
__________________, _____________________ 
(miejscowość)        (dnia) 

______________________________________ 
(Imię i nazwisko) 

______________________________________  

(Ulica i nr domu/mieszkania) 

______________________________________  

(Kod pocztowy, miasto) 

 

______________________________________ 
(Nazwa firmy) 

______________________________________  

(Ulica i nr budynku / lokalu) 

______________________________________  

(Kod pocztowy, miasto) 

Dotyczy sprawy: 

___________________________________ 
(Numer sprawy) 

 

 

Szanowni Państwo, 

w odpowiedzi na Państwa pisma, 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 wraz z potwierdzeniem 

nadania (o ile taka umowa istnieje i miała zostać wypowiedziana). 

wnoszę o wyjaśnienie podstaw wyliczenia dochodzonej kwoty, ponieważ nie odzwierciedla ona 

zapisów jakiejkolwiek zawieranej przeze mnie umowy. Wobec faktu, iż nie posiadam żadnej wiedzy na 

temat sposobu obliczenia przez Państwa niniejszej kwoty oraz tego, jakie należności uboczne 

doliczone zostały do dochodzonego roszczenia, wnoszę o przedstawienie szczegółowego schematu 

dokonania wyliczeń.  

Ubocznie nadmieniam, że nie uznaję żadnego długu wobec Państwa oraz nie mam zamiaru niczego 

płacić do czasu pewnego, popartego dokumentami, ustalenia istnienia tego hipotetycznego zadłużenia 

oraz tożsamości rzekomego wierzyciela. Nigdy nie wyrażałem również zgody na przenoszenie praw i 

obowiązków wobec zawieranych przeze mnie umów. 

Z  daleko idącej ostrożności wskazuję również, że na gruncie obowiązujących przepisów Państwa 

roszczenie byłoby przedawnione. Co więcej, zgodnie z treścią art. 117 par. 2
1
 k.c., po upływie terminu 

przedawnienia nie powinni się Państwo domagać zaspokojenia takiego roszczenia. Pragnę zauważyć, 

że upływ terminu przedawnienia powoduje powstanie po stronie tego, przeciw komu może przysługuje 

roszczenie, uprawnienia do uchylenia się od jego zaspokojenia. Dotyczy to nie tylko roszczenia 

głównego, ale i odsetek za opóźnienie (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10.11.1995r., III CZP 

156/95).  

 

         
 _______________________________ 

          /podpis/ 


