
Komornik Sądowy przy                               ….….……., dnia …......................... r. 

Sądzie Rejonowym w Elblągu 

Stanisław Kocemba 

Kancelaria Komornicza w Elblągu 

ul. Hetmańska 28/3, II piętro 
 

WNIOSEK EGZEKUCYJNY (KMP) 
 

Przedstawiciel ustawowy / wierzyciel * 

 
(nazwisko i imię): ......................................................................................................................................................... 

(PESEL) ……………………., (nr dowodu osobistego) …………………., (Nr telefonu) ………………………..... 

(zamieszkały(a) / adres do doręczeń *): ………………………………………………............................................... 

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

(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica nr. domu, tel. kontaktowy) 

 

nazwa banku i nr konta bankowego wierzyciela, na które należy przekazywać wyegzekwowane należności: 

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

działający(a) w imieniu alimentowanych (wierzycieli): 

1. …………………………………………………,  ur. ……………………….…, (PESEL)……………………….. 

2. …………………………………………………,  ur. ……………………….…, (PESEL)……………………….. 

3. …………………………………………………,  ur. ……………………….…, (PESEL)……………………….. 

(imię i nazwisko),    (data urodzenia)    

Dłużnik(czka): 

 
(nazwisko i imię): ......................................................................................................................................................... 

(PESEL / REGON / NIP): ............................................................................................................................................ 

(zamieszkały(a) / z siedzibą / adres do doręczeń *): ………………………………………………............................ 

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

(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica nr. domu, tel. kontaktowy) 

 

(Nr telefonu dłużnika): ….............................................., (nr dowodu osobistego): …................................................. 

Urodzony(a) …................................ w ..........................................., syn (córka) ......................................................... 

                                         (data)           (miejsce)                             (imię ojca i matki) 

Przedkładam tytuł wykonawczy w postaci: wyroku, protokołu ugody, postanowienia Sądu:  

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

wydany przez: ……………………………………………………………………………………............................... 

z dnia ......................................., sygn. akt ............................................ 

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

 
1. alimentów zaległych za czas od **............................ do **............................ w sumie **...........................................zł 

wraz z zasądzonymi odsetkami: / w wysokości według tytułu wykonawczego /od dnia ………………….do dnia zapłaty 

/ bez odsetek *, 

2. alimentów bieżących od **............................ po **............................zł miesięcznie wraz z zasądzonymi odsetkami: 

/ w wysokości według tytułu wykonawczego / od dnia ………………….do dnia zapłaty / bez odsetek *, 

3. kosztów procesu....................................................................................................zł, 

4. inne należności......................................................................................................zł. 
     (rodzaj należności oraz jej wysokość) 

*  niepotrzebne skreślić                                                                                                                                 
** proszę wypełnić lub przekreślić, tak aby nie pozostawiać pustych miejsc         - VERTE -                     



Zgodnie z treścią art. 1081 § 1 kpc egzekucja świadczeń alimentacyjnych prowadzona będzie 

według następujących sposobów: z wynagrodzenia za pracę, z wierzytelności rachunku 

bankowego, z ruchomości, z innych wierzytelności, z innych praw majątkowych. 

 
Wierzyciel może wskazać wybrane przez siebie sposoby egzekucji (ograniczenie egzekucji do 

wskazanych przez wierzyciela sposobów)***: 

………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Informacja o składnikach majątku dłużnika: 
 

1. ruchomości (wg ustaleń komornika / w postaci *): 

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

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

2. wierzytelności (wg ustaleń komornika / w postaci *): 

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

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

(rodzaj wierzytelności, wskazać imię i nazwisko bądź nazwę podmiotu trzeciodłużnika oraz adres) 
3. wierzytelności rachunku bankowego (wg ustaleń komornika / w banku *): 

.............................................................………………………………………………………………... 
(nazwa banku / nr rachunku) 

4. wynagrodzenie za pracę (wg ustaleń komornika / u pracodawcy *): 

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

 .............................................................……………………………………………………………….. 
(nazwa i adres pracodawcy) 

Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela. 

Zgodnie z treścią art. 799 § 1 zd. 2 kpc egzekucję należy skierować do nieruchomości:  

(wg ustaleń komornika w ramach zlecenia poszukiwania majątku / z nieruchomości *): 

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

.............................................................………………………………………………………………... 
(adres nieruchomości / numer KW / rodzaj prawa rzeczowego, wielkość udziału / numer działki / adres spółdzielni mieszkaniowej) 

 

Inne dane dotyczące dłużnika (dłużnik(czka) prowadzi działalność gospodarczą, jest osobą bezrobotną lub 

pobierającą świadczenia emerytalno-rentowe, przebywa w Zakładzie Karnym, przebywa poza granicami 

kraju etc.): ....................................................…………………………………………………………... 

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

………………………………………………………………………………………………………… 

Wierzyciel  zgodnie  art.8  ust.5  ww.  ustawy  ma  prawo wyboru  komornika  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  z 

wyjątkiem  spraw  o  egzekucję  z  nieruchomości  oraz  spraw,  w  których  przepisy  o  egzekucji  z  nieruchomości  stosuje  się 

odpowiednio. 

 

Jeżeli egzekucja dotyczy alimentów lub renty mającej charakter alimentów, wniosek o wszczęcie egzekucji można zgłosić również 

do komornika sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela. 

 

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. 

 

*niewłaściwe skreślić  

*** pozostawić puste pole, gdy wierzyciel nie chce ograniczać egzekucji do wybranych sposobów  



 

UWAGA 

Jeżeli dłużnik w okresie, w którym powstała zaległość - przed wszczęciem postępowania 

egzekucyjnego, dokonał jakiejkolwiek wpłaty na rzecz osoby uprawnionej albo jej przedstawiciela 

ustawowego (wpłata do rąk własnych, przekazem pocztowym, przelewem na rachunek bankowy 

lub w innej formie) należy podać dokładną wysokość tej kwoty/kwot wraz ze wskazaniem daty jej 

otrzymania: 

 

l.p. WPŁATA DŁUŻNIKA W WYSOKOŚCI DATA WPŁATY 
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Pouczenie: 
1. W przypadku stwierdzenia przez organ egzekucyjny bezskuteczności egzekucji (gdy w 

okresie dwóch miesięcy od chwili wszczęcia postepowania nie wyegzekwowano pełnej 

należności z tytułu zaległych lub bieżących zobowiązań alimentacyjnych) osoba uprawniona 

może złożyć wniosek o wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego do urzędu gminy lub 

miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.  

2. Wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wstrzymuje się, jeżeli osoba uprawniona 

albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego odmówili udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne 

informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzielili informacji 

nieprawdziwych. 

3. Jeżeli po wszczęciu postępowania egzekucyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel 

ustawowy przyjęła/otrzymała od dłużnika jakąkolwiek wpłatę winna niezwłocznie 

powiadomić o tym organ egzekucyjny - ze wskazaniem daty jej uzyskania oraz wysokości. 

        

 

 

          __________________________________ 
      (czytelny podpis wierzyciela/przedstawiciela ustawowego) 

 
 

  


