WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI
_________________, dnia __________________
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Gliwicach Łukasz Wieloch
Kancelaria Komornicza w Gliwicach
ul. Jana Pawła II 15/22, II piętro
44-100 Gliwice

WYKAZ MAJ TKU – O WIADCZENIE DŁU NIKA
Dłu nik: ______________________________________________________________________________
(nazwisko i imię, lub firma przedsiębiorstwa)

urodzony: _______________________ dowód osobisty _________________________________________
(data i miejsce)

(seria i numer)

zamieszkały:____________________________________________________________________________
(adres zamieszkania/siedziby: kod pocztowy, miejscowo ć, ulica, numer domu, numer mieszkania)

imię ojca/matki: _________________________________________________________________________
PESEL:
KRS:
NIP:

REGON:

Zgodnie z art. 801 kpc, art. 8011 i 2 kpc, jeżeli dłużnik nie złoży na żądanie komornika wykazu majątku lub
innych wyja nień podlega odpowiedzialno ci karnej oraz ukaraniu grzywn do 5 tysięcy złotych.
O przymusowym doprowadzeniu dłużnika albo zastosowaniu aresztu nieprzekraczającego miesiąca orzeka
sąd na wniosek komornika. Ponadto w razie nie złożenia wykazu majątku przez dłużnika wierzyciel może
złożyć wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem co zwiększy koszty w sprawie.
Zobowi zanie dłu nika do spłaty długu:
a) spłacę zadłużenie w cało ci do dnia ________________________________________________________
b) proszę o rozłożenie zadłużenia na raty po_______________zł miesięcznie płatne do____dnia każdego
miesiąca, począwszy od ______________________________________.
Pouczony o odpowiedzialno ci karnej za złożenie fałszywego o wiadczenia w my l art. 801 kpc i 8011 kpc
po zapoznaniu się z doł czonym pouczeniem o wiadczam, iż:
1. Pracuję w: ___________________________________________________________________________
na umowę________________________(o pracę/ zlecenie/ o dzieło/ inna umowa/ bez umowy)
i zarabiam________________________zł netto (na rękę). Czy wynagrodzenie zostało już zajęte przez
innego komornika/urząd skarbowy? (tak/nie)___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(wpisać dokładne dane komornika lub innego organu egzekucyjnego, który dokonał już zajęcia wynagrodzenia i je podtrzymuje
do dzisiejszego dnia np. Naczelnik Urzędu Skarbowego)

2. Prowadzę własn działalno ć gospodarcz pod firm (podać adres): ___________________________
_______________________________________________________________________________________
w formie________________________________________________________________________________
(należy wskazać czy jest to jednoosobowa działalno ć gospodarcza, spółka cywilna, sp. zoo., inna spółka).
Działalno ć polega na _____________________________________________________________________
redni miesięczny dochód netto z ostatnich 6 miesięcy wyniósł __________________________________zł.
Stali kontrahenci: ________________________________________________________________________
Obsługuje mnie biuro rachunkowe (podać adres)________________________________________________
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3. Otrzymuję wiadczenia z ZUS, KRUS, WBE, ZER MSW: ___________________________________
(należy podkre lić wła ciwe tj: emerytura, renta, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, inne wiadczenia)
w wysoko ci______________zł netto (na rękę). Czy wiadczenie zostało już zajęte przez innego
komornika/urząd skarbowy? (tak/nie)_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(wpisać dokładne dane komornika lub innego organu egzekucyjnego, który dokonał już zajęcia wynagrodzenia i je podtrzymuje
do dzisiejszego dnia np. Naczelnik Urzędu Skarbowego)

4. Jestem zarejestrowany jako bezrobotny w PUP w: __________________________________________
z prawem do zasiłku w kwocie_________________zł netto (na rękę), bez prawa do zasiłku (tak/nie).
5. Utrzymuję się z prac dorywczych (jeżeli tak, to jakich?)__________________________________
Miesięcznie z tego tytułu jestem w stanie osiągnąć „ wynagrodzenie'' w kwocie____________na rękę.
6. Mam rachunek bankowy/lokaty w banku/bankach:
1.___________________________________________, gdzie znajduje się kwota____________________zł
2.___________________________________________, gdzie znajduje się kwota____________________zł
3.___________________________________________, gdzie znajduje się kwota____________________zł
4.___________________________________________, gdzie znajduje się kwota____________________zł
Czy konta bankowe zostały już zajęte przez innego komornika/urząd skarbowy? (tak/nie)
_______________________________________________________________________________________

