
WYWIAD ŚRODOWISKOWY 
 
WIERZYCIEL  DŁUśNIK  PODSTAWA  KWOTA  TOK SPRAWY  PROWADZĄCY 
WIERZYCIEL/DŁUśNIK =  KLIENT 
DANE KLIENT 
 

 

 
 
I STATUS ; WIERZYCIEL/DŁUśNIK 
 
1NAZWA: KOWALSKI JAN ( firma) 
2NAZWISKO: KOWALSKI 
2.1IMIĘ: JAN 
3.1SIEDZIBA: (MIEJSCOWOŚĆ) , (ULICA NUMER) (KOD-POCZTOWY) 
3.1a  Województwo: 
 



 
 
Wprowadzanie: 
 



 
 
3.1b  Powiaty: 
 



 
 

 
PAŃSTWO : ( POLSKA)- DOMYŚLNE  
 



 
 

4.1ADRES 1- UWAGI (MIEJSCOWOŚĆ) , (ULICA NUMER) (KOD-POCZTOWY) 
PAŃSTWO : ( POLSKA)- DOMYŚLNE 
4.2ADRES 2 –UWAGI (MIEJSCOWOŚĆ) , (ULICA NUMER) (KOD-POCZTOWY) 
PAŃSTWO : ( POLSKA)- DOMYŚLNE 
4.N.ADRES N -UWAGI (MIEJSCOWOŚĆ) , (ULICA NUMER) (KOD-POCZTOWY) 
 



 
 
PAŃSTWO : ( POLSKA)- DOMYŚLNE  MOśLIWOŚĆ DOPISYWANIA DALSZYCH 
 
5 PESEL; 
6.NIP: UE 
7 REGON: 
8 KRS: 
9TELEFON; 
9.1FAKS 
10.WWW; 
11.MAIL; 
9.2TEL 1. 
9.3TEL2. 
9.4TEL N: MOśLIWOŚĆ DOPISYWANIA DALSZYCH 
 

           



 
 
11UWAGI 1; 
11.1 IMIĘ OJCA; IMIĘ MATKI Z DOMU 
11.2 URODZONY (DATA R0000M00D00) 
11.3MIEJSCE URODZENIA;( MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO) 
11.4 MAŁśONKA/MAŁśONEK ( NAZWISKO  IMIĘ) 
11.5 DZIECKO 1 (NAZWISKO I IMIĘ) 
11.51 UWAGI  (LAT) 
11.N DZIECKO 2 ( NAZWISKO I IMIĘ) 
11.NN UWAGI  (LAT 
 



 
 
12.UWAGI 
13. AKTYWA 
13.1 WIERZYTELNOŚCI  
 



 
 
13.2 STATUS BRAK/ SĄ 
13.3 NAZWA DŁUśNIKA ( NAZWISKO I IMIĘ ) LUB NAZWA FIRMY 
13.4 MIESCOWOŚĆ ADRES 
13.5 PODSTAWA 
13.6 KWOTA GŁÓWNA 
13.7 UWAGI 
13.10 NAZWA DŁUśNIKA ( NAZWISKO I IMIĘ ) LUB NAZWA FIRMY 
13.11 MIESCOWOŚĆ ADRES 
13.12 PODSTAWA 
13.13 KWOTA GŁÓWNA 
13.14 UWAGI 
13.NN NAZWA DŁUśNIKA ( NAZWISKO I IMIĘ ) LUB NAZWA FIRMY MOśLIWOŚĆ 
DOPISYWANIA DALSZYCH 
13. NN MIESCOWOŚĆ ADRES 
13.NNPODSTAWA 
13.NNKWOTA GŁÓWNA 
13.NNUWAGI 
 
14.1 RUCHOMOŚCI 
 



 
 
14.2 STATUS BRAK/ SĄ 
14.3 RODZAJ RUCHOMOŚCI (OPIS) 
14.4 CECHA IDENTYFIKACYJNA (    )  
14.5 WARTOŚĆ SZACUNKOWA 
MOśLIWOŚĆ DOPISYWANIA DALSZYCH 
 
15.1 NIERUCHOMOŚCI 
 



 
 
15.2 STATUS BRAK/ SĄ 
15.3 POŁOśENIE ( MIEJSCOWOŚĆ) 
15.4 NUMER KW ,SĄD 
15.5 WARTOŚĆ SZACUNKOWA 
UWAGI ( OPIS) 
MOśLIWOŚĆ DOPISYWANIA DALSZYCH 
 
16. ŹRÓDŁA UTRZYMANIA 
 



 
 
16.1 PRACA ( OPIS) 
16.2 DOCHODY KWOTA NETTO  
16.3.PŁATNIK ( NAZWISKO I IMIĘ) NAZWA 
MOśLIWOŚĆ DOPISYWANIA DALSZYCH 
 
17 RACHUNEK BANKOWY NUMER ,BANK 
17.1 RACHUNEK BANKOWY NUMER,BANK 
MOśLIWOŚĆ DOPISYWANIA DALSZYCH 
 



 
 
 
18. KONTAKTY 
 



 
 
18.1 IMIĘ I NAZWISKO ( FIRMA) 
18.2 MIEJSCOWOŚĆ 
18.3 TEL. 
18.4.RODZAJ (OPIS) 
MOśLIWOŚĆ DOPISYWANIA DALSZYCH 
19.OBCIĄśENIA 
 
19.1 RODZAJ  DŁUGU 
19.2 WIERZYCIEL 
19.3 KWOTA OBCIĄśENIA 
19.4 DATA WYMAGALNOŚCI 
19.5 ORGAN EGZEKWUJĄCY 
MOśLIWOŚĆ DOPISYWANIA DALSZYCH 
 
