
………, dnia ....................... roku 
 
Sąd ………………… 
……. Wydział Cywilny 
ul. ……………., …..-…. ……………… 
 
 
Powód: …………….. PESEL: ............................. 
ul. ……………., …..-…. ……………… 
 
Pozwany: …………….. 
ul. ……………., …..-…. ……………… 
 
Wartość przedmiotu sporu: ……………… 
opłata sądowa: ……………………………... 
 

POZEW O ZAPŁATĘ 
w postępowaniu upominawczym 

(zwrot pożyczki) 
  

W imieniu własnym wnoszę o orzeczenie nakazem zapłaty w postępowaniu 
upominawczym, iż pozwany winien zapłacić na rzecz powoda kwotę ……………………… 
złotych tytułem zwrotu pożyczki wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 
…............ do dnia zapłaty oraz koszty procesu według norm prawem przepisanych. 
 W wypadku przekazania sprawy do postępowania zwykłego (brak podstaw do 
wydania nakazu zapłaty, złożenie sprzeciwu przez pozwanego), wnoszę o: 

1. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty ……………….. złotych tytułem 
zwrotu pożyczki wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia …............ do 
dnia zapłaty; 

2. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do pozwu na 
okoliczności przedstawione w uzasadnieniu; 

3. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków: 
a) ………………………., zam. …………………………………. 
b) ………………………., zam. …………………………………. 
c) ………………………., zam. …………………………………. 

na okoliczność zawarcie umowy pożyczki, jej warunków,  przekazania środków stronie 
pozwanej, wypowiedzenia umowy pożyczki, wezwania do zwrotu uiszczonej kwoty; 

4. Przesłuchanie stron postępowania na okoliczności przedstawione w piśmie; 
5. Rozpoznanie sprawy również pod nieobecność strony powodowej; 
6. Wydanie wyroku zaocznego w wypadkach prawem przewidzianych; 
7. Zasądzenie od pozwanego na rzecz strony powodowej zwrotu kosztów procesu 

według norm prawem przepisanych. 
 
Na podstawie art. 187 § 1 pkt. 3 kpc oświadczam, że przed wszczęciem postępowania strona 
powodowa poza prowadzonymi rozmowami skierowała do strony pozwanej wezwanie do 
dobrowolnego zaspokojenia roszczenia, natomiast wobec postawy strony pozwanej 
koniecznym stało się wniesienie pozwu w niniejszej sprawie. 
 



Na podstawie art. 187 § 1 pkt. 1(1) kpc oświadczam, że datą wymagalności roszczenia jest 
dzień …………… jako dzień następujący po upływie 6 tygodni od dnia doręczenia 
pozwanemu wypowiedzenia umowy pożyczki. 
 

Uzasadnienie 
 
 …………………………. 
  
 Pomimo podjętych przez stronę powodową działań pozwany nie zwrócił pożyczonych 
środków. 
 
 Łączący strony stosunek prawny należy zakwalifikować jako pożyczkę, o której mowa 
w art. 720 kc. W późniejszym czasie strony nie podejmowały żadnych działań, które miałyby 
w jakikolwiek sposób przekształcić ją w inny stosunek prawny. 
 
 Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić 
pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę (art. 723 kc). 
W ocenie strony powodowej roszczenie o zwrot przedmiotu pożyczki jest już wymagalne. 
 
 W tym stanie sprawy powództwo jest uzasadnione. 
 
 
 
        podpis 
 
Załączniki: 
- odpis pisma w wymaganej liczbie, 
- dowód uiszczenia opłaty od pozwu, 
- umowa pożyczki, 
- wypowiedzenie umowy pożyczki wraz z wezwaniem do zapłaty. 


