
FORMULARZ SPRAWY 

 

 

 

1. Roszczenie wynika ze stosunków: 

 

☐ B2B1  

☐ B2C2 

☐ C2C3 

 

2. Zawarcie umowy: 

 

☐ umowa pisemna 

☐ umowa zawarta w wyniku przyjęcia oferty (np. wymiana wiadomości e-mail) 

☐ umowa ustna 

 

3. Siedziba/ miejsce zamieszkania wierzyciela (kraj, miasto): ……………………… 

 

4. Czy wierzyciel jest konsumentem4 

 

☐ Tak 

☐ Nie 

 

5. Siedziba/ miejsce zamieszkania dłużnika (kraj, miasto): …………………………. 

 

6.  Czy dłużnik jest konsumentem5 

 

☐ Tak 

☐ Nie 

 

 

7. Rodzaj umowy, z której wynika roszczenie: 

 

☐ Umowa sprzedaży  

☐ Umowa najmu/dzierżawy ruchomości  

☐ Umowa najmu/dzierżawy nieruchomości, jeśli tak: miejsce położenia nieruchomości: ………………………. 

☐ Umowa o świadczenie usług transportowych: ☐ umowa przewozu towarów ☐ umowa spedycji ☐ inne:…… 

☐ Umowa o świadczenie usług 

☐ Umowa o roboty budowlane  

☐ Umowa ubezpieczenia 

☐ Umowa pożyczki/kredytu  

☐ Odszkodowanie wynikające z umowy  

☐ Gwarancja lub inne  zabezpieczenie  

☐ Umowa o pracę  

☐ Ugoda pozasądowa  

☐ Zobowiązanie alimentacyjne  

☐ Inne: ………………………… 

 

 

                                                           
1 Business-to-business – transakcja pomiędzy podmiotami gospodarczymi 
2 Business-to-consumer – transakcja pomiędzy konsumentem i podmiotem gospodarczym 
3 Consumer-to-consumer – transakcja pomiędzy konsumentami 
4 Osoba zawierająca umowę w celu, który nie jest związany z jej działalnością zawodową lub gospodarczą 
5 Osoba zawierająca umowę w celu, który nie jest związany z jej działalnością zawodową lub gospodarczą 



 

8. W przypadku umów o świadczenie usług:  

 

- miejsce świadczenia usług: ………………………… 

 

9. W przypadku umów przewozu towarów (roszczenia transportowe) 

 

- miejsce zamieszkania/siedziba dłużnika: ………………………. 

- miejsce przyjęcia przesyłki do przewozu (kraj, miasto):: …………………….. 

- miejsce dostawy (kraj, miasto): ……………………. 

 

10. W przypadku umów sprzedaży:  

 

- miejsce nabycia towarów: …………………………… 

- data nabycia …………………………………………… 

- miejsce dostawy towarów: …………………………… 

- data dostawy …………………………………………… 

 

11. Roszczenie wynika z: 

☐ braku płatności 

☐ płatności niepełnej 

☐ płatności po terminie 

☐ niedostarczenia towarów lub usług 

☐ dostarczenia towarów wadliwych lub usług złej jakości 

☐ niezgodności towarów lub usług z zamówieniem 

☐ inne: ……………………………………………………. 

 

12. Wysokość roszczenia: ……………………………… 

 

13. Termin wymagalności roszczenia: …………………… 

 

14. Czy dłużnik uznał roszczenie? 

 

☐ Tak 

☐ Nie 

☐ Nie wiem 

 

15. Czy dłużnik kwestionuje roszczenie? 

 

☐ Tak 

☐ Nie 

☐ Nie wiem 

 

 

16. Czy zawarto umowę jurysdykcyjną6 

 

☐ Tak 

☐ Nie 

☐ Nie wiem 

 

 

 

 

                                                           
6 Umowa, na podstawie której strony określiły, że sąd danego państwa będzie właściwy do rozstrzygania sporu 
już wynikłego albo sporu przyszłego mogącego wyniknąć z określonego stosunku prawnego 



Niniejszy formularz zawiera serię pytań dotyczących roszczenia przysługującego względem podmiotu 

zagranicznego. Wypełnienie formularza ma na celu przekazanie podstawowych informacji 

dotyczących sprawy w celu uzyskania porady prawnej. Wypełnienie i przesłanie formularza jest 

dobrowolne i niezobowiązujące, w szczególności sam fakt wypełnienia i przesłania formularza na 

adres e-mail: kancelaria@lubecka.law nie rodzi po stronie wysyłającego ani Kancelarii żadnych 

zobowiązań finansowych, ani zobowiązań innego rodzaju. Warunki uzyskania porady prawnej 

dotyczącej sprawy ustalane są bezpośrednio z adwokatem Joanną Lubecką. Pytania zostały 

sformułowane w sposób zapewniający anonimizację przekazywanych danych. Szczegółowe warunki 

przetwarzania danych określone są w Polityce prywatności. 

 

☐ Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności.  

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez adwokata Joannę Lubecką moich danych osobowych zawartych w 

niniejszym formularzu w celu skontaktowania się ze mną w opisanej sprawie. 

 

 

 

 

 

PRZEŚLIJ WYPEŁNIONY FORMULARZ 

na adres kancelaria@lubecka.law 

 

mailto:kancelaria@lubecka.law