PODSTAWA 
 



 
 
 

1. RODZAJ WIERZYTELNOŚCI-DEFINICJE 
(DO WYBORU)  
 



 
 

 UMOWA 
 FAKTURA 
 WEKSEL 
 NAKAZ ZAPŁATY 
 WYROK SĄDOWY 
 AKT NOTARIALNY 
 INNE 

 
2.DATA WYMAGALNOŚCI 
 
3.WARTOŚĆ WIERZYTELNOŚCI * 
3.1 KWOTA GŁÓWNA 
3.2 ODSETKI USTAWOWE 
3.3 ODSETKI UMOWNE -WARTOŚĆ 
3.4 KOSZTY SĄDOWE 
3.5 KOSZTY EGZEKUCYJNE 
3.6 INNE KOSZTY 
( AUTOMATYCZNY KALKULATOR WARTOŚCI) 
 
4.BRANśA- DEFINICJE 
(DO WYBORU) 
 



 
 
4.1 BUDOWNICTWO 
4.2 PRZEMYSŁ 
4.3 SPOśYWCZA 
4.4 USŁUGI 
4.5 KARNA 
4.6 INNE 
 



 
 
5. WYKONANE CZYNNOŚCI 
 



 
 
5.1 UZNANIE DŁUGU-DATA (OPIS) 
5.2 BEZPOŚREDNI KONTAKT-DATA ( OPIS) 
5.3 KONTAKT TELEFONICZNY DATA ( OPIS) 
5.4 KONTAKT LISTOWNY DATA ( OPIS) 
5.5 STOSUNEK DO WIERZYCIELA DATA (OPIS) 
5.6 PRZYCZYNA BRAKU ZAPŁATY DATA( OPIS) 
5.7 SPRAWA SĄDOWA DATA (OPIS) 
5.8 EGZEKUCJA KOMORNICZA DATA (OPIS) 
5.9 INNE CZYNNOŚCI –DATA (OPIS) 
 



 
 
6 PRZEKAZANE DOKUMENTY 
MOśLIWOŚĆ DODAWANIA ( OPIS) 
 
* SPOSÓB OBLICZANIA  
WARTOŚĆ WIERZYTELNOŚCI = KWOTA GŁÓWNA + OBLICZONE ODSETKI NA DZIEŃ 
+ POZOSTAŁE KOSZTY TJ. 3.4,3.5,3.6 
 



 
 
TOK SPRAWY 
1.DATA PRZYJĘCIA 
1.2 WPROWADZIŁ – PRACOWNICY xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
MOśLIWOŚĆ DOPISYWANIA 
1.3 PROWIZJA ( %) 
1.3 UMOWA O WINDYKACJĘ WIERZYTELNOŚCI  
 
 
 
Raport 
 



 
 



 
 

UMOWA O WINDYKACJĘ WIERZYTELNOŚCI 
 
Zawarta w dniu. 2008-05-13  w xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pomiędzy:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
KOMOROWSKI  ZYGMUNT 
SIEDZIBA :xxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIEZNANA 12 lok.39 00-000 
PAŃSTWO : POLSKA 
reprezentowaną przez: 
JANUSZ  DEZOR 

zwanym w dalszej części wierzycielem 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Spółą z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
reprezentowaną przez: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Prezesa Zarządu 
zwanym w dalszej części umowy kancelarią 

§ 1 
Wierzyciel zleca a kancelaria przyjmuje prowadzenie windykacji przysługujących wierzycielowi w stosunku do dłuŜnika : 
DEZOR&GELAK, 02-425  Warszawa, Stalowa 16a lok. 19 

wierzytelności w kwocie: 2356,8 
§ 2 

Wierzyciel oświadcza, Ŝe przedkłada wszystkie dokumenty potwierdzające jego status prawny wierzyciela względem dłuŜnika i 
ponosi odpowiedzialność za wiarygodność przedłoŜonych dokumentów. 

§ 3 
Kancelaria moŜe Ŝądać wedle swego uznania dodatkowych wyjaśnień od wnioskodawcy w przedmiocie powstania wierzytelności, 
jej charakteru, faktycznej wysokości, pozaumownych form płatności i praw do tej wierzytelności osób trzecich. 

§ 4 
Kancelaria zobowiązuje się do wszczęcia procedury  w sprawie wyceny wierzytelności i pośrednictwa, celem zrealizowania 
roszczeń wnioskodawcy względem dłuŜnika. 

§ 5 
Wierzyciel upowaŜnia kancelarię do sprawdzenia wiarygodności przedkładanych przez niego dokumentów i składanych 
oświadczeń w kwestii istnienia wierzytelności, będącej przedmiotem weryfikacji. 

§ 6 



Kancelaria pobiera od wierzyciela opłatę w wysokości 2 %  ( nie mniej jak 240 złotych netto)., tytułem kosztów przygotowania 
wierzytelności do wyceny i podjęcia czynności sprawdzających. Opłata nie podlega zwrotowi.  

§ 7 
Kancelaria nie odpowiada za wprowadzenie jej w błąd prze wierzyciela lub wyzyskanie błędu co do okoliczności stanowiących 
podstawę zgłoszonej wierzytelności, jej struktury, cywilnoprawnego charakteru, wielkości oraz ujemnych skutków działania 
wnioskodawcy wobec osób trzecich. 

