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Sygn. akt (KM.Gkm, Kms, Kmp)……………..                                             ………………………………………  

                                                                                                                                                       (miejscowość, dnia)  

  

                                                                            

WYKAZ MAJĄTKU 

Imię i nazwisko: ………………………………………………….. tel.: ……………………….  

Adres zamieszkania:…………………………………………….PESEL: ……………………...  

NIP:……………………………………..Nr i seria dow. Osob.: ……………………………….  

Imiona rodziców: ………………...…………….adres e-mail: …………………………………  

 Art.  8011.  [Złożenie wykazu majątku] 

§  1.  

Dłużnik składa komornikowi, na piśmie lub ustnie do protokołu, wykaz majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości 

i zupełności pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wzywając dłużnika do złożenia 

wykazu majątku, komornik uprzedza go o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz poucza, że w 

razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. 

§  2.  

Jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie złoży wykazu majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i 

zupełności albo nie udzieli odpowiedzi na zadane mu pytanie, komornik może ukarać go grzywną. 

§  3.  

Jeżeli dłużnik mimo ukarania go grzywną nie złożył wykazu majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i 

zupełności, komornik właściwości ogólnej dłużnika na wniosek wierzyciela zwróci się do sądu o nakazanie przymusowego 

doprowadzenia dłużnika celem złożenia wykazu majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności. 

§  4.  

Jeżeli postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez komornika niebędącego komornikiem właściwości ogólnej dłużnika, 

złożenie przez wierzyciela wniosku, o którym mowa w § 3, uważa się za żądanie przekazania sprawy komornikowi 

właściwości ogólnej. Wierzyciel może we wniosku wskazać komornika, któremu ma zostać przekazana sprawa. W 

przypadku braku wskazania przez wierzyciela komornika właściwego, komornik przekaże sprawę według własnego wyboru 

Stosownie do treści art. 801,  8011 k.p.c., ja niżej podpisana(y) oświadczam, że:           

            

1.   Jestem zatrudniony(a) w (proszę podać nazwę i dokładny adres zakładu pracy oraz NIP, REGON, KRS )  

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

na podstawie umowy (proszę wskazać rodzaj umowy, np. umowa o pracę, umowa zlecenia)                           

…….....................................i pobieram wynagrodzenie w kwocie ……………………………..  

❑ Pobieram świadczenie emerytalno-rentowe (proszę podać nazwę i adres zakładu rent.)  

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

❑ Pobieram zasiłek (w PUP, w MOPS lub GOPS)…………………………………………  

❑ Obecnie nie jestem nigdzie zatrudniony(a).  
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❑ Jestem zarejestrowany(a) jako bezrobotny(a) w (nazwa właściwego urzędu pracy oraz czy ma Pan/Pani prawo do zasiłku)

………………………………………………………..........  

2. Prowadzę działalność gospodarczą (proszę wskazać nazwę oraz dokładny adres prowadzonej  działalności gospodarczej 

oraz dane osoby odpowiedzialnej za prowadzenie księgowości oraz wskazanie adresu przechowywania dokumentów 

księgowych, PROSZĘ ZAŁACZYĆ WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WYKAZ KONTRAHENTÓW ZA 

OKRES SPRZED ROKU DO DNIA ZŁOŻENIA WYKAZU MAJĄTKU WRAZ Z WYSOKOŚCIĄ WARTOŚCI 

WYSTAWIONYCH F.V.) ………………………………………………………………………………. 

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

3. ❑ Posiadam rachunki bankowe (proszę podać numer rachunku oraz dane i adres banku)                           

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

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

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

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

❑  Nie posiadam żadnego rachunku bankowego.  

4. Jestem właścicielem następujących ruchomości, które przedstawiają wartość handlową( powyżej 1.500,00 zł):   

❑ samochody (marka, rok prod., nr rej., wartość szacunkowa, wskazać miejsce ich położenia),   

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

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

❑ maszyny oraz sprzęt rolniczy (rodzaj, marka, rok prod., nr rej., wartość szacunkowa, wskazać  miejsce ich położenia),  

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

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

❑ inne wartościowe ruchomości (np. biżuteria, meble, wartość szacunkowa i miejsce ich   położenia)  

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

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

❑  Nie jestem właścicielem żadnych ruchomości przedstawiających wartość handlową.  

5.  Przysługują mi wierzytelności od następujących podmiotów: (np. zwrot podatku, wierzytelność z tytułu umowy, z tytułu 

dostaw płodów rolnych, zwrotu akcyzy, portfele kryptowalut prowadzone przez inne podmioty i inne) 

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

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

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

❑  Nie posiadam żadnych wierzytelności.   

6.  Posiadam następujące inne prawa majątkowe (np. udziały w spółce z o.o., akcje w spółce akcyjnej, prawa do znaków 

towarowych, prawa autorskie, prawo do domeny internetowej, portfele krypowalut nie podłączone do sieci internet)

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

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

❑ Nie posiadam żadnych innych praw majątkowych.  

7. ❑ Jestem właścicielem/współwłaścicielem poniższych nieruchomości: (dom, lokal mieszkalny, działki, gospodarstwo 

rolne, adres, powierzchnia, nr księgi wieczystej)   
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…………………………………………………………………………………………………... 

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

❑  Nie jestem właścicielem żadnych nieruchomości.    

8. Posiadam inne zobowiązania (alimenty, postępowania egzekucyjne prowadzone przez innych komorników) 

…………………………………………………………………………….  

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

Zobowiązuję się do spłaty zadłużenia w całości bądź w ratach (proszę wskazać wysokość rat) w terminie   

………………………………………………………………………………………  

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

Jednocześnie potwierdzam, po zapoznaniu się z pouczeniem o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i  zupełny.   

  

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

                                                                                               (czytelny podpis )   

 Pouczenie:   

1. 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 wolności od 6 miesięcy do 8 lat (art. 233 kk)   

2. Jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie złoży wykazu majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności albo nie udzieli 

odpowiedzi na zadane mu pytanie, komornik może  ukarać go grzywną w wysokości do dwóch tysięcy złotych (art. 801¹ k.p.c.).  

3. Jeżeli dłużnik mimo ukarania go grzywną nie złożył wykazu majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności, komornik właściwości 

ogólnej dłużnika na wniosek wierzyciela zwróci się  do sądu o nakazanie przymusowego doprowadzenia dłużnika celem złożenia wykazu majątku wraz                         

z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności.  

4. Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w 

terminie tygodnia od daty zawiadomienia o  dokonaniu czynności. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma                       

procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również  wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności 

wraz z uzasadnieniem (art. 767 § 3 k.p.c.). Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o 

terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług   (art. 767 § 1¹ k.p.c.). 


