
 
 

  

………………………., dnia …………………… 2020 roku 

 (miejscowość i data sporządzenia pisma) 

 

 

  Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie  

VI Wydział Cywilny 

ul. Boczna Lubomelskiej 13,  

20-070 Lublin 

 

Powód/ka: ………………………………………………………..  

  adres: ………………………………………………………... 

  (Nazwa/imię i nazwisko powoda oraz jego 

adres) 

 

Pozwany/a: ……………………………………………………......... 

 adres: ………………………………………………… 

 PESEL/KRS ………………………………………… 

(Nazwa/imię i nazwisko pozwanego oraz 
nasz adres) 
 

  

Sygn. akt: ……………………………………… (sygnatura sprawy jest dostępna na każdym piśmie z sądu) 

 

SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY  

W ELEKTRONICZNYM POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM 

 

Działając w imieniu własnym zaskarżam w całości nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy 

Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny, oświadczam, że nie uznaję powództwa oraz 

wnoszę o: 

 

1. Uchylenie nakazu zapłaty z dnia ………………………….. r., wydanego przez Sąd Rejonowy 

Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny oraz oddalenie powództwa, w całości; 

 

W przypadku wniesienia przez powoda pozwu w terminie trzech miesięcy od dnia wydania 

postanowienia o umorzeniu elektronicznego postępowania upominawczego o to samo 

roszczenie w postępowaniu innym niż elektroniczne postępowanie upominawcze, wnoszę o: 

 

2. Oddalenie powództwa w całości; 

3. Zasądzenie od powoda  na rzecz pozwanego/nej kosztów procesu; 

4. Przeprowadzenie dowodu z : 

1) zeznań świadka ………………………………… (imię, nazwisko i adres) na okoliczność) 

…………………………………………………………………….. (należy wskazać na jakie fakty ma 

zeznawać świadek) ; 

2) opinii biegłego …………………………………………… (jeśli w sprawie wymagana jest 

wiedza specjalna np. inżyniera budownictwa, lekarza, geodety, biegłego rewidenta 

możemy wnieść o jego powołanie) na okoliczność 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

  

(należy wskazać jakie istotne dla sprawy kwestie mają zostać ustalone przez 

biegłego np. czy budynek został wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną). 

3) dokumentów w postaci ………………………………………….. (należy wskazać nazwę i datę 

dokumentu) na okoliczność ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………  (należy opisać jakie fakty 

wynikają z treści danych dokumentów); 

4) przesłuchania stron na 

okoliczność…………………………………………………………….....................................................................

............................................................................................ …….(należy wskazać na jakie fakty mają  

być przesłuchiwane strony) ; 

5. Rozpoznanie sprawy także w razie nieobecności pozwanego/nej; 

6. Zobowiązanie powoda do przedłożenia pełnej dokumentacji związanej z zawartą 

umową/przedmiotowym zdaniem; 

7. Podnoszę zarzut nieważności umowy/przedawnienia (*niepotrzebne skreślić/usunąć, 

ewentualnie uzupełnić o inne zarzuty); 

 

UZASADNIENIE 

Dnia  …………………………2020r. . został wydany przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie 

nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym na podstawie, którego 

pozwany/a został/a zobowiązana do zapłaty kwoty ………………………………… zł.  

 

Pozwany/a zaprzecza zasadności roszczenia powoda, ponieważ wskazana umowa/zdarzenie 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(tutaj należy opisać czemu zaprzeczamy zasadności dochodzonych pozwem roszczeń) 

Dowód: - zeznania świadka ……………………………..; 

- opinia biegłego …………………………………; 

- dokument w postaci …….……………………; 

- przesłuchanie stron. 

 

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w petitum. 

 

……………………………………… 

(podpis własnoręczny) 

 

W załączeniu: 

1. Odpis pisma. 


