przesyłki. 


