
(roszczenie pracownicze)
Sieradz, dnia ............................................................

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Sieradzu Bartosz Rychlik

98-200 Sieradz, ul. Sienkiewicza 8A/2

WNIOSEK         EGZEKUCYJNY  

Wierzyciel (ka) ..........................................................................tel........................................................
(nazwisko i imię)

nr PESEL: ....................................... nr NIP: ........................................ seria i nr dowodu osobistego: .............................

zamieszkały (a) .......................................................................................................................................
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)

Dłużnik (czka) .......................................................................................................................................
(nazwisko i imię)

nr PESEL: ....................................... nr NIP: ......................................... seria i nr dowodu osobistego: ............................

zamieszkały (a) .......................................................................................................................................
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)

urodzony (a) ............................................................................. syn (córka) ...........................................
(data i miejsce) (imiona rodziców)

Przedkładam: ….......................................................................................................................................
(np. Protokół, Wyrok , Postanowienie, Nakaz Zapłaty)

Sądu .......................................................................... w ...........................…..….......…….....................
(np. Okręgowego, Rejonowego)

z dnia ....................................... sygnatura akt...............................wnoszę o wszczęcie egzekucji

przeciwko dłużnikowi (czce) w celu wyegzekwowania:

1. należności 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

- Wierzyciel wskazuje następujące sposoby egzekucji ( zaznaczyć wybrane sposoby):
Wnoszę o wszczęcie egzekucji z:

1. ruchomości

2. nieruchomości

3. rachunków bankowych

4. wierzytelności

5. wynagrodzenia za pracę

6. innych praw majątkowych
…...................................................................................

Odwrócić! (podpis wierzyciela)



W związku z obowiązkami nałożonymi na komornika sądowego art. 42e ustawy z dnia 18
listopada  2004r.  Opublikowanej  w  Dz.U.  Nr  263,  poz.2619  o  podatku  dochodowym  od  osób
fizycznych oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. §3 ust.2 pkt 3
w spawie określenia rodzajów i zakresu informacji  przekazywanych organom podatkowym przez
sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu
i sposobu ich przekazywania (Dz.U. Nr 156, z dnia 8 lipca 2004r. Poz 1640)
wzywa wierzyciela:
….............................................................................................................................................................

imię ojca, matki: ….................................................................................................................................

urodzony/a dnia: …........................................., miasto..........................................................................

NIP:.................................................. PESEL:................................ Dowód os:.......................................

zamieszkały/a ostatnio:............................................................................................................................

….............................................................................................................................................................

na mocy art. 11 ust.2 pkt.6, ust.3 i ust.4 ustawy, o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników z
dnia  13  października  1995r.  (Dz.U.  Nr  142,  poz.  702;  tekst  jednolity:  Dz.U.  Z  2004r.  Nr  269
poz.2681) do:

-wskazania Urzędu Skarbowego, w którym wierzyciel rozlicza się z podatku dochodowego od osób 

fizycznych...............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................................

P O U C Z E N I E

W związku ze złożonym tytułem wykonawczym Sygn. Akt.........................................zasądzającego
kwoty wynikające z roszczeń pracowniczych pouczam wierzyciela, iż na wierzycielu spoczywa 
obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

Wyegzekwowane należności należy przekazywać na na rachunek bankowy w Banku:

…....................................................................................................................................................................................................................
(nazwa i numer rachunku)

…....................................................................................................................................................................................................................

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

Oświadczam, że zostałem(am) pouczony(a) zgodnie z art.136 k.p.c. o obowiązku zawiadomienia o
każdej zmianie miejsca swojego zamieszkania i wiem, że w razie zaniedbania tego obowiązku pisma
kierowane do mojej osoby pozostaną w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Jednocześnie oświadczam, iż wyboru komornika dokonałem na podstawie 
art.10 ust.3 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (t.j.Dz.U. z 2018r.

poz.771 ze zm.)

..........................................................................................................
(podpis wierzyciela)

Załącznik:
 Tytuł wykonawczy
 …...............................................
 …...............................................
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