§ 8 
Wierzyciel zobowiązuje się do nadania kancelarii wyłączności w przedmiocie realizacji odzyskania wierzytelności. 

§ 9 
Wierzyciel w przypadku odzyskania wierzytelności zapłaci tytułem wynagrodzenia 25 % od kaŜdej kwoty otrzymanej 
bezpośrednio od dłuŜnika i zobowiązuje się uiścić naleŜność na dobro Kancelarii w terminie 3 dni od jej otrzymania. Kancelaria 
zobowiązuje się uiścić na dobro wnioskodawcy kwot odzyskanych w terminie 3 dni z prawem potrącenia naleŜnej kwoty swojego 
wynagrodzenia. 

§ 10 
1 Wierzyciel udziela pełnomocnictwa przyjmującemu wniosek na realizowanie wszystkich czynności cywilnoprawnych, 

celem zaspokojenia roszczeń wnioskodawcy, stosownie do niniejszego wniosku. 
2 KaŜda czynność prawna zarówno materialna jak i procesowa, o której mowa w ust. wymaga dla swej waŜności 

uprzedniej zgody wierzyciela. 
§ 11 

Strony mogą rozwiązać umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
§ 12* 

Ja niŜej podpisany, legitymujący się dowodem toŜsamości  wyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29-08-1997 r. o ochronie danych osobowych. 
 

WPROWADZIŁ – PRACOWNICY xxxxxxxxxx   : Janusz Dezor 
Kancelaria                                                            Wierzyciel 

 
 
 

*§12 nie dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub osób w stosunku do których nie stosuje się wymienionej ustawy 

 
 
 
 
 
1.4 UMOWA PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI 
1.5 CENA ZAKUPU W % 
 
raport 
 

UMOWA  PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI 
 
 

Zawarta w xxxxxxxxxxxxxxxx w dniu 2008-05-13 roku 
pomiędzy  KOMOROWSKI I SPÓŁKA, w imieniu której występuje  KOMOROWSKI 

ZYGMUNT zwanym  dalej w treści umowy CEDENTEM 

 
a  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Spółą z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zwaną  w dalszej części umowy  
CESJONARIUSZEM 

 

 

§ 1 
 
Cedent oświadcza, Ŝe  przysługuje mu wierzytelność pienięŜna w stosunku do  : 
 DEZOR 
 JANUSZ 
SIEDZIBA:  DEZOR&GELAK, 02-326  WARSZAWA, STALOWA 16a LOK.19 
PAŃSTWO : POLSKA 



 
w kwocie głównej  2356,80 
,Przedmiotowa wierzytelność wynika z :  UMOWA 

 
 

§ 2 
 

Jako dowód przysługujących mu wierzytelności określonych w § 1, Cedent przekazał Cesjonariuszowi 
wszystkie dokumenty związane z wierzytelnością . 
 

§ 3 
 

Na podstawie art. 509 KC Cedent dokonuje przelewu wierzytelności określonej w § 1 na rzecz  
Cesjonariusza. Przelew wierzytelności obejmuje wszelkie prawa związane z istotą tej 
wierzytelności, w szczególności prawo do odsetek zaległych i bieŜących oraz kosztów. 
Cedent oświadcza, Ŝe niniejszemu przelewowi nie sprzeciwiają się przepisy ustawy,  
zastrzeŜenia umowne ani właściwości zobowiązania. 

§ 4 
 
Cedent oświadcza, Ŝe przelewana wierzytelność nie podlega kompensacie z jakąkolwiek 
naleŜnością Cedenta wobec dłuŜnika. Cedent ponosi pełną odpowiedzialność prawną 
wobec Cesjonariusza za istnienie wierzytelności, jej wymagalność i bezsporność w wysokości określonej w 
§ 1, a takŜe za prawdziwość danych zawartych  w dokumentach  
wymienionych w § 2. 

§ 5 
 

Cesjonariusz oświadcza, Ŝe określony w niniejszej umowie przelew wierzytelności 
przyjmuje.  

§ 6 
Z tytułu niniejszego przelewu Cesjonariusz zobowiązuje się zapłacić Cedentowi  
za wierzytelności  określone w § 1  kwotę  złotych 25 % 
przeliczona na złotych od kwoty głównej 
(słownie: dwa trzysta pięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt groszy 
Zapłata nastąpi w terminie 14 dniu od momentu podpisania umowy. 
 
 

§ 7 
 

W przypadku zapłaty przez dłuŜnika kwoty wierzytelności lub jej części Cedentowi, 
Cedent zobowiązuje się niezwłocznie wydać Cesjonariuszowi tę kwotę, pod warunkiem 
zapłaty przez Cesjonariusza kwoty określonej w § 6.  
 

§ 8 
 

Strony umowy podają niniejsze konta bankowe słuŜące do rozliczeń wzajemnych : 
Konto Cedenta:  
PKO BP S.A.  Nr.  65 1020 2791 0000 7902 0084 7541 
Konto Cesjonariusza: 
                      Nr.                      
    

§ 9 
 

KaŜda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci 
obustronnie podpisanego aneksu, pod rygorem niewaŜności. 
 



§ 10 
 

W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowania 
przepisy KC. 

§ 11 
 

Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony poddają  
rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Cesjonariusza. 
 

§ 12 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron. 
 
 
 
  CEDENT      CESJONARIUSZ 
 
 
...........................................................            ........................................................ 
    
