
WARIANT B

PIERWSZY KONTAKT OD KOMORNIKA
SĄDOWEGO, PRACODAWCY LUB BANKU

1) Jeżeli posiadasz jakiekolwiek pisma związane ze sprawą, to wykonaj pilnie 
skan lub zdjęcie otrzymanych pism (najlepiej całości) i prześlij do nas.  

2) Jeżeli nie posiadasz pism związanych ze spraw to postaraj się ustalić
u Komornika, u swojego pracodawcy lub w banku (w zależności w jaki 
sposób dowiedziałeś się o sprawie) czego dotyczy sprawy - dobrze gdyby udało 
Ci się uzyskać poniższe informacje: 

a) imię i nazwisko Komornika Sądowego prowadzącego sprawę oraz 
sygnatura sprawy komorniczej (najczęściej będzie się zaczynać od KM …)

b) Sąd, który wydał nakaz zapłaty lub wyrok, datę jego wydania oraz 
sygnatura sprawy sądowej 

3) Następnie prześlij nam w wiadomości krótki opis sprawy oraz numer 
telefonu kontaktowego do siebie - usprawni i przyspieszy to kontakt.

4) Jeżeli mieszkasz blisko Komornika lub Sądu, w którym toczyła się sprawa, to 
umów się telefonicznie lub osobiście na obejrzenie i sfotografowanie akt 
- będzie to bardzo przydatne i ułatwi nam pracę. Jako strona masz prawo wglądu 
do akt oraz wykonania ich fotokopii - tutaj ważne aby sfotografować każdą 
stronę, łącznie z kopertami i zwrotkami. Tak wykonane fotokopie prześlij do nas.  

1) Wykonaj pilnie skan lub zdjęcie otrzymanych pism i prześlij do nas 
razem z krótkim opisem sprawy.

2) Prześlij nam w wiadomości także dokładną datę odbioru pisma
od listonosza. 

1) Po otrzymaniu wiadomości nasz prawnik szybko i bezpłatnie wstępnie analizuje sprawę - sprawdzamy, czy i jak możemy Ci pomóc.

2) Następnie kontaktujemy się z Tobą i przedstawiamy propozycję naszej pomocy lub prosimy jeszcze o dodatkowe informacje. Nasza pomoc jest odpłatna - 
zazwyczaj pobieramy niską opłatę za przyjęcie sprawy (ok. 150 zł brutto, opłata ta pokrywa np. koszty korespondencji oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa) oraz 
dodatkowe wynagrodzenie w razie powodzenia całej sprawy w postaci kosztów zastępstwa procesowego - te koszty w razie wygranej płaci już druga strona, Ty ich nie ponosisz. 

INSTRUKCJA KROK PO KROKU, KTÓRY POZWOLI NAM SPRAWNIE I SZYBKO 
ROZPOCZĄĆ WSPÓŁPRACĘ ORAZ ZAJĄĆ SIĘ TWOJĄ SPRAWĄ

PIERWSZY KONTAKT Z SĄDU

Gdy pierwszą informację o sprawie uzyskałeś z Sądu - np. 
otrzymałeś nakaz zapłaty razem z pozwem lub wyrok zaoczny,
to poniżej znajdziesz instrukcję dalszego działania. 

Gdy pierwszą informację o sprawie uzyskałeś nie
z Sądu, a od komornika, swojego pracodawcy lub banku, to poniżej 

znajdziesz instrukcję dalszego działania. 

Wszelkie otrzymane informacje zostaną zachowane w poufności, 
nie będą przesyłane ani udostępniane osobom trzecim. Dokumenty 

zostaną jedynie przeanalizowane przez współpracujących z nami 
prawników, a w razie podjęcia decyzji o skorzystaniu z naszej 
pomocy wykorzystamy je tylko w ramach udzielenia pomocy

w Twojej sprawie. Jesteśmy profesjonalistami.

* dotyczy obu wariantów A i B.

WAŻNE

Nasza propozycja pomocy zawsze wymaga Twojej akceptacji - jeżeli zrezygnujesz na tym etapie, to nasza dotychczasowa pomoc nie wiąże się dla 
Ciebie z żadnymi konsekwencjami. Staramy się maksymalnie jasno i przejrzyście podchodzić do kwestii finansowych. WAŻNE

1) Przygotowujemy i przesyłamy Ci pełnomocnictwo do danej sprawy wraz z pilną prośbą
o jego odesłanie do nas - jest to konieczne abyśmy mogli Cię reprezentować przed Sądem. 

2) Następnie przystępujemy do prac nad sprawą - przygotowujemy i składamy do Sądu lub 
do Komornika konieczne pisma procesowe - w zależności od sprawy może to być np. sprzeciw 
lub odpowiedź na pozew. 

3) Na bieżąco informujemy Cię o postępach prac i nowych informacjach związanych ze 
sprawą oraz w razie potrzeby przygotowujemy kolejne pisma, aż do prawomocnego zakończenia 
sprawy. 

Po zakończeniu prac przesyłamy Ci informację o ich zakończeniu oraz ewentualne dodatkowe 
informacje, zależne od danej sprawy.  

MAILEM NA ADRES
kontakt@pomocpozwanym.pl

TELEFONICZNIE POD NUMEREM
793 785 049

W razie dalszych pytań lub chęci skorzystania z naszej 
pomocy możesz się z nami skontaktować:

JAK DZIAŁAMY? 
Plan działania wygląda różnie w zależności od momentu, w którym dowiedziałeś się o całej sprawie. Poniżej przedstawiamy 
podstawowe scenariusze,  z którymi najczęściej spotykają się nasi klienci.

ZA POMOCĄ FORMULARZA
KONTAKTOWEGO NA STRONIE

WARIANT A

 KROK 1 // PO TWOJEJ STRONIE:

 KROK 2 // NASTĘPNIE, PO NASZEJ STRONIE:

 KROK 3 // JEŻELI ODPOWIADAJĄ CI WARUNKI WSPÓŁPRACY TO:


