
Warszawa, dnia………………………. 
Powód:………………………………. 
               (imię i nazwisko) 
………………………………………. 
(dokładny adres zamieszkania) 
 
tel. / email:* ……………………………………….. 
 
PESEL:  
 
 
Pozwany:………………………….. 
                (imię i nazwisko) 
…………………………………….. 
(dokładny adres zamieszkania) 
 
tel. / email:* ……………………………………….. 
 
PESEL:   
 
 

Sąd Rejonowy 
dla Warszawy Pragi-Północ 

w Warszawie 
Wydział………………….... 

 
 
Wartość przedmiotu sporu:………………………………….zł 

(słownie………………………………………………………. 

 
Pozew o zapłatę 

 
Wnoszę o: 
 
     1) zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty……………………………….. 
        (słownie:………………………………………………) złotych z ustawowymi odsetkami  
        liczonymi od dnia ………………………………………………………...do dnia zapłaty ; 
     2) zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania; 
 
     3) nadanie wyrokowi rygoru zaocznego w przypadku niestawiennictwa pozwanego na  
         rozprawie, lub nie brania w niej udziału   
            
 

Uzasadnienie 
 

(przytoczenie faktów uzasadniających żądanie pozwu) 
 
 

 

……………………………………………… 

własnoręczny podpis powoda 

Załączniki: 

                                                
*  wskazanie informacji usprawni kontakt pomiędzy Sądem a Interesantem 
 

           

           



1. odpis pozwu 

2. należy wyszczególnić załączniki składane do pozwu 

 

Od pozwu ustalana jest opłata na wezwanie Sądu. 

 

Pouczenie 

W sprawach o: 

1)  roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, 

     a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru   

     konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej  

     kwoty 

2) o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat  z tytułu korzystania 

     z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej    bez względu na wartość przedmiotu sporu     

 

pozew, odpowiedź na pozew , sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski 

dowodowe wnoszone w postępowaniu uproszczonym powinny być sporządzone na 

urzędowych formularzach (art. 505¹ kpc i art. 505² kpc), które dostępne sa na stronie 

internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl, jak również w Biurze Obsługi 

Interesantów tut. Sądu. 

 



 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) jest Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie 

(03-813) z siedzibą przy ul. Terespolskiej 15A. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w tut. Sądzie: iod@srpragapolnoc.pl ,  tel. ( 22) 50-91-165. 

3. Podstawą Przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9.ust 2 lit. f w/w 

Rozporządzenia.  

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu sprawowania wymiaru sprawiedliwości, zgodnie z wnioskiem strony. 

Dane osobowe, podane dodatkowo, przetwarzane są w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy sądem a 

interesantem.   

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i sędziowie w Sądzie.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 

marca 2004r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych  Dz. U. 2014, poz. 991 z późn. zm.) 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  ograniczenia 

przetwarzania. W przypadku podania danych osobowych w szerszym zakresie, niż wskazany w przepisach 

prawa, wymagana będzie zgoda podmiotu danych, co będzie wiązało się z uprawnieniem do cofnięcia zgody 

oraz uprawnieniem żądania usunięcia tych danych. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

 

 Data i czytelny podpis 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH KONTAKTOWYCH 

Będąc poinformowanym o prawach, jakie mi przysługują, w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych, 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych w postaci adresu e-mail i numeru telefonu przez Sąd 

Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie. Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, iż  podanie tych 

danych jest dobrowolne( nie jest wymagane przez przepisy prawa) i cofnięcie zgody na ich przetwarzanie może 

nastąpić w każdej chwili, z zachowaniem formy pisemnej  w wersji elektronicznej bądź tradycyjnej – wniosek 

kierowany do Inspektora Ochrony Danych.  

 

 

 Data i czytelny podpis 

 


