
Częstochowa, dn. ........................................

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Częstochowie
Ernest Osicki
ul. Piastowska 128
42-200 Częstochowa

WNIOSEK O WSZCZĘCIE 
POSTĘPOWANIA ZABEZPIECZAJĄCEGO

Uprawniony (a) __________________________________________________________________
(nazwisko i imię/nazwa)

Nr NIP*: _____________________ Nr PESEL: _____________________ REGON: ___________________

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

_______________________________________________________Tel. _____________________

Właściwy Urząd Skarbowy*: ________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Obowiązany (a) __________________________________________________________________
(nazwisko i imię/nazwa)

urodzony(a) _______________________________ imiona rodziców_________________________
                                                    (data i miejsce urodzenia)

zamieszkały(a)/siedziba ____________________________________________________________
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)

________________________________________________________________________________

Nr PESEL ________________________________  Nr NIP ________________________________

Nr dowodu osobistego  ___________________________

Przedkładam nakaz zapłaty, wyrok, protokół, postanowienie Sądu __________________________

w ____________________________________ z dnia ____________________

sygnatura akt:________________________________________________

i  wnoszę o wszczęcie postępowania zabezpieczającego przeciwko w/w obowiązanemu/ej 

celem zabezpieczenia należności**:



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

6. ____________________________________________________________________

Wnoszę o wszczęcie postępowania w celu dokonania zabezpieczenia z:
1. ruchomości tj. (proszę wymienić ruchomości)***: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

znajdujące się w __________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

2. rachunku bankowego nr***:   

a) ______________________________________________________________________________

w banku __________________________________________

b) ______________________________________________________________________________

w banku __________________________________________

3. wierzytelności należnych od***:

a) ______________________________________________________________________________

z tytułu__________________________________________________________________________

b) ______________________________________________________________________________

z tytułu__________________________________________________________________________

4. wynagrodzenia należnego od pracodawcy***:

a) ______________________________________________________________________________
(proszę wskazać nazwę oraz adres pracodawcy)

________________________________________________________________________________



b) ______________________________________________________________________________
(proszę wskazać nazwę oraz adres pracodawcy)

________________________________________________________________________________

5. inne prawa majątkowe***:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ponadto wnoszę o:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(w przypadku braku innych wniosków proszę skreślić puste miejsca)

Na  podstawie  art.  8  ust.  5  ustawy  o  komornikach  sądowych  i  egzekucji  dokonuję  wyboru 
Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernesta Osickiego.****

Zlecam  na  podstawie  art.  801 1  kpc   Komornikowi  Sądowemu  przy  Sądzie  Rejonowym  w 
Częstochowie Ernestowi Osickiemu poszukiwanie majątku za wynagrodzeniem.*****

      
W załączeniu:

1. Oryginał orzeczenia

2. ……………………………………..

_________________________________
(podpis uprawnionego)

Pouczenie:
W przypadku otrzymania należności od obowiązanego przed złożeniem niniejszego wniosku, a po wydaniu orzeczenia, 
proszę o podanie wysokości otrzymanych kwot i dat ich wpłaty.
Proszę o wskazanie we wniosku egzekucyjnym w rubryce Obowiązany(a) wszystkich posiadanych przez uprawnionego 
danych obowiązanego.
* należy wypełnić obowiązkowo, gdy postępowanie dotyczy spraw z zakresu spraw pracowniczych
** W przypadku przekazania do zabezpieczenia wszystkich należności wynikających z orzeczenia proszę o wpisanie 
„NALEŻNOŚCI ZGODNIE Z TYTUŁEM”
*** jeśli uprawniony nie ma wiedzy w tym zakresie, należy wpisać „według ustaleń komornika”
**** stosowane w przypadku miejsca zamieszkania obowiązanego poza obszarem rewiru komorniczego (również przy 
zmianie tego adresu w trakcie prowadzonego postępowania).
*****   należy skreślić, jeśli uprawniony wskazuje składniki majątku obowiązanego, z którego prowadzona będzie 
skuteczna egzekucja.


