
Kraków 09.09.2022r

Szymon z rodu Radoń
ul. Myślenicka 109, Kraków
szymonsvs@gmail.com , szmonsvs@tlen.pl

ODBIORCA – DŁUŻNIK 
ŁUKASZ TRZASKA - pracownik „asesor sądowy”

JOANNA KLUZA – pracownik „protokolant sądowy”
Dane firmy: 

SĄD REJONOWY dla KRAKOWA-KROWODRZY 
ul. Przy Rondzie 7 ; 31-547 

NIP: 676-10-43-428 ; REGON: 000683648 

WEZWANIE DO ZAPŁATY

Niniejszym wzywam Łukasza Trzaske i Joanne Kluze do zapłaty kwoty 11 500 000 euro (słownie 

jedenaście milionów pięćset tysięcy euro) wynikającej prawnie z treści Postanowienia Zwierzchnika 

Władzy Rzeczypospolitej Polskiej punkt E z dnia 05 kwietnia 2022 roku (https://www.zawodowy-

polak.pl/SR-postanowienie_1534_05.04.2022.pdf).

Należność należy uregulować w nieprzekraczalnym 30 dniowym terminie od dnia otrzymania 

niniejszego pisma. Jednocześnie informuję, że nieuregulowanie należności we wskazanym wyżej 

terminie poskutkuje sprzedażą długu na giełdzie długów firmom windykacyjnym oraz dłużnicy 

zostaną zgłoszeni do KRD. 

     

                     
podpis                   

Wezwanie dostępne publicznie pod adresem: 

https://www.zawodowy-polak.pl/Wezwanie_do_zapłaty_NR300822.pdf

mailto:szymonsvs@gmail.com
https://www.zawodowy-polak.pl/Wezwanie_do_zap%C5%82aty_NR300822.pdf
https://www.zawodowy-polak.pl/SR-postanowienie_1534_05.04.2022.pdf
https://www.zawodowy-polak.pl/SR-postanowienie_1534_05.04.2022.pdf
mailto:szmonsvs@tlen.pl


RACHUNEK

NUMER
DŁUGU NR.290722  

Kraków 09.09.2022 

miejscowość, data

Termin
płatności  

Forma płatności
 

Data dokonania lub zakończenia
dostawy/wykonania usługi

03.11.2022 gotówka 09.09.2022 

Wystawca - odbiorca

 

Odbiorca dłużnik - płatnik

Szymon. z rodu Radoń
ul. Myślenicka 109

Kraków 

ŁUKASZ TRZASKA  - pracownik „asesor sądowy”
JOANNA KLUZA – pracownik „protokolanta sądowego”

Dane firmy:
SĄD REJONOWY dla KRAKOWA-KROWODRZY

ul. Przy Rondzie 7 ; 31-547
NIP: 676-10-43-428 ; REGON: 000683648 

 

Bank, nr
konta

 Gotówka - do odbioru w siedzibie firmy SĄD REJONOWY w Krakowie

 

L.p. Nazwa towaru / usługi Kwota / należność

1

 Zadośćuczynienie za łamanie prawa, praw
człowieka, kodeksu cywilnego, zapisów

Deklaracji Samostanowienia 
i Odpowiedzialności

 wraz z Pełnomocnictwem. 

 

 11 500 000 € 
(jedenaście milionów pięćset tysięcy euro)

 

       
UWAGI

W przypadku braku wypłaty, dług zostanie sprzedany 
na giełdzie długów firmom windykacyjnym, dłużnicy

zostaną wpisani do KRD, BIG

Rachunek wystawił
 

Szymon. z rodu Radoń



Kraków 09.09.2022r

Szymon z rodu Radoń
ul. Myślenicka 109, Kraków
szymonsvs@gmail.com , szmonsvs@tlen.pl

ODBIORCA – DŁUŻNIK
ANNA ŻMUDKA - pracownik „protokolant ”

Dane firmy:
SĄD REJONOWY dla KRAKOWA-KROWODRZY

ul. Przy Rondzie 7 ; 31-547
NIP: 676-10-43-428 ; REGON: 000683648 

WEZWANIE DO ZAPŁATY

Niniejszym  wzywam  Anne  Żmudę  do  zapłaty  kwoty  100  000  euro  (słownie  sto  tysięcy  euro)

wynikającej  prawnie  z  punkt  8  -  Pisma  z  dnia  29  lipca  2022  roku  (https://www.zawodowy-

polak.pl/SR-postanowienie_29.07.2022.pdf).

Należność  należy  uregulować   w   nieprzekraczalnym  30  dniowym   terminie   od   dnia

otrzymania niniejszego pisma. 

Jednocześnie  informuję,  że  nieuregulowanie należności  we wskazanym wyżej  terminie poskutkuje

sprzedażą długu na giełdzie długów firmie windykacyjnej oraz dłużnicy zostaną zgłoszeni do KRD.

     

                     
podpis                   

Wezwanie dostępne publicznie pod adresem: 

https://www.zawodowy-polak.pl/Wezwanie_do_zapłaty_NR300822.pdf

https://www.zawodowy-polak.pl/Wezwanie_do_zap%C5%82aty_NR300822.pdf
https://www.zawodowy-polak.pl/SR-postanowienie_29.07.2022.pdf
https://www.zawodowy-polak.pl/SR-postanowienie_29.07.2022.pdf
mailto:szmonsvs@tlen.pl
mailto:szymonsvs@gmail.com


RACHUNEK

NUMER
DŁUGU NR.300822  

Kraków 09.09.2022 

miejscowość, data

Termin
płatności  

Forma płatności
 

Data dokonania lub zakończenia
dostawy/wykonania usługi

03.11.2022 gotówka 09.09.2022 

Wystawca - odbiorca

 

Odbiorca dłużnik - płatnik

Szymon. z rodu Radoń
ul. Myślenicka 109

Kraków 

ANNA ŻMUDKA - pracownik „protokolant”
 Dane firmy: 

SĄD REJONOWY dla KRAKOWA-KROWODRZY 
ul. Przy Rondzie 7 ; 31-547 

NIP: 676-10-43-428 ; REGON: 000683648 

 

Bank, nr
konta

 Gotówka - do odbioru w siedzibie firmy SĄD REJONOWY w Krakowie

 

L.p. Nazwa towaru / usługi Kwota / należność

1

Zadośćuczynienie za łamanie prawa,
przetwarzanie zastrzeżonych danych

osobowych w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych.

100 000 € 
(sto tysięcy euro) 

 

       
UWAGI

W przypadku braku wypłaty, dług zostanie sprzedany 
na giełdzie długów firmom windykacyjnym, dłużnicy

zostaną wpisani do KRD, BIG

Rachunek wystawił
 

Szymon. z rodu Radoń