(wpisać dokładne dane komornika lub innego organu egzekucyjnego, który dokonał już zajęcia wynagrodzenia i je podtrzymuje
do dzisiejszego dnia np. Naczelnik Urzędu Skarbowego)

7. Nale ne mi s pieni dze od innych osób:
(wpisać dokładne dane osoby/podmiotu, która jest winna dłużnikowi pieniądze)
1.__________________________________adres:_______________________________________________
2.__________________________________adres:_______________________________________________
3.__________________________________adres:_______________________________________________
4.__________________________________adres:_______________________________________________
5.__________________________________adres:_______________________________________________
(np. z tytułu pożyczki, z tytułu nadpłaty podatku, z tytułu niezapłaconych faktur VAT, z tytułu wykonanych
zleceń/umów itp. - zaznaczyć wła ciwe)
Czy ww. wierzytelno ci zostały już zajęte przez innego komornika/urząd skarbowy? (tak/nie)
_______________________________________________________________________________________
(wpisać dokładne dane komornika lub innego organu egzekucyjnego, który dokonał już zajęcia wynagrodzenia i je podtrzymuje
do dzisiejszego dnia np. Naczelnik Urzędu Skarbowego)

8. Posiadam samochód osobowy/cię arowy/motorower/skuter/jacht/motorówkę/pojazd-maszynę
rolnicz /cenn bi uterię/dzieła sztuki/inne warto ciowe rzeczy:
(należy wskazać dokładny opis posiadanych rzeczy, rok produkcji, nr rej., stan oraz szacunkową warto ć)
1._______________________________________________(własno ć/współwłasno ć/ przedmiot leasingu?)
2._______________________________________________(własno ć/współwłasno ć/ przedmiot leasingu?)
3._______________________________________________(własno ć/współwłasno ć/ przedmiot leasingu?)
4._______________________________________________(własno ć/współwłasno ć/ przedmiot leasingu?)
Proszę podać dane i adres leasingodawcy/współwła ciciela:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Czy ww. ruchomo ci zostały już zajęte przez innego komornika/urząd skarbowy? (tak/nie)
_______________________________________________________________________________________
(wpisać dokładne dane komornika lub innego organu egzekucyjnego, który dokonał już zajęcia wynagrodzenia i je podtrzymuje
do dzisiejszego dnia np. Naczelnik Urzędu Skarbowego)

9. Jestem wła cicielem/współwła cicielem/u ytkownikiem wieczystym nieruchomo ci położonej pod
adresem: ________________________________________ dla której Sąd Rejonowy w _________________
prowadzi Księgę Wieczystą nr _______________
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Czy nieruchomo ć jest spółdzielczym własno ciowym prawem do lokalu i nie ma urządzonej księgi
wieczystej? (tak/nie – podać nazwę i adres spółdzielni mieszkaniowej) ______________________________
_______________________________________________________________________________________
10. Jestem wła cicielem papierów warto ciowych w postaci:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(należy wskazać rodzaj papierów warto ciowych tj: akcje, obligacje, jednostki w funduszach
inwestycyjnych, inne papiery warto ciowe oraz bank lub dom maklerski, z którym została podpisana
stosowna umowa)
O wiadczam, że jestem czynnym podatnikiem podatku VAT (TAK/NIE – zaznaczyć prawidłowe).
Akceptuję wystawianie i otrzymywanie elektronicznych faktur VAT (ich korekt i duplikatów). Proszę
o przesyłanie elektronicznych faktur VAT na adres e-mail _________________________________________
W przypadku zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do powiadomienia wystawcy faktur o nowym adresie.
Proszę o doręczanie faktur VAT na adres_______________________________________________________
Niezło enie o wiadczenia w zakresie sposobu doręczania faktur VAT skutkować będzie zło eniem
wystawionej faktury w aktach sprawy egzekucyjnej.

„ wiadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialno ci przed prawem zapewniam, e zło ony
przeze mnie wykaz maj tku jest prawdziwy i zupełny”.
czytelny podpis dłużnika
_____________________

!!! Podpisany i uzupełniony druk nale y wysłać/przedło yć w kancelarii najpó niej do 7 dni
od dnia odbioru pod rygorem zastosowania sankcji prawnych !!!
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Pouczenie:
Stosownie do art. 8011 § 2 przepisy art. 913 § 1, art. 916, art. 917, art. 918 1, art. 919 oraz art. 1053 § 2 stosuje się odpowiednio, z tym że
postanowienie o ukaraniu dłużnika grzywną wydaje komornik. O przymusowym doprowadzeniu dłużnika albo zastosowaniu aresztu
nieprzekraczającego miesiąca orzeka sąd na wniosek komornika.
Stosownie do art. 916 kpc w związku art. 801 1 § 2 kpc jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się do komornika w celu złożenia
wykazu lub przyrzeczenia albo stawiwszy się wykazu nie złoży lub odmówi odpowiedzi na zadane mu pytanie albo odmówi złożenia przyrzeczenia,
komornik może skazać go na grzywnę (w kwocie do pięciu tysięcy złotych art. 163 § 1 kpc) lub wnioskować do sądu o przymusowe doprowadzenie,
a sąd może zastosować areszt nieprzekraczający miesiąca, z uwzględnieniem art. 276 § 2.
Na czynno ci komornika przysługuje skarga do Sądu (art.767§1 kpc). Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez
czynno ci lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone (art.767§2 kpc). Skarga na czynno ć komornika powinna czynić zado ć
wymaganiom pisma procesowego oraz okre lać zaskarżoną czynno ć lub czynno ć, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub
dokonanie czynno ci wraz z uzasadnieniem (art.767§3 kpc). Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynno ci, gdy strona lub
osoba, której prawo zostało przez czynno ć komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynno ci obecna lub była o jej terminie zawiadomiona,
w innych wypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynno ci strony lub osoby, której prawo zostało przez czynno ci komornika naruszone
bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia dowiedzenia się przez skarżącego o dokonanej czynno ci (art.767§4 kpc).
KPC:
Art. 801. Je li wierzyciel lub sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie
może wskazać przedmiotów służących do zaspokojenia wierzyciela, komornik wezwie dłużnika do złożenia wyja nień.
Art. 913 § 1. Jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należno ci lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na
skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należno ci, może on żądać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku
z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelno ci i innych praw majątkowych lub informacji o odpłatnych i
nieodpłatnych czynno ciach prawnych, których przedmiotem jest rzecz lub prawo o warto ci przekraczającej w dniu dokonania tych czynno ci
wysoko ć minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), dokonanych na rzecz osób trzecich, w pięcioletnim okresie poprzedzającym wszczęcie egzekucji,
w wyniku których stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu niż był przed dokonaniem czynno ci, oraz do złożenia
przyrzeczenia według roty: " wiadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialno ci przed prawem zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku
jest prawdziwy i zupełny.".
§ 2. Wierzyciel może żądać wyjawienia majątku także przed wszczęciem egzekucji, jeżeli: uprawdopodobni, że nie uzyska zaspokojenia w pełni
swojej należno ci ze znanego mu majątku albo z przypadających dłużnikowi bieżących wiadczeń periodycznych za okres sze ciu miesięcy; po
uzyskaniu tytułu wykonawczego wezwał dłużnika do zapłaty stwierdzonej nim należno ci listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a dłużnik
nie spełnił wiadczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.
Art. 916 § 1. Jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się do sądu w celu złożenia wykazu lub przyrzeczenia albo stawiwszy się
wykazu nie złoży lub odmówi odpowiedzi na zadane mu pytanie albo odmówi złożenia przyrzeczenia, sąd może skazać go na grzywnę lub nakazać
przymusowe doprowadzenie oraz może zastosować areszt nieprzekraczający miesiąca, z uwzględnieniem art. 276 § 2. O skutkach tych dłużnik
powinien być pouczony w wezwaniu na posiedzenie. W razie wykonania czynno ci przez dłużnika lub umorzenia postępowania grzywny
