
Warszawa, dnia 25 czerwca 2021 roku  

 

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  

w Warszawie  

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 

ul. Marszałkowska 82 

00-517 Warszawa 

 

Wartość przedmiotu sporu: 5.000,00 zł  
(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 

 

Powódka: ABC Sp. z o.o. z/s przy ul. Cieszyńskiej 42, 02-716 Warszawa, NIP: 783 24 46 888,  

KRS 00041897. 

 

Pozwany: Jarosław Pawełek, PESEL: 79050500654, zam. ul. Samochodowa 8/14, 03-984 Warszawa. 

 

 

POZEW O ODSZKODOWANIE 

 

Ja, niżej podpisany Andrzej Niedźwiedzki Prezes Zarządu ABC Sp. z o.o. z siedzibą  

w Warszawie, działając w jej imieniu (odpis KRS w załączeniu), niniejszym wnoszę o:  

 

1. zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powódki kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 

00/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia pozwu 

do dnia zapłaty tytułem odszkodowania; 

2. zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powódki kosztów procesu według norm przepisanych; 

3. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z: 

a. dokumentów: 

- umowy o pracę z dnia 12 maja 2016 roku – na fakt: zatrudnienia Pozwanego u Powódki; 

zakresu obowiązków Pozwanego; doświadczenia i wiedzy potrzebnej do montażu mebli;  

- katalogu mebli wraz z cennikiem – na fakt: wielkości dokonanych przez Pozwanego 

zniszczeń; ceny zniszczonej szafy; ceny półproduktów oferowanych przez Powódkę; ceny 

roboczogodzin;   

- wezwania do zapłaty z dnia 24 maja 2021 roku – na fakt: próby polubownego załatwienia 

sprawy przez Powódkę;  

b. zeznań świadków: 

 - Roberta Wieniawy, zam. ul. Winnicka 7/45, 01-458 Warszawa – na fakt: zniszczenia 

przedmiotowej szafy przez Pozwanego; powodów dokonania przez Pozwanego zniszczeń; 

zachowania Pozwanego w lokalu klienta w dniu dokonania zniszczenia;  

 



4. wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanki z art. 339 KPC; 

5. przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność Powódki. 

 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 187 § 1 pkt 3 KPC, wskazuję, iż Powódka 

podejmowała próbę pozasądowego rozwiązania zaistniałego sporu. W dniu 24 maja wystosował 

do Pozwanego wezwanie do zapłaty. Do dnia dzisiejszego Powódka nie otrzymała odpowiedzi na 

rzeczone wezwanie. W chwili obecnej, z uwagi na brak reakcji ze strony Pozwanego, Powódka nie 

widzi możliwości pozasądowego rozwiązania sporu lub w drodze mediacji. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Pozwany jest zatrudniony u Powódki na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na 

stanowisku stolarza i montera od dnia 12 maja 2016 roku, z wynagrodzeniem miesięcznym  

w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) brutto. 

Dowód: umowa o pracę z dnia 12 maja 2016 roku. 

 

W dniu 7 kwietnia 2021 roku podczas wykonywania obowiązków służbowych Pozwany 

nienależycie wykonał swoje obowiązki pracownicze i z winy umyślnej wyrządził Powódce szkodę 

w jej mieniu. Podczas montażu w lokalu klienta mebli wykonanych na wymiar Pozwany – kopiąc  

i uderzając młotkiem zniszczył szafę wnękową typu komandor. W wyniku działania Pozwanego 

szafa uległa zniszczeniu w stopniu w całości dyskwalifikującym ją do montażu. Powódka była 

zmuszona do wykonania drugiej takiej samej szafy i ponownego montażu w lokalu klienta.  

Dowód: zeznania świadka – Roberta Wieniawy (klienta). 

 

Wartość przedmiotowej szafy to 5.000,00 zł. Składa się na to cena półproduktów oraz 

robocizny potrzebnej do wykonania elementów szafy.  

Dowód: katalog mebli wraz z cennikiem. 

 

Pozwany odpowiada za wyrządzoną szkodę w ramach pracowniczej odpowiedzialności 

materialnej odszkodowawczej z art. 114 Kodeksu pracy. Pozwany w trakcie dokonana zniszczeń nie 

znajdował się pod wpływem środków odurzających. Z zeznań świadka wynika, iż zrobił to w złości 

po tym jak niewłaściwie zamontował kilka elementów. Z powyższego wynika, że Pozwany był 

całkowicie świadomy swojego poczynania, a szkody zostały dokonane z wyłącznej winy pracownika. 

Pozwany wezwany do dobrowolnej zapłaty, do dnia wniesienia pozwu, nie zaspokoił wierzytelności 



Powódki w żadnej części.  

Dowód: wezwanie do zapłaty z dnia 24 maja 2021 roku. 

 

Mając na względzie przywołany powyżej istniejący stan faktyczny, poparty stanem 

prawnym, wywodzę i wnioskuje jak na wstępie.  

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

Andrzej Niedźwiedzki 

Prezes Zarządu ABC Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. umowa o pracę z dnia 12 maja 2016 roku. 

2. katalog mebli wraz z cennikiem. 

3. wezwania do zapłaty z dnia 24 maja 2021 roku. 

 

Otrzymują:  

Sąd x2 

Akta x1 


