
Radom, 15.1.2019r. 

 
Sąd Rejonowy w Radomiu 

I Wydział Cywilny 
Ul. Warszawska 1, 26-600 Warszawska 

 
Powód: 

Eugeniusz Cholewiński 
Ul. Altanowa 4, 26-600 Radom 

PESEL: 58031705835 
 

Pozwana: 
1)Diana Niewczasek 
Ul. Odlewnicza 1/3,  

26-600 Radom 
ur. 28 lutego 1991r. 

 
2)Wioletta Krokus 

Watraszew 91 
05-650 Chynów   

Wartość przedmiotu sporu: 66.185 zł 
Pozew o zapłatę 

W imieniu własnym, wnoszę o: 

1. zasądzenie na rzecz powoda od pozwanych solidarnie na zasadzie art. 405 k.c. w zw. z 86k.c. kwoty       
61.434,07 zł (sześćdziesiąt jedne tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote siedem groszy) wraz z 
odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wydania orzeczenia, 

2. wydanie przedmiotów w postaci pierścionka z 7 brylantami o wartości 2.500 zł(dwa tysiące pięćset 
złotych), obrączek z białego złota o wartości 1.500 zł(tysiąc pięćset złotych), pierścionek z rubinem o 
wartości 500 zł(pięćset złotych) oraz pierścionek z złotymi kuleczkami o wartości 250zł(dwieście 
pięćdziesiąt złotych) o łącznej wartości 4.750 zł, ewentualnie w przypadku nieposiadania 
wymienionych przedmiotów przez pozwaną Dianę , zwrot ich wartości w środkach pieniężnych,  

3. przeprowadzenie dowodów z dokumentów wskazanych w uzasadnieniu pozwu na okoliczność 
przebywania pozwanej w moim miejscu zamieszkania w okresie od 23 listopada 2016r. do 4 września 
2018r, wspólnego gospodarowania, relacji łączących powoda z pozwaną, planowania wspólnej 
przyszłości, zapewnień ze strony pozwanej, sponsoringu,  wspólnego współżycia ze sobą w w/w 
okresie.  

4. przeprowadzenie dowodu ze świadków w osobie Wiesława Piątek,(adres Altanowa 576, 26-600 
Radom) na okoliczność przebywania pozwanej w moim miejscu zamieszkania w okresie od 23 
listopada 2016r. do 4 września 2018r, wspólnego gospodarowania, relacji łączących powoda z 
pozwaną, planowania wspólnej przyszłości, zapewnień ze strony pozwanej; oraz Robert Rosołek 



prowadzący „Robert Rosołek. Pracownia złotnicza” ul. Piłsudskiego 2, 26-600 Radom na okoliczność 
zakupu i ofiarowania pozwanej pierścionka zaręczynowego, 

5. przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron, ograniczając się do strony powodowej na 
okoliczność przebywania pozwanej w moim miejscu zamieszkania w okresie od 23 listopada 2016r. 
do 4 września 2018r, wspólnego gospodarowania, relacji łączących powoda z pozwaną, planowania 
wspólnej przyszłości, zapewnień ze strony pozwanej, sponsoringu, wspólnego współżycia ze sobą w 
w/w okresie.  

6. zasądzenie na rzecz powoda od pozwanej kosztów postępowania,  

7. wnoszę o zwolnienie mnie od kosztów sądowych w całości.  

Jednocześnie spełniając obowiązek wynikający z art. 187 § 1 pkt 3 kpc wskazuję, że próbowałem 
dojść do ugodowego załatwienia sprawy z pozwaną, w tym celu przeprowadziłem z nią rozmowę oraz 
wysłałem wezwanie do zapłaty, jednakże pozostało on bez odpowiedzi.  

 

Uzasadnienie 

W dniu 23 listopada 2016r. zamieszkały ze mną w moim domku (adres Altanowa 4, Radom) pozwane 
Diana i jej córka Wioletta Książek. Po miesiącu mieszkania ze sobą, pozwana Diana oświadczyła mi, że 
ma problemy finansowe. Było to zadłużenie wynikające z wszczętych egzekucji pod sygn. KM 111/16, 
KM 328/15, KM 44/18, KM 194/16, KM 220/16 skierowanych solidarnie przeciwko obu pozwanym. 
Pozwana Diana prosiła mnie o pomoc w spłacie zadłużenia, a w zamian pozwana Diana miała oddać 
pieniądze po spłacie długu.  

