
Łódź, dnia 28 września 2014 r. 

 

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi  

X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  

ul. Kopcińskiego 56 

90-928 Łódź 

 

Powód:  Jerzy Kosowski  

  ul. Wierzbowa 5 

  90-227 Łódź 

  PESEL 91111757869 

Pozwany:   Smaczny Catering sp. z o.o. 

ul. Sienkiewicza 108  

90-363 Łódź 

 

Wartość przedmiotu sporu: 10.500 zł  

(słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych) 

 

POZEW O ZAPŁATĘ WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ 

 
Wnoszę o: 

1. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 10.500 zł (dziesięć tysięcy pięćset złotych) wraz z ustawowymi 

odsetkami od kwoty: 

• 3.500 zł od dnia 11 czerwca 2014 r. do dnia zapłaty 

• 3.500 zł od dnia 11 lipca 2014 r. do dnia zapłaty 

• 3.500 zł od dnia 11 sierpnia 2014 r. do dnia zapłaty 

2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu;  

3. nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności; 

4. rozpoznanie sprawy także pod nieobecność powoda. 

5. przeprowadzenie dowodów wskazanych w treści niniejszego pisma, w tym dowodów z zeznań świadka Marioli 

Bończyk, zam. ul. Wysoka 15, 90-023 Łódź.  

 

UZASADNIENIE 

 

W marcu 2014 roku powód został zatrudniony przez pozwaną spółkę na stanowisku kelnera na czas określony 1 roku w 

pełnym wymiarze czasu pracy. Kwota umówionego wynagrodzenia wynosiła 3.500 zł miesięcznie.  

 
Dowód:  Umowa o pracę z dnia 1 marca 2014 roku 

 

Za pracę od maja 2014 roku do lipca 2014 roku pozwany nie wypłacał powodowi wynagrodzenia. Powód wielokrotnie 

próbował porozumieć się z pozwanym. Świadkiem prób była pracownica pozwanego Mariola Bończyk. 

 
Dowód:  Zeznania świadka Marioli Bończyk, przesłuchanie stron. 

 

Powód wystosował również wezwanie do zapłaty pod rygorem wniesienia sprawy na drogę sądową, które pozwany 

odebrał.  

 
Dowód:  Wezwanie do zapłaty z dnia 14 września 2014 roku wraz z potwierdzeniem odbioru. 

 

Powód do dnia dzisiejszego nie otrzymał wynagrodzenia od pozwanego.  

 

Mając na uwadze wnoszę jak w petitum pozwu. 

 

        Jerzy Kosowski 

 

 

Załączniki: 

1. odpis pozwu wraz z załącznikami dla strony pozwanej; 

2. załączniki wskazane w treści pozwu. 