                  (data i podpis)                                                                      (data i podpis) 
 
Raport 
 

DEZOR&GELAK 
 
 

ZAWIADOMIENIE O PRZELEWIE WIERZYTELNOŚCI 
 
 
 
 
 

 NIEZNANA 12 lok.39  4444444444444  33333333333 xxxxxxxxxxxxxxx, NIEZNANA 12 
lok.39 00-000   na podstawie art. 509 § 1 Kodeksu Cywilnego dokonał w dniu 2008-05-12  przelewu na 
rzecz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx przy          ul. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx wierzytelności w 
kwocie głównej 4077,83 
Złotych słownie: cztery siedemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt trzy grosze : wynikającej z  3 869,70 zł  
WYROK SĄDOWY  

 
 Zgodnie z art. 509 § 2 Kodeksu Cywilnego na nabywcę wierzytelności przeszły wszelkie związane z 
nią prawa, w szczególności prawo do odsetek zaległych i bieŜących oraz kosztów. 
  
 
 
 
 
  NaleŜności proszę wpłacać na konto Cesjonariusza:  
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sp. Z O.O.  
  w xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

  PKO BP S.A.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
1.6 UMOWA ZLECENIE 
1.7 PRZEDMIOT ZLECENIA 
1.8 TERMIN ZAKOŃCZENIA 



1.9OPŁATA WSTĘPNA 
1.10 KWOTA ZLECENIA 
1.8 UWAGI (OPIS) 
 
raport 
 

 
UMOWA ZLECENIE 

 
 
 W dniu .. 1.DATA PRZYJĘCIA 

 zwarto umowę zlecenia pomiędzy 1NAZWA: KOWALSKI JAN ( firma) 
, w imieniu której występuje 2NAZWISKO: KOWALSKI 

2.1IMIĘ: JAN 
.. zwanym w dalszej części umowy zleceniodawcą 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Spółą z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx Spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mała 24 
reprezentowaną przez: 
kowalski Jan – Prezesa Zarządu 

zwanym w dalszej części umowy zleceniobiorcą  
 

§1 
 

Przedmiotem niniejszej umowy jest 1.7 PRZEDMIOT ZLECENIA 
 

§2 
Zleceniodawca zleca a zleceniobiorca przyjmuje do realizacji przedmiot zlecenia  opisanego w § 1 
niniejszej umowy na następujących warunkach: 

1 . Zlecenie zostanie wykonane do dnia 1.8 TERMIN ZAKOŃCZENIA 
2. Za wykonane zlecenie zleceniobiorca zapłaci zleceniodawcy kwotę 1.10 KWOTA 
ZLECENIA najpóźniej w dniu zrealizowania zlecenia  
3. Zleceniodawca w dniu 1.DATA PRZYJĘCIA wpłacił zaliczkę w wysokości 1.9OPŁATA 
WSTĘPNA 
4. Zleceniobiorca  nie odpowiada za wprowadzenie go w błąd przez  zleceniodawcę  lub 
wyzyskanie błędu co do okoliczności stanowiących podstawę przedmiotu zlecenia , jej 
struktury, cywilnoprawnego charakteru, wielkości oraz ujemnych skutków działania 
zleceniodawcy  wobec osób trzecich 

§ 3 
 

Zleceniodawca  oświadcza, Ŝe przedkłada wszystkie dokumenty potwierdzające jego 
status prawny i ponosi odpowiedzialność za wiarygodność przedłoŜonych 
dokumentów. 6 PRZEKAZANE  
DOKUMENTY 

 
 
 
 
 
 
 
2.CZYNNOŚCI DO WYKONANIA -ALERTY 
2.1 PRZYJĘCIE SPRAWY -1.DATA PRZYJĘCIA-1.2 WPROWADZIŁ – PRACOWNICY MZ – 
KWOTA 2% : 3.WARTOŚĆ WIERZYTELNOŚCI LUB CENA ZAKUPU W % LUB 1.9OPŁATA 
WSTĘPNA 
 



2.2 ANALIZA - ALERT 
2.3 GRANICZNA DATA WYKONANIA= 1.DATA PRZYJĘCIA+ 3 dni  
2.4 UWAGI FAKTYCZNO –PRAWNE (OPIS) 
2.5 PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ I HARMONOGRAM CZYNNOŚĆI 
2.6 WYKONYWALNE PRZEZ PROGRAM: 
 2.7 JEśELI 1.1UMOWA 
 FAKTURA 
 WEKSEL WYKONAĆ WEZWANIE DO ZAPŁATY DO DNIA 1.DATA PRZYJĘCIA + 10 DNI  

 
WEZWANIE DO ZAPŁATY 

 
 

Szanowny(a) Pan(i) ! 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx w imieniu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ZYGMUNT 
  wzywa do zapłacenia kwoty zadłuŜenia  w wysokości : 2356,80 słownie: dwa trzysta pięćdziesiąt sześć złotych i 
osiemdziesiąt groszy 

 

 zobowiązanie powyŜsze  wynika z  tytułu   UMOWA 
 

1.  BEZPOŚREDNI KONTAKT   2008-05-12   spotkanie doszło do skutku, ale nie przyniosło rezultatu 
2.  KONTAKT TELEFONICZNY   2008-05-12   DłuŜnik obiecał spłacić zadłuŜenie do końca tego tygodnia 
3.  KONTAKT LISTOWNY   2008-05-12   Brak reakcji ze strony dłuŜnika  

zostały przez Pana(nią) zignorowane,   
  
W świetle powyŜszego w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania Ŝądamy zapłaty długu oraz  
dalszymi odsetkami  za zwłokę. 
 
wpłaty naleŜy dokonać na rachunek Kancelarii Prawno Finansowej PKO S.A.  00 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 

podając sygnaturę sprawy. 

