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Wzór nr 5 – sprzeciw od nakazu zapłaty

Olsztyn, dnia 1 czerwca 2009 r.

Powód: Sąd Rejonowy w Olsztynie
Dorota Krawczyk Wydział I Cywilny
ul.  Miła 156 ul. Pomorska 15
10-900 Olsztyn 10-910 Olsztyn

Pozwana:
Marianna Kowalska
ul. Dobra 17a
10-900 Olsztyn

Sygn. akt: I Nc 124/09

Wartość przedmiotu zaskarżenia: 15 000 zł

Sprzeciw pozwanej od nakazu zapłaty 
wydanego w postępowaniu upominawczym

Na podstawie art. 503 k.p.c. zgłaszam sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy 
w Olsztynie, Wydział I Cywilny, z dnia 22 maja 2009 r., doręczonego mi dnia 27 maja 2009 r., sygn. akt I Nc 
124/09. 

Wnoszę o:
- oddalenie powództwa w całości;
- przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność pozwanej;
- zasądzenie od powoda na moją rzecz kosztów procesu.
Ponadto wnoszę o wezwanie na rozprawę oraz przesłuchanie świadków: Marii i Władysława Kraw-

czyk, zamieszkałych przy ul. Miłej 156 w Olsztynie.

Uzasadnienie
Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział I Cywilny, nakazem zapłaty z dnia 22 maja 2009 r., doręczonym mi 

dnia 27 maja 2009 r., sygn. akt I Nc 124/09, nakazał mi zapłatę na rzecz powódki kwoty 15 000 zł wraz 
z odsetkami od dnia 20 marca 2009 roku do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania. 

Dnia 20 marca 2009 r. zawarłam z powódką umowę, na mocy której powódka zobowiązała się do uszy-
cia dla mnie 5 sukien ślubnych za kwotę 15 000 zł. Zgodnie z treścią umowy, zapłata za suknie miała na-
stąpić w całości po ich wykonaniu, w momencie odbioru sukni od powódki. Termin wykonania sukni ozna-
czono w umowie na dzień 5 kwietnia 2009 r. (dowód: umowa o dzieło). 

W oznaczonym w umowie terminie suknie nie były gotowe do odbioru (dowód: zeznania świadków: 
Marii i Władysława Krawczyk, zamieszkałych przy ul. Miłej 156 w Olsztynie). Ponieważ dzieło nie zostało 
wykonane do chwili obecnej, roszczenie powódki o zapłatę jest przedwczesne i wnoszę o jego oddalenie 
w całości.

W związku z tym wnoszę jak na wstępie.

Marianna Kowalska
(własnoręczny podpis)

Załączniki:
- odpis sprzeciwu
- umowa o dzieło wraz z jej odpisem
- dowód opłaty wniesionej za sprzeciw
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