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Witaj !
Cieszę się, że zainteresowałeś się przygotowanym przeze mnie poradnikiem dotyczącym
wniosku o sądowe wyjawienie majątku. Jest to nowe, kolejne już, trzecie wydanie poradnika,
który po raz pierwszy ukazał się w 2013 r.
Na końcu tego opracowania znajdziesz wzór wniosku o wyjawienie majątku. Zanim jednak
do niego zajrzysz, zapoznaj się z moimi uwagami dotyczącymi samej instytucji wyjawienia
– do czego służy i w jaki sposób się nią posługiwać. W poradniku znajdziesz nie tylko szereg
istotnych informacji dotyczących wyjawienia majątku, ale również wskazówki, które być może
ułatwią Ci prowadzenie skutecznej i sprawnej egzekucji.
Poradnik zawiera także informację o wpisie do rejestru dłużników niewypłacalnych
Krajowego Rejestru Sądowego, którą umieszczam w swoich wezwaniach do zapłaty. Jest to
zupełnie nowy wzór i myślę, że może Ci się przydać, jeśli wysyłasz do dłużników tego rodzaju
ponaglenia!
Do trzeciego wydania dodałam zmiany, jakie wynikają z ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017
r. poz. 933). Zmiany te obowiązują od 1 czerwca 2017 r. Dotyczą one ujawniania informacji
o odpłatnych i nieodpłatnych czynnościach prawnych (np. sprzedaży), dokonanych przez
dłużnika, o wartości większej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.
W poradniku nie poruszam kwestii tzw. komorniczego wyjawienia majątku, które zostało
wprowadzone do porządku prawnego od 8 września 2016 r.
Życzę Ci przyjemnej lektury!
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Po co wyjawienie?
Celem wyjawienia majątku jest przede wszystkim pozyskanie informacji o majątku dłużnika.
Chodzi zarówno o dane ogólne dotyczące jego sytuacji majątkowej, ale również, żeby wskazał
konkrety – czy posiada i jeśli tak, to jakie, nieruchomości, ile ma środków finansowych (nie
tylko na koncie, ale też w przysłowiowej skarpecie), czy jest czyimś wierzycielem lub właścicielem godnych zainteresowania ruchomości.
Gdy dłużnik ujawni swój majątek, wierzyciel uzyskuje informację, do których składników może
kierować egzekucję. A to niewątpliwie zaoszczędza mu czas i pieniądze.
Ważnym skutkiem wyjawienia majątku jest wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego. Wielu dłużników mobilizuje już samo zagrożenie
wpisem do RDN. Dzięki temu wyjawienie majątku może pełnić funkcje represyjne.
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Kiedy składać wniosek o wyjawienie?
Podstawowym warunkiem złożenia wniosku o wyjawienie majątku jest posiadanie tytułu
wykonawczego (np. nakazu zapłaty wraz z klauzulą wykonalności). Wyjawienie majątku jest
bowiem elementem postępowania egzekucyjnego.
Zgodnie z przepisem art. 913 k.p.c. wniosek może zostać złożony przed wszczęciem egzekucji,
w jej trakcie, jak również po przeprowadzeniu egzekucji.

• Wniosek o wyjawienie przed wszczęciem egzekucji
Ryzyko braku zapłaty. Aby żądać wyjawienia majątku przed wszczęciem egzekucji, należy
uprawdopodobnić, że nie jest możliwe zaspokojenie w pełni należności z tego majątku
dłużnika, który jest już znany, ewentualnie – z przypadających dłużnikowi bieżących świadczeń periodycznych za okres sześciu miesięcy (czyli np. z jego wypłaty bądź emerytury). To
uprawdopodobnienie jest dość trudne, zwłaszcza gdy wierzyciel nie zna majątku dłużnika.
Jeżeli zaś jakiś majątek jej znany, to należy wykazać, że jego wartość jest niska. W tym celu
można np. załączyć wydruki z Allegro z ofertami sprzedaży samochodu podobnego do auta
dłużnika i wykazać, że wierzytelność jest wyższa.
Wezwanie do zapłaty. Dużo prostszy jest jednak drugi sposób. Otóż, aby złożyć do sądu
wniosek o wyjawienie majątku wystarczy, że po uzyskaniu tytułu wykonawczego wezwiesz
dłużnika do zapłaty należności listem poleconym. List ten musi być jednak wysłany za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jeżeli dłużnik nie spełni świadczenia w terminie 14 dni
od dnia doręczenia wezwania do zapłaty, możesz składać wniosek o wyjawienie jego majątku.
Początkowo kontrowersje budziło to, czy obie powyższe przesłanki nie muszą być spełnione
łącznie. W jednej z prowadzonych przez nas spraw Sąd Okręgowy w Toruniu (sygn. akt VIII
Cz 692/14) orzekł:
„Na tle brzmienia art. 913 § 2 k.p.c. w piśmiennictwie wprost przyjęto, że przesłanka z pkt. 2 jest
niezależna od uprawdopodobnienia sytuacji majątkowej dłużnika (…). Przesłanki wyjawienia
majątku mają charakter alternatywny”.
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Obecnie zatem wystarczy wysłanie listu poleconego wraz z ZPO i jego doręczenie.
Jeżeli rozważasz stosowanie wyjawienia majątku to najlepiej właśnie na etapie przed
wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

• Wniosek o wyjawienie w trakcie egzekucji
Wniosek możesz złożyć również, jeśli po wszczęciu egzekucji, ale jeszcze przed jej zakończeniem, zajęty majątek Twojego dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności.
Pamiętaj jednak, aby co do zasady nie składać wniosku o wyjawienie majątku przed dokonaniem przez komornika odpowiednich zajęć (wierzytelności, ruchomości czy wynagrodzenia za
pracę). Gdy okażą się bezskuteczne, otrzymasz od komornika pismo zatytułowane „Wysłuchanie
wierzyciela przez umorzeniem postępowania egzekucyjnego w trybie 827 k.p.c.”. Na tym etapie
warto złożyć wniosek o zawieszenie postępowania komorniczego – równocześnie ze złożeniem
wniosku o wyