
 

Wezwanie do zapłaty 

 

Informacje ogólne 

 

Przedsądowe wezwanie do zapłaty 

śeby odzyskać pieniądze od swojego dłuŜnika, nie zawsze musimy od razu kierować sprawę 

na drogę postępowania sądowego. W sądzie musimy bowiem liczyć się nie tylko z kosztami 

postępowania, które będziemy musieli ponieść wnosząc sprawę, ale takŜe z czasem, który 

zajmie sądowi rozpatrzenie sprawy. W przypadku odzyskiwania naleŜności od dłuŜnika czas 

jest bezcenny, poniewaŜ dłuŜnik moŜe podejmować kroki polegające na wyzbywaniu się 

majątku. Dlatego czasami warto jest spróbować mniej drastycznych i czasochłonnych 

środków zmierzających do odzyskania od dłuŜnika naszej naleŜności. Jednym z nich jest 

przedsądowe wezwanie do zapłaty. Jest to nic innego jak pismo, w którym przypominamy o 

ustaleniach zawartych z dłuŜnikiem np. w umowie i ponawiamy wezwanie do dobrowolnego 

uregulowania przez niego naleŜności w określonym terminie, zamieszczając jednocześnie 

zagroŜenie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. 

Takie wezwanie co prawda do niczego dłuŜnika nie zobowiązuje, ale moŜe podziałać na 

niego jako straszak i wtedy dobrowolnie odda nam dług. 

 

Jak napisać wezwanie do zapłaty 

 

Krok 1  

OZNACZENIE STRON.  Na wstępie w piśmie wzywającym do zapłaty określa się 

miejscowość i datę. Potem podaje własne dane, w tym imię, nazwisko i adres oraz dane 



dłuŜnika, czyli osoby, która mimo obowiązku nie zapłaciła. W tym przypadku trzeba wpisać 

równieŜ imię, nazwisko i adres takiej osoby. 

 

Krok 2  

śĄDANIA.  W piśmie wzywa się dłuŜnika do zapłaty określonej kwoty. Powinno się teŜ 

zaznaczyć, skąd wynika obowiązek zapłaty, np. z umowy. W piśmie trzeba teŜ podać termin, 

w ciągu którego naleŜy uregulować istniejący dług. 

 

Krok 3  

ZAGROśENIE SĄDEM. Na koniec trzeba zaznaczyć, Ŝe jeśli druga strona dobrowolnie nie 

ureguluje naleŜności, sprawa zostanie skierowana na drogę sądową. Często zagroŜenie takie 

działa na drugą stronę mobilizująco i uiszcza zapłatę. 

 

Krok 4  

PISMO. Ostatnia czynnością, jaką trzeba wykonać, jest podpisanie przygotowanego pisma. 

NaleŜy pamiętać, Ŝeby podpis był własnoręczny. 

 

Formalności 

 

Forma 

Przedsądowe wezwanie do zapłaty nie musi mieć Ŝadnej szczególnej formy. Nie trzeba więc 

udawać się np. do notariusza lub radcy prawnego, Ŝeby taki dokument sporządzili. Nie trzeba 

teŜ poświadczać go w Ŝadnym urzędzie.  

 

Dostarczenie 



Pismo wzywające dłuŜnika do zapłaty najlepiej wysłać pocztą listem poleconym. 

Dowód nadania listu poleconego z przedsądowym wezwaniem do zapłaty trzeba 

przechowywać aŜ do czasu, kiedy dłuŜnik zwróci swój dług. JeŜeli tego nie zrobi, wezwanie 

do zapłaty oraz dowód jego nadania mogą przydać się w trakcie sprawy sądowej. 

Pismo wzywające do zapłaty moŜna teŜ dostarczyć dłuŜnikowi osobiście. Najlepiej jest 

wówczas, Ŝeby pokwitował on na piśmie odbiór dokumentu. W tym celu wystarczy, Ŝeby na 

kopii pisma zamieścił własnoręczną adnotację: „Otrzymałem”, wraz z datą i odręcznym 

podpisem, zawierającym przynajmniej nazwisko”. 

 

PUŁAPKI 

Jeśli wezwanie do zapłaty zostanie dostarczone dłuŜnikowi przez wierzyciela osobiście i 

nie potwierdzi on jego odbioru na piśmie, to nie będzie Ŝadnego dowodu, Ŝe takie pismo 

otrzymał. W związku z tym w razie ewentualnego sporu z dłuŜnikiem w sądzie będzie 

trudno udowodnić, Ŝe takie pismo otrzymał, a czasami sąd moŜe Ŝądać potwierdzenia, Ŝe 

czynione były próby odzyskania długu na drodze pozasądowej.  

 

PODSTAWA PRAWNA: 

• Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 

296 z późn.zm.). 
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