
Komornik Sądowy 

przy Sądzie Rejonowym Szczecin 

Prawobrzeże i Zachód 

Roman Walkowiak 

Kancelaria Komornicza w Szczecinie 

ul. Santocka 18/14 

71-113 Szczecin 

 

dnia ............................. 

 

WNIOSEK EGZEKUCYJNY 
 

 

Wierzyciel(ka)   __________________________________________tel______________________ 

(nazwa / nazwisko i imię) 

zamieszkały(a)   ___________________________________________________________________ 

  (adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)  

Wyegzekwowane należności proszę przekazać na rachunek bankowy: 

________________________________________________________________________________ 

(nazwa banku, numer rachunku) 

   

Dłużnik(czka)    ___________________________________________tel______________________ 

(nazwisko i imię) 

urodzony(a)     ________________________________ syn(córka) ___________________________ 

 (data i miejsce) 

zamieszkały(a) ____________________________________________________________________ 

(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu) 

Nr PESEL ______________  Nr NIP _______________ , Nr Dow.Osob / Regon _______________ 

Przedkładam wyrok, protokół, postanowienie Sądu ________________________________________ 

_____________________________ w _______________________ z dnia ____________________ 

sygnatura akt  _____________________________________________________________________ 

 

i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania: 

  1. pretensji głównej ______________________________ zł 

      z zasądzonymi odsetkami od ___________ do dnia zapłaty 

  2. kosztów procesu _____________________________  zł 

  3. kosztów klauzuli ______________________________ zł 

  4. _____________________________________________ 

  5. kosztów egzekucyjnych,  które powstaną w toku egzekucji 

Egzekucję proszę skierować do:  

o wynagrodzenia za pracę __________________________________________________________ 
        (należy podać nazwę i adres pracodawcy) 

 

o rachunków bankowych ___________________________________________________________ 
             (należy podać nazwę banku lub numer rachunku bankowego) 

 



o ruchomości ____________________________________________________________________ 
(należy wymienić ruchomości i miejsce ich położenia) 

 

 

o wierzytelności __________________________________________________________________       
(należy wymienić przysługujące wierzytelności oraz wskazać podmiot od którego przysługują) 

 
 

o nieruchomości __________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
(należy wymienić adres nieruchomości dłużnika i numeru księgi wieczystej, jeżeli jest znany) 

 

 

Ponadto wnoszę o wszczęcie egzekucji z ustalonych w trakcie postępowania ruchomości, 

wynagrodzenia, świadczeń emerytalno – rentowych, rachunku bankowego, innych wierzytelności 

i praw majątkowych dłużnika.  

 

Wybór komornika nastąpił w oparciu o przepis art.8.6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. 

Wobec braku wiedzy o majątku dłużnika, zgodnie z art.797¹ kpc zlecam komornikowi poszukiwanie 

za wynagrodzeniem majątku dłużnika. 

 

Jeśli wierzyciel jest podatnikiem podatku VAT, to komornik ma obowiązek wystawienia faktury 

VAT w formie papierowej lub elektronicznej, która wymaga akceptacji odbiorcy. Jeśli odbiorca 

wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej należy wskazać adres e-mail do 

przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz podpisać poniższe oświadczenie. 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną na adres e-mail: 

........................................................................................................................................... 

1. Zmiana adresu e-mail, na który są przesyłane faktury VAT może być dokonana w formie pisemnej 

2. W przypadku niepowiadomienia komornika o zmianie adresu e-mail fakturę VAT uważa się za 

skutecznie doręczoną na dotychczasowy adres e-mail podany przez odbiorcę w Oświadczeniu o 

akceptacji faktur w formie elektronicznej. 

3. Odbiorca może zrezygnować z możliwości otrzymywania faktur VAT poprzez złożenie pisemnego 

oświadczenia o wycofaniu akceptacji faktur w formie elektronicznej. 

 

 

 

 

 

 ______________________ 

 (podpis wierzyciela) 