  

W przypadku zaniechania spełnienia świadczenia sprawę niniejszą kierujemy do postępowania sądowego w celu 
uzyskania tytułu przymuszającego Panią do likwidacji  przedmiotowego zadłuŜenia. 
 

 

 

W załączeniu kopia pełnomocnictwa z dnia  2008-05-21 
 

 
 
 
 2.4 UZNANIE DŁUGU 2.7 JEśELI 1.1UMOWA 
 FAKTURA DO DNIA 1.DATA PRZYJĘCIA  7 DNI  

FORMA PISEMNA: 
 NAZWA DOKUMENTU (OPIS ) 
 OŚWIADCZENIE  
 UMOWA UGODY 

 
 
 
 
 

 
Umowa ugody 

 
 



W dniu 2008-05-13 zawarto umowę ugody pomiędzy w imieniu: DEZOR&GELAK 
DEZOR   JANUSZ 

  zwanym w dalszej części dłuŜnikiem 
 a 

 KOMOROWSKI I SPÓŁKA 
 ZYGMUNT  KOMOROWSKI 

w imieniu ,którego występuje xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx spółka z o.o. z siedzibą w 
xxxxxxxxxxxxxxxx przy ulicy xxxxxxxxxxxxxxx zwaną w dalszej części umowy wierzycielem  
Strony ustaliły: 

§1 
 

DłuŜnik oświadcza ,Ŝe kwotę 2356,8 
złotych wynikającą UMOWA zobowiązuje się wpłacić na rzecz wierzyciela 

W następujących wysokościach i terminach : 
HARMONOGRAM SPŁAT 

§2 
 

Wierzyciel po spłacie przez dłuŜnika kwot i w terminach  uzgodnionych w poprzednim § 1 niniejszej 
umowy umorzy DOWOLNOŚĆ WPISU 

§ 3 
 

Wywiązanie się przez strony niniejszej umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia jakie strony mogłyby 
rościć do siebie teraz i w przyszłości . 

§4 
Niewywiązanie się przez dłuŜnika z harmonogramu spłat spowoduje ,Ŝe całe roszczenie staje się 

natychmiast wymagalne . 
 

§ 5 
 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron 
 
 
 
 
 
 
 

Wierzyciel                                      DłuŜnik 
 
 
 
 
 

 
 WPŁATY 

 



 
 

 WPŁATY Z TYTUŁU 
  



 
 
 AKTUALIZACJA WPŁAT 

 



 
 

 AKTUALIZACJA WPŁAT II 
  



  
 

  
AKTUALIZACJA TABELI ODSETEK USTAWOWYCH 
 



 
 
DOPISYWANIE NOWYCH TELEFONÓW DO FIRMY 
 



 
 
DOPISYWANIE NOWYCH E-MAILI DO FIRMY 
 



 
 
DOPISYWANIE NOWYCH KONT BANKOWYCH DO FIRMY 
 

 
 
TABELA GŁÓWNYCH ZLECEŃ 
 



 
 
PONOWNE DRUKOWANIE UMÓW 
 



 
 
DOPISYWANIE NOWYCH OCIĄśEŃ 
 



 
 

KONFIGURACJA OPŁATY WSTEPNEJ nie mniej niŜ (np.240 zł.) 
 

 
 
 

Adresy, kontakty , edycja nowe dane WYWIAD ŚRODOWISKOWY 
 



 
 
WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE 
 
WOJEWÓDZTWA 



 

 
 



PZYGOTOWANIE WYDRUKÓW SPRAW NA DELEGACJĘ 
 

 
 
 



 
 
 
WYDRUKI POZOSTAŁE 
 
 

WEZWANIE DO ZAPŁATY 
 
 

Szanowny(a) Pan(i) ! 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx w imieniu KOMOROWSKI I SPÓŁKA 
KOMOROWSKI 
ZYGMUNT 
  wzywa do zapłacenia kwoty zadłuŜenia  w wysokości : 2356,80 słownie: dwa trzysta pięćdziesiąt sześć złotych i 
osiemdziesiąt groszy 

 

 zobowiązanie powyŜsze  wynika z  tytułu   UMOWA 
 

1.  BEZPOŚREDNI KONTAKT   2008-05-12   spotkanie doszło do skutku, ale nie przyniosło rezultatu 
2.  KONTAKT TELEFONICZNY   2008-05-12   DłuŜnik obiecał spłacić zadłuŜenie do końca tego tygodnia 
3.  KONTAKT LISTOWNY   2008-05-12   Brak reakcji ze strony dłuŜnika  

zostały przez Pana(nią) zignorowane,   



  
W świetle powyŜszego w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania Ŝądamy zapłaty długu oraz  
dalszymi odsetkami  za zwłokę. 
 
wpłaty naleŜy dokonać na rachunek Kancelarii Prawno Finansowej PKO S.A.  00 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 

podając sygnaturę sprawy. 

  

W przypadku zaniechania spełnienia świadczenia sprawę niniejszą kierujemy do postępowania sądowego w celu 
uzyskania tytułu przymuszającego Panią do likwidacji  przedmiotowego zadłuŜenia. 
 

 

 

W załączeniu kopia pełnomocnictwa z dnia  2008-05-21 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Numer sprawy:  P/6/2008 

 
 
 
 
 
 
 

DEZOR&GELAK 
STALOWA 16a LOK.19 
02-326  WARSZAWA 

 
 
 
 
 
 
 

PONOWNE WEZWANIE DO ZAPŁATY 

Firma xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zawiadamia, Ŝe dłuŜnik DEZOR&GELAK nie Uregulował(a) zadłuŜenia 
wynikającego ze świadczenia usług. 
 