niezapłacone do tego czasu ulegają umorzeniu.
§ 2. Na postanowienie sądu w przedmiocie skazania na grzywnę oraz orzeczenie aresztu przysługuje zażalenie.
Art. 917 § 1. W razie zastosowania rodków przymusu dłużnik może w każdej chwili złożyć wykaz i przyrzeczenie. W wypadku gdy zastosowano
wobec niego areszt, dłużnik może domagać się stawienia go przed sąd w celu złożenia wykazu i przyrzeczenia. W wypadku tym sąd nie wzywając
wierzyciela niezwłocznie przyjmie wykaz i odbierze przyrzeczenie, po czym zwolni dłużnika.
§ 2. Wierzyciel, który nie był obecny przy tych czynno ciach, może żądać ponownego wezwania dłużnika w celu zadania mu pytań zmierzających do
wykrycia przedmiotów, do których mogłaby być skierowana egzekucja. Niestawiennictwo dłużnika lub odmowa odpowiedzi albo dodatkowego
złożenia przyrzeczenia pociąga za sobą skutki wymienione w artykule poprzedzającym. O skutkach tych dłużnik powinien być pouczony w wezwaniu
na posiedzenie.
Art. 9181. Dłużnik, który złożył przyrzeczenie lub do którego zastosowano rodki przymusu, obowiązany jest do złożenia nowego wykazu i
przyrzeczenia na żądanie tego samego lub innego wierzyciela, gdy od złożenia przyrzeczenia lub wyczerpania rodków przymusu upłynął okres
jednego roku.
Art. 919. Za osobę, która nie ma zdolno ci procesowej, wykaz i przyrzeczenie obowiązany jest złożyć jej przedstawiciel ustawowy.
Art. 1053 §1. Wymierzając grzywnę, sąd orzeknie jednocze nie - na wypadek niezapłacenia - zamianę grzywny na areszt, licząc jeden dzień aresztu
od pięćdziesięciu do tysiąca pięciuset złotych grzywny. Ogólny czas trwania aresztu nie może w tej samej sprawie przekroczyć 6 miesięcy.
§ 2. Jeżeli dłużnikiem, do którego skierowane było wezwanie sądu, jest osoba prawna lub inna organizacja, rodkom przymusu podlega jej pracownik
odpowiedzialny za niezastosowanie się do wezwania, a gdyby ustalenie takiego pracownika było utrudnione, rodkom przymusu podlegają osoby
uprawnione do jej reprezentowania.
KK:
Art. 233. Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolno ci od 6 miesięcy do 8 lat (art. 223 k.k.)
Art. 300 § 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalno ci lub upadło ci, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że
usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywi cie lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia
wolno ci do lat 3.
§ 2. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego
wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywi cie lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte
lub zagrożone zajęciem, podlega karze pozbawienia wolno ci od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Jeżeli czyn okre lony w § 1 wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca podlega karze pozbawienia wolno ci od 6 miesięcy do lat 8.
§ 4. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ciganie przestępstwa okre lonego w § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Art. 301 § 1. Kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli udaremnia lub ogranicza zaspokojenie ich należno ci przez to, że tworzy w oparciu o przepisy
prawa nową jednostkę gospodarczą i przenosi na nią składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolno ci od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli doprowadza do swojej upadło ci lub niewypłacalno ci.
§ 3. Kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli w sposób lekkomy lny doprowadza do swojej upadło ci lub niewypłacalno ci, w szczególno ci przez
trwonienie czę ci składowych majątku, zaciąganie zobowiązań lub zawieranie transakcji oczywi cie sprzecznych z zasadami gospodarowania,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno ci albo pozbawienia wolno ci do lat 2.
Art. 302 § 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalno ci lub upadło ci, nie mogąc zaspokoić wszystkich wierzycieli, spłaca lub zabezpiecza tylko
niektórych, czym działa na szkodę pozostałych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno ci albo pozbawienia wolno ci do lat 2.
§ 2. Kto wierzycielowi udziela lub obiecuje udzielić korzy ci majątkowej za działanie na szkodę innych wierzycieli w związku z postępowaniem
upadło ciowym lub zmierzającym do zapobiegnięcia upadło ci, podlega karze pozbawienia wolno ci do lat 3.
§ 3. Tej samej karze podlega wierzyciel, który w związku z okre lonym w § 2 postępowaniem przyjmuje korzy ć za działanie na szkodę innych
wierzycieli albo takiej korzy ci żąda.
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