...................... dn....................
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie
Maciej Barski
Kancelaria Komornicza
pl. Wolności 1B/5, 66-200 Świebodzin

WNIOSEK EGZEKUCYJNY
(O ROSZCZENIE ZE STOSUNKU PRACY)

Wierzyciel(-ka):.................................................................................... nr tel. ....................................,
(imię i nazwisko)

data urodzenia:................................., NIP..............................................., PESEL.....................................,
Kraj.........................................., Województwo....................................., Powiat......................................,
Gmina .......................................,
Ulica ...................................................................., Nr domu...................., Nr lokalu ................................,
Miejscowość ....................................................., Kod pocztowy...................., Poczta ..............................,
r-k nr: .........................................................................................................................................................,
(podać nr rachunku bankowego wierzyciela na który mają być przekazywane należności).
Urząd Skarbowy właściwy dla rozliczeń z wierzycielem:
Nazwa: .......................................................................................................................................................,
Adres: ........................................................................................................................................................,

Dłużnik(-czka): ..................................................................................................................................,
ur. .........................syn(córka) ............................(PESEL/.................................................),
zamieszkały(-a)/siedziba ...........................................................................................................................,
............................................................... REGON………………………/NIP………………………… .
Przedkładam Wyrok, Protokół, Postanowienie, Nakaz Zapłaty Sądu (właściwe zakreślić) Sądu
Rejonowego/Okręgowego (właściwe zakreślić) w .................................... z dnia ................................
sygnatura akt ............................................ i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi w
celu wyegzekwowania:
1.

pretensji głównej ................................ zł, stanowiącej wynagrodzenie ze: (stosunku pracy,
umowy zlecenia, umowy o dzieło, inne – wpisać jakie ..................................................................
................................................................................... w wysokości netto/brutto (właściwe zakreślić).

2. z zasądzonymi odsetkami w kwocie ..................................zł do dnia ..............................................
i dalszymi w wysokości.................................................................................................................. zł
3. kosztów procesu ......................................................................................................................... zł
4. kosztów klauzuli ..........................................................................................................................zł
5. ...........................................................................................................................................................
6. kosztów egzekucyjnych, które powstaną w toku egzekucji.

Wybrane sposoby egzekucyjne:
a) wnoszę o wszczęcie egzekucji z ruchomości dłużnika tj.......................................................................
.....................................................................................................................................................................
(wymienić ruchomości)

znajdujących się w ....................................................................................................................................
(podać adres położenia ruchomości)

b) wnoszę o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia dłużnika za pracę pobieranego w: ...........................
.....................................................................................................................................................................
(podać nazwę i adres pracodawcy)

c) wnoszę o wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego dłużnika .........................................................
.....................................................................................................................................................................
(podać numer rachunku bankowego lub nazwę i adres banku/ów w których dłużnik ma rachunek bankowy )
d) wnoszę o wszczęcie egzekucji z wierzytelności dłużnika: .....................................................................
.....................................................................................................................................................................
(podać nazwę i adres osoby od której przysluguje dłużnikowi wierzytelność)

e) wnoszę o wszczęcie egzekucji z nieruchomości należącej(-ych) do dłużnika: ....................................
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(Tu należy podać dokładne oznaczenie nieruchomości( nr KW, adres/położenie). Dołączenie, w przypadku posiadania przez wierzyciela
aktualnego odpisu z Księgi Wieczystej i wyciągu z rejestru gruntów może przyspieszy postępowanie egzekucyjne.)

f) wnoszę o: ................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Oświadczam, iż dokonuję wyboru komornika na podstawie art. 8 ust. 5 oraz 6 ustawy o komornikach
sądowych i egzekucji (dot. egzekucji przeciwko dłużnikowi zamieszkałemu poza właściwością
miejscową Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Świebodzinie Macieja Barskiego).

........................................................
podpis wierzyciela