Dług wynosi obecnie   2356,80 zł. 

PoniewaŜ jesteśmy przekonani. ze całkowite odzyskanie tej naleŜności jest moŜliwe, sprawa została zakwalifikowana do przekazania 
do Departamentu Windykacji Bezpośredniej. 
informujemy, ze w przypadku: braku wpłaty kwoty 2356,80 zł. słownie: dwa trzysta pięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt 
groszy, w nieprzekraczalnym terminie do siedmiu dni od otrzymania niniejszego pisma. W wypadku niewpłacenia w/m kwoty 
przystąpimy bez dalszej zwłoki do odzyskania długu z uŜyciem wszystkich przewidzianych prawem metod windykacji. 

Decyzja o przekazaniu sprawy do Departamentu Windykacji Bezpośredniej zapadnie 2008-05-12. Do tego momentu wciąŜ 
istnieje moŜliwość ugodowego zakończenia sprawy bez konieczności angaŜowania w nią windykatorów terenowych. 

Wplata naleŜności we wskazanym terminie wstrzyma dalsze działania windykacyjne a ewentualna wizyta naszych 
pracowników w Państwa siedzibie nie będzie konieczna. 
Wpłaty najlepiej dokonać na załączonym blankiecie, na konto:  PKO S.A. 
 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

WINDYKACJA DLUGU NA RZECZ WIERZYCIELA BĘDZIE PROWADZONA KONSEKWENTNIE DO SKUTKU! 

UWAGA! INFORMACJA SKIEROWANA DO PRZEDSIĘBIORSTW Z PROBLEMAMI FINANSOWYMI: 
MoŜliwe jest rozłoŜenie zadłuŜenia na raty, jeŜeli uprawniony przedstawiciel przedsiębiorstwa własnoręcznie i czytelnie wpisze w 
załączoną, PROPOZYCJE UGODY harmonogram ratalnej spłaty zadłuŜenia i dokona wpłaty pierwszej raty - w wysokości wskazanej 
przez przedstawiciela firmy. 



PROPOZYCJE; UGODY naleŜy przesłać do firmy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx wraz z dowodem wpłaty 
pierwszej raty i skontaktować się z naszym pracownikiem pod numerem tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , który przekaŜe 
Państwu decyzje w sprawie PROPOZYCJI. 
 
 
Prowadzący sprawę: Janusz Dezor  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (pn-pt 7 00-22.00. sob 8.00-20.00, nd 12 00-20.00)  
(całą, dobę) - e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- w temacie proszę podać nr sprawy 

 
 
 
 
 
 
Numer sprawy:  P/6/2008 

 
 
 
 
 
 
 

DEZOR&GELAK 
STALOWA 16a LOK.19 
02-326  WARSZAWA 

 
 
 
 
 
 

OSTATECZNE WEZWANIE DO ZAPŁATY 

Firma xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zawiadamia, dłuŜnik DEZOR&GELAK nie Uregulował(a) zadłuŜenia 
wynikającego ze świadczenia usług.  
 

Dług podstawowy: 2356,80 zł. 
Odsetki naliczone: 90,59 zł. 
Razem z odsetkami:  2447,39 zł. 
Koszty windykacji:       0,00zł. 
Suma wpłat:  6,80 zł. 
  
Razem do Zapłaty:  2350,00 zł. 

PoniewaŜ jesteśmy przekonani. ze całkowite odzyskanie tej naleŜności jest moŜliwe, sprawa została zakwalifikowana do przekazania 
do Departamentu Windykacji Bezpośredniej. 
informujemy, ze w przypadku: braku wpłaty kwoty 2356,80 zł. słownie: dwa trzysta pięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt 
groszy w nieprzekraczalnym terminie do siedmiu dni od otrzymania niniejszego pisma. W wypadku niewpłacenia w/m kwoty 
przystąpimy bez dalszej zwłoki do odzyskania długu z uŜyciem wszystkich przewidzianych prawem metod windykacji. 

Decyzja o przekazaniu sprawy do Departamentu Windykacji Bezpośredniej zapadnie 2008-05-12. Do tego momentu wciąŜ 
istnieje moŜliwość ugodowego zakończenia sprawy bez konieczności angaŜowania w nią windykatorów terenowych. 

Wplata naleŜności we wskazanym terminie wstrzyma dalsze działania windykacyjne a ewentualna wizyta naszych 
pracowników w Państwa siedzibie nie będzie konieczna. 
Wpłaty najlepiej dokonać na załączonym blankiecie, na konto:  PKO BP S.A.   65 1020 2791 0000 7902 0084 7541 

WINDYKACJA DLUGU NA RZECZ WIERZYCIELA BĘDZIE PROWADZONA KONSEKWENTNIE DO SKUTKU! 

UWAGA! INFORMACJA SKIEROWANA DO PRZEDSIĘBIORSTW Z PROBLEMAMI FINANSOWYMI: 
MoŜliwe jest rozłoŜenie zadłuŜenia na raty, jeŜeli uprawniony przedstawiciel przedsiębiorstwa własnoręcznie i czytelnie wpisze w 
załączoną, PROPOZYCJE UGODY harmonogram ratalnej spłaty zadłuŜenia i dokona wpłaty pierwszej raty - w wysokości wskazanej 
przez xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 



PROPOZYCJE; UGODY naleŜy przesłać do firmy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx wraz z dowodem 
wpłaty pierwszej raty i skontaktować się z naszym pracownikiem pod numerem tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, który przekaŜe 
Państwu decyzje w sprawie PROPOZYCJI. 
 
