
_____________, _________________ 
(miejscowość)        (dnia) 

_______________________________ 
(Imię i nazwisko) 

_______________________________ 
(Ulica i nr domu/mieszkania) 

_______________________________ 
(Kod pocztowy, miasto) 

_______________________________ 
(Nazwa firmy wierzyciela) 

_______________________________ 
(Ulica i nr budynku / lokalu) 

_______________________________ 
(Kod pocztowy, miasto) 

Dotyczy sprawy: _____________________ 
   (Numer sprawy z pisma wierzyciela) 

 

Szanowni Państwo,  

w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia _________________________, wzywające mnie do zapłaty 

uprzejmie wyjaśniam, że w celu ustosunkowania się do wezwania niezbędnym jest przedłożenie 

kompletnej dokumentacji, na podstawie której będę w stanie ocenić zasadność dochodzonego ode 

mnie roszczenia. 

W związku z powyższym proszę o przesłanie mi następującej dokumentacji w oryginale albo  

w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza: 

1. umowy z pierwotnym wierzycielem,  

2. umowy cesji wierzytelności wraz z wszystkimi załącznikami tej umowy,  

3. wypowiedzenia umowy pierwotnej przez wierzyciela pierwotnego (o ile umowa miała zostać 

wypowiedziana),  

4. bankowego tytułu egzekucyjnego z nadaną klauzulą wykonalności (o ile takowy istnieje). 

Nadmieniam, że nie uznaję żadnego długu wobec Państwa oraz nie mam zamiaru niczego płacić do 

czasu pewnego ustalenia istnienia tego hipotetycznego zadłużenia oraz osoby rzekomego wierzyciela. 

Informuję również Państwa, że kolejne pismo z wezwaniem do zapłaty bez żądanej przeze mnie 

dokumentacji potraktuję jako próbę wyłudzenia kwoty wskazanej w wezwaniu, co niezwłocznie 

zgłoszę właściwym organom ścigania. Nie pozwolę na to, aby ktokolwiek wzywał mnie do zapłaty 

długów, których nie potrafi mi udowodnić.  

Z wyrazami szacunku 
 

_______________________________ 
(Imię i nazwisko) 



 

 

Instrukcja postępowania 

1. Wydrukuj pismo w dwóch egzemplarzach, uzupełnij puste pola i podpisz czytelnie. 

2.  Jeden egzemplarz zachowaj, a drugi wyślij do firmy windykacyjnej (wierzyciela) listem 

poleconym.  

3. Zachowaj niniejszą instrukcję na wypadek, gdybyś został pozwany/a do sądu przez firmę 

windykacyjną o zapłatę długu. 

 

Windykator pozwał mnie do sądu 

 

Jeżeli otrzymałeś/aś sądowy nakaz zapłaty albo pozew sądowy, to na pewno windykator 

pozwał Cię do sądu! Zgodnie z prawem masz tylko 14 dni na odwołanie poprzez złożenie do 

sądu sprzeciwu od nakazu zapłaty!  

Niezwłocznie zgłoś się do naszej Fundacji po darmową pomoc prawną. Nasi prawnicy 

pomogą napisać sprzeciw, a jeśli będzie tak potrzeba, to będą reprezentowali Cię przed 

sądem. 

Jeśli niespodziewanie pojawi się komornik, to też nie jest wszystko stracone! Komornika 

można zatrzymać, a zabrane pieniądze odzyskać.  

 

Kontakt w sprawie darmowej pomocy prawnej: 

tel. 530 333 130 

Email: kontakt@darmowyprawnik.eu  

albo zgłoś sprawę na stronie internetowej www.darmowyprawnik.eu 