Dowód: wyjaśnienia powoda, akta spraw komorniczych w/w KM, zobowiązanie komornika do ich przesłania do 
Sądu, o co wnoszę.   

Byliśmy razem z pozwaną Dianą u komornika, który potwierdził zadłużenie. Jak się okazało pozwana 
zmanipulowała mną, nieformalny związek, który zawarła ze mną miał charakter sponsoringu. 
Uprawialiśmy sex, a utrzymanie pozwanej leżało po mojej stronie. Po 3 miesiącach oświadczyłem się 
pozwanej, ofiarując jej pierścionek, którego nie dochodzę niniejszym pozwem. By spłacić zadłużenie 
pozwanej w wysokości 61.434,07 zł zaciągnąłem kredyt w wysokości 55.294, 74 zł, resztę stanowiły 
moje oszczędności. 

Dowód: umowa kredytu ekspresowego nr 4754175/20221746210 z dnia 30 sierpnia 2018r. wraz z aneksem, 
potwierdzenie przelewu z 30 sierpnia 2018r.,umowa przelewu praw z umowy ubezpieczenia osobistego z dnia 
30.08.2018r. wraz z harmonogramem spłat umowy pożyczki,  wyjaśnienia powoda, zeznania świadków, w tym 
Robert Rosołek prowadzący Robert Rosołek. Pracownia złotnicza ul. Piłsudskiego 2, 26-600 Radom 

Ponadto pozwana Diana otrzymała ode mnie kolczyki z 7 brylantami o wartości 2.500 zł, obrączki z 
białym złotem o wartości 1.500 zł, które zakupiłem w sklepie Roberta Rosołek, natomiast pierścionek 
z rubinem o wartości 500 zł oraz z złotymi kuleczkami o wartości 250zł, które pozwana Diana ode 
mnie otrzymała posiadałem od około 30 lat, gdyż moja córka ich nie chciała.  

Dowód: zeznania świadka Robert Rosołek adres ul. Wałowa 3, 26-600 Radom 



Pozwana wmówiła mi, że będziemy tworzyć szczęśliwą rodzinę, że będzie ze mną do śmierci. 
Zapewniała, że mnie kocha i nie opuści. Płakała mówiąc, że z uwagi na egzekucję nie jest w stanie 
podjąć pracy bo komornik „zaraz ściągnie z jej wynagrodzenia”, nie ma za co żyć i dlatego gdybym ja 
spłacił dług, to ona podejmie pracę i spłaci zaciągnięte przeze mnie w/w zobowiązanie.  

Po spłacie nagle się wyprowadziła, po 4 dniach od spłaty. Krzyczała i powiedziała używając 
wulgaryzmów, że nie odda mi nic. Takie działanie miało niewątpliwie charakter podstępnego i 
bezpodstawnego wzbogacenia moim kosztem przy zastosowaniu podstępu ze strony pozwanej.  

Dowód: wyjaśnienia powoda, zeznania świadków, wezwanie do zapłaty, 

Zgodnie z art. 405 k.c. kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, 
obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. 
Z kolei z art. 86 k.c. wynika jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków 
prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu może nastąpić także wtedy, gdy błąd nie 
był istotny, jak również wtedy, gdy nie dotyczył treści czynności prawnej. 

 

Jednocześnie wnoszę na zasadzie art. 102 u.k.s.c. o zwolnienie mnie od kosztów w całości, gdyż nie 
jestem w stanie ponieść kosztów tych bez uszczerbku dla siebie i rodziny. Jedyne moje dochody to 
3300 zł, z czego spłata w/w kredytu opisanego w uzasadnieniu pozwu wynosi 1.638,56 zł miesięcznie, 
koszty mediów, utrzymania zostały przeze mnie wymienione w oświadczeniu o stanie rodzinnym i 
majątkowym, który załączyłem. Nie jestem prawnikiem, nie mam znajomości tego tematy, a sprawa 
wydaje mi się skomplikowana. Pozew pomógł mi napisać prawnik z Darmowych Porad Prawnych, 
który wytłumaczył mi procedurę i konstrukcję pozwu.  

 

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie. 

Załączniki:  
odpis pozwu wraz z pozostałymi załącznikami,  
oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym 
 