Prowadzący sprawę: Janusz Dezor  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (pn-pt 7 00-22.00. sob 8.00-20.00, nd 12 00-20.00)  
(całą, dobę) - e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- w temacie proszę podać nr sprawy 

 
 
 
 
 
 
Numer sprawy:  P/14/2008 

 
 
 
 
 
 
 

POLSKI STRONNICTWO GEOLOGÓW sp. z o.o. 
GEOLOGÓW 12 
00-000  WROCŁAW 

 
 
 
 
 
 

PROPOZYCJA UGODY 

Szanowni Państwo, 

Pomimo wyznaczonego terminu nie wywiązali się Państwo z obowiązku   

zapłaty zadłuŜenia w kwocie 14569,50 zł. słownie: czternaście pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i 
pięćdziesiąt groszy , wobec tego .  
Informujemy, Ŝe sprawie został nadany tryb postępowania przed sądowego. 

DąŜąc  do polubownego  rozwiązania  sprawy,   proponujemy  zawarcie ugody zgodnie  z poniŜszymi   
warunkami: 

1. Zapłata kwoty 14569,50 zł w nieprzekraczalnym terminie do 2008-06-12. 

2. Przesłanie do  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dowodu wpłaty nie później 

niŜ do 2008-05-18. 

3. Niezwłoczny kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę pod 

numer tel.0607569010 w celu uzgodnienia harmonogramu spłaty 

reszty zadłuŜenia. 
 

Spełnienie powyŜszych  warunków  spowoduje  wstrzymanie postępowania 
przed sadowego, a kontakt  telefoniczny umoŜliwi rozłoŜenie reszty  długu 
na  dogodne  raty. 

Wszelkich wpłat naleŜy dokonywać na konto: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PKO S.A.                                                                                             
Numer konta Bankowego:   00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Podkreślamy,   iŜ   jesteśmy  jeszcze   zainteresowani  polubownym  zakończeniem 
sprawy,   dlatego w wypadku wątpliwości prosimy o pilny kontakt telefoniczny 
pod numerem:  094-3473286 



 
Prowadzący sprawę: Janusz Dezor  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  (pn-pt 7 00-22.00. sob 8.00-20.00, nd 12 00-20.00)  
(całą, dobę) - e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- w temacie proszę podać nr sprawy 

 
 
 
 
 
Numer sprawy:  P/14/2008 

 
 
 
 
 
 

POLSKI STRONNICTWO GEOLOGÓW sp. z o.o. 
GEOLOGÓW 12 
00-000  WROCŁAW 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA O ZMIANIE TRYBU NA SĄDOWY 

Firmaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zawiadamia, ze do dnia 2008-05-21 dłuŜnik POLSKI 
STRONNICTWO GEOLOGÓW sp. z o.o. nie Uregulował(a) zadłuŜenia wynikającego ze świadczenia usług Era GSM 
 

Dług wynosi obecnie   14981,10 zł. 

PoniewaŜ jesteśmy przekonani. ze całkowite odzyskanie tej naleŜności jest moŜliwe, sprawa została zakwalifikowana do przekazania 
do Departamentu Windykacji Bezpośredniej. 
informujemy, ze w przypadku: braku wpłaty kwoty 14569,50 zł. w nieprzekraczalnym terminie do siedmiu dni od otrzymania niniejszego 
pisma. W wypadku niewpłacenia w/m kwoty przystąpimy bez dalszej zwłoki do odzyskania długu z uŜyciem wszystkich przewidzianych 
prawem metod windykacji. 

Decyzja o przekazaniu sprawy do Departamentu Windykacji Bezpośredniej zapadnie 2008-06-12. Do tego momentu wciąŜ 
istnieje moŜliwość ugodowego zakończenia sprawy bez konieczności angaŜowania w nią windykatorów terenowych. 

Wplata naleŜności we wskazanym terminie wstrzyma dalsze działania windykacyjne a ewentualna wizyta naszych 
pracowników w Państwa siedzibie nie będzie konieczna. 
Wpłaty najlepiej dokonać na załączonym blankiecie, na konto:  PKO S.A.    00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

WINDYKACJA DLUGU NA RZECZ WIERZYCIELA BĘDZIE PROWADZONA KONSEKWENTNIE DO SKUTKU! 

UWAGA! INFORMACJA SKIEROWANA DO PRZEDSIĘBIORSTW Z PROBLEMAMI FINANSOWYMI: 
MoŜliwe jest rozłoŜenie zadłuŜenia na raty, jeŜeli uprawniony przedstawiciel przedsiębiorstwa własnoręcznie i czytelnie wpisze w 
załączoną, PROPOZYCJE UGODY harmonogram ratalnej spłaty zadłuŜenia i dokona wpłaty pierwszej raty - w wysokości wskazanej 
przez xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
PROPOZYCJE; UGODY naleŜy przesłać do firmy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx wraz z 
dowodem wpłaty pierwszej raty i skontaktować się z naszym pracownikiem pod numerem tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , który 
przekaŜe Państwu decyzje w sprawie PROPOZYCJI. 
 
