
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
w Będzinie  Piotr Sikorski 
Kancelaria Komornicza w Będzinie 
 
 

Wniosek o wszczęcie egzekucji 
Wierzyciel: 
imię i nazwisko: ................................................................................................................................... 
adres: ................................................................................................................................................... 
nr konta bankowego ........................................................................................................................... 
 
Dłużnik: 
imię i nazwisko/nazwa …………………………................................................................................ 
 
PESEL ……………................... NIP ………….................... tel. ……………................................ 
 
adres ………………………………………………............................................................................. 
 
Wnoszę o przeprowadzenie egzekucji należności w oparciu o załączony tytuł wykonawczy:  
Sądu …………….......….................. w ............................................................. dnia ........... 20..…r. sygn.akt 
………………….............. w celu wyegzekwowania następujących należności: 
-należność główna ................................. zł 
-odsetki (ustawowe/inne) od dnia ........................ do dnia ........................... 
-koszty procesu .................................... zł 
-koszty klauzuli wykonalności ................... zł 
-przyznane koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym ................................... zł. 
oraz koszty postępowania egzekucyjnego. 
 
Wnoszę o wszczęcie egzekucji z: ruchomości, rachunków bankowych, wierzytelności, wynagrodzenia za 
pracę, pobieranego świadczenia, praw majątkowych, nieruchomości oraz innego majątku * 
 
Według posiadanych przez wierzyciela informacji dłużnik: 
- uzyskuje dochód z ......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
- posiada rachunek w banku ............................................................................................................................ 
- posiada inny majątek (wymienić) ................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 

Na podstawie art. 7971 k.p.c. wnoszę o poszukiwanie majątku dłużnika. 
Dokonuję wyboru komornika na podstawie art. 8 ust. 5/6 u.k.s.e. 
Wnoszę o zajęcie ruchomości którymi dłużnik włada i ich odebranie jeżeli to będzie konieczne.  
W przypadku zbiegu egzekucji wnoszę o uchylenie zajęcia, jeżeli egzekucja ze składnika majątkowego na którym 
wystapił zbieg nie rokuje na zaspokojenie wierzyciela.  
Jeżeli okaże się to konieczne wnoszę o przymusowe otwarcie pomieszczeń dłużnika na podstawie art. 814 k.p.c. i ich 
przeszukanie m. in. w celu odnalezienia dokumentów (wyciągi bankowe, faktury VAT, wykazy środków trwałych itp.) 
pozwalających ustalić majątek i dochody dłużnika. 
Załącznik: 
- oryginał tytułu wykonawczego 
POUCZENIE (UWAŻNIE PRZECZYTAĆ): 
1) pouczono wierzyciela, że będzie obciążony kosztami egzekucyjnymi, jeżeli dłużnik nie dał podstawy do wszczęcia 
przeciwko niemu postępowania 
2) poinformowano wierzyciela o sposobie naliczenia kosztów egzekucyjnych (zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji), 
które obciążają dłużnika. 
3) zobowiązano wierzyciela do informowania komornika o każdej zmianie miejsca zamieszkania swojego i dłużnika, a także do 
powiadomienia o wszelkich innych faktach związanych z dłużnikiem, które mogą mieć wpływ na bieg egzekucji 
np.otrzymanie bezpośrednich wpłat od dłużnika - podano numer do kancelarii. 
 

.................................................................... 
czytelny podpis wierzyciela/pełnomocnika 

Załączniki: 
- tytuł wykonawczy 
- pełnomocnictwo 
- KRS wierzyciela 


