
Konieczne elementy uzasadnienia pozwu w EPU: 

1. Wskazanie podstawy faktycznej dochodzonego roszczenia pieniężnego a więc jego 

źródła. Należy wskazać, czy jest to umowa (np. sprzedaży, najmu lokalu, pożyczki, 

dzierżawy, zlecenia, o roboty budowlane, o dzieło), czy też czyn niedozwolony (a więc 

wynika np. z przestępstwa popełnionego przez pozwanego na szkodę powoda), czy 

też ewentualnie bezpodstawne wzbogacenie pozwanego. 

2. Gdy źródłem roszczenia jest umowa, to należy wskazać datę jej zawarcia, formę 

(ustnie, na piśmie, w formie aktu notarialnego lub w innej formie), rodzaj poprzez 

podanie jej nazwy (np. sprzedaży popularnie nazywana umową „kupna-sprzedaży”, 

najmu np. lokalu, dzierżawy, pożyczki, zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane) lub gdy 

brak jednoznacznej nazwy takiej umowy albo powód nie jej nie zna – zwięzłe 

określenie jej treści (np. zlecenie naprawy samochodu przyjęte przez serwis naprawy 

samochodów, umowa o cyklinowanie parkietu itp.). Należy również wskazać termin, 

w którym strony miały spełnić swoje świadczenia (określony albo w umowie albo 

później np. w zaakceptowanym przez pozwanego rachunku, w wezwaniu do zapłaty 

itp.). 

3. W przypadku żądania zasądzenia odsetek od należności głównej należy uzasadnić 

termin początkowy ich żądania oraz wskazać ich wysokość (czy ustawowe czy też 

umowne a jeśli umowne to należy wskazać ich wysokość). Jeśli wynika on z faktury 

VAT/rachunku to należy wskazać, kiedy ta faktura/rachunek zostały wystawione 

(wskazanie daty dziennej) i jaki był ich termin płatności (poprzez wskazanie daty 

kalendarzowej albo terminu wskazanego w fakturze). Odsetek można domagać się za 

opóźnienie w zapłacie a więc dopiero od następnego dnia po terminie płatności 

faktury!!! (jeśli więc np. faktura została wystawiona 4 lipca z terminem płatności 7 

dni to termin wymagalności roszczenia przypada na dzień 11 lipca, ale odsetek 

można żądać dopiero od dnia 12 lipca!!!, a jeśli termin płatności faktury został 

oznaczony jako konkretny dzień kalendarzowy to również odsetek można 

dochodzić od dnia następnego po tym dniu). Jeżeli termin początkowy żądania 

odsetek wynika z samej umowy, w której wskazano termin spełnienia świadczenia to 

należy tę okoliczność wskazać w uzasadnieniu podając ten termin (pamiętając że 

odsetek można żądać od dnia następnego po terminie wymagalności świadczenia). 

4. Jeśli powód nie jest w stanie ustalić terminu, od którego może żądać zasądzenia 

odsetek albo ma co do tego terminu wątpliwość, zawsze bezpiecznym rozwiązaniem 

jest żądanie zasądzenia odsetek od dnia wniesienia pozwu. 

5. Jeżeli w umowie nie określono inaczej można żądać odsetek w wysokości odsetek 

ustawowych. Żądane odsetki umowne nie mogą przekraczać wysokości odsetek 

maksymalnych w przypadku umów zawartych od dnia 20 lutego 2006 r. Odsetki 



maksymalne wynoszą czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP. W tej chwili 

odsetki te wynoszą 20%. 

6. W przypadku tzw. kapitalizacji odsetek za opóźnienie tj. wyliczenia tych odsetek 

kwotowo za przeszły zakończony okres oraz doliczenia ich do należności głównej, 

można dochodzić od nich odsetek dopiero od dnia wniesienia pozwu, chyba że strony 

zgodziły się na doliczenie tej kwoty do należności głównej już po jej powstaniu albo 

chodzi o pożyczkę długoterminową udzieloną przez instytucję kredytową. 

7. W przypadku gdy źródłem żądania pozwu jest czyn zabroniony, należy zwięźle go 

opisać ze wskazaniem czasu i miejsca zdarzenia. Jeżeli toczyło się w tej sprawie 

postępowanie karne czy też w sprawach o wykroczenia, to należy wskazać ten fakt, 

podać sposób jego zakończenia oraz sygnaturę akt sprawy sądowej czy 

prokuratorskiej. 