 
Prowadzący sprawę: Janusz Dezor  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (pn-pt 7 00-22.00. sob 8.00-20.00, 
nd 12 00-20.00)  

(całą, dobę) - e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- w temacie proszę podać nr sprawy 
 
 

 
 



 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dnia 2008-05-12  

 
 
 

 
 
 
 

DEZOR&GELAK 
 
 

ZAWIADOMIENIE O PRZELEWIE WIERZYTELNOŚCI 
 
 
 
 
 

 NIEZNANA 12 lok.39  4444444444444  33333333333 xxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIEZNANA 
12 lok.39 00-000   na podstawie art. 509 § 1 Kodeksu Cywilnego dokonał w dniu 2008-05-12  przelewu 
na rzecz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w xxxxxxxxxxxxxxxxx przy          ul. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx wierzytelności w kwocie głównej 4077,83 
Złotych słownie: cztery siedemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt trzy grosze : wynikającej z  3 869,70 zł  
WYROK SĄDOWY  

 
 Zgodnie z art. 509 § 2 Kodeksu Cywilnego na nabywcę wierzytelności przeszły wszelkie związane z 
nią prawa, w szczególności prawo do odsetek zaległych i bieŜących oraz kosztów. 
  
 
 
 
 
  NaleŜności proszę wpłacać na konto Cesjonariu0za:  
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sp. Z O.O.  
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  PKO BP S.A.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dn. 2008-05-13 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEŁNOMOCNICTWO 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Na podstawie wniosku z dnia 2008-05-13 r. udzielam 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, wpisanej do Krajowego Rejestru 
Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRSxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pełnomocnictwa 
do dokonywania następujących czynności prawnych: 
 
1/ ustalenie miejsca pobytu i rozpoznanie stanu majątkowego dłuŜnika, 
2/ Podjęcie działań prawnych, celem odzyskania wierzytelności, 
3/ Prowadzenie działań ugodowych z dłuŜnikiem, 
4/ Inkasowania kwot od dłuŜnika, celem likwidacji zadłuŜenia. 
 
W stosunku do dłuŜnika: 
DEZOR&GELAK 
 
Pełnomocnictwo zostało udzielone do odwołania. 
Pełnomocnik ma prawo udzielić substytucji osobom trzecim, za pomocą których będzie realizować wniosek. 
 
 
 
 
 
 
                                                                       ............................................................................. 
                                                                                             udzielający pełnomocnictwa 
 
 

Sygn.sprawy:  C/8/2008 
 
             dnia 2008-05-13 
 
 
 
 
       Szanowny(a) Pan(i) 
 

POLSKI STRONNICTWO GEOLOGÓW sp. z o.o. 
 

2NAZWISKO: KOZAKIEWICZ 
2.1IMIĘ: BIGNIEW 
3.1SIEDZIBA: WROCŁAW, GEOLOGÓW 12 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
PAŃSTWO : POLSKA 

 
 
 
 
Numer sprawy:  C/8/2008 

 
 
 
 
 
 
 

POLSKI STRONNICTWO GEOLOGÓW sp. z o.o. 
GEOLOGÓW 12 
00-000  WROCŁAW 



 
 
 
 
 
 
 
 

LIST OGÓLNY 

Firma xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zawiadamia, ze dłuŜnik 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nie Uregulował(a) zadłuŜenia. 
 

Dług wynosi obecnie   839,80 zł. 

PoniewaŜ jesteśmy przekonani. ze całkowite odzyskanie tej naleŜności jest moŜliwe, sprawa została zakwalifikowana do przekazania 
do Departamentu Windykacji Bezpośredniej. 
informujemy, ze w przypadku: braku wpłaty kwoty 689,50 zł. słownie: sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt 
groszy, w nieprzekraczalnym terminie do siedmiu dni od otrzymania niniejszego pisma. W wypadku niewpłacenia w/m kwoty 
przystąpimy bez dalszej zwłoki do odzyskania długu z uŜyciem wszystkich przewidzianych prawem metod windykacji. 

Decyzja o przekazaniu sprawy do Departamentu Windykacji Bezpośredniej zapadnie2008-05-12. Do tego momentu wciąŜ 
istnieje moŜliwość ugodowego zakończenia sprawy bez konieczności angaŜowania w nią windykatorów terenowych. 

Wplata naleŜności we wskazanym terminie wstrzyma dalsze działania windykacyjne a ewentualna wizyta naszych 
pracowników w Państwa siedzibie nie będzie konieczna. 
Wpłaty najlepiej dokonać na załączonym blankiecie, na konto:  PKO BP S.A. 
 65 1020 2791 0000 7902 0084 7541 

WINDYKACJA DLUGU NA RZECZ WIERZYCIELA BĘDZIE PROWADZONA KONSEKWENTNIE DO SKUTKU! 

UWAGA! INFORMACJA SKIEROWANA DO PRZEDSIĘBIORSTW Z PROBLEMAMI FINANSOWYMI: 
MoŜliwe jest rozłoŜenie zadłuŜenia na raty, jeŜeli uprawniony przedstawiciel przedsiębiorstwa własnoręcznie i czytelnie wpisze w 
załączoną, PROPOZYCJE UGODY harmonogram ratalnej spłaty zadłuŜenia i dokona wpłaty pierwszej raty - w wysokości wskazanej 
przez xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
PROPOZYCJE; UGODY naleŜy przesłać do firmy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx wraz z dowodem 
wpłaty pierwszej raty i skontaktować się z naszym pracownikiem pod numerem tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, który przekaŜe 
Państwu decyzje w sprawie PROPOZYCJI. 
 
 
Prowadzący sprawę: Janusz Dezor  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  telxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (pn-pt 7 00-
22.00. sob 8.00-20.00, nd 12 00-20.00)  

               (całą, dobę) - e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- w temacie proszę podać nr sprawy 
 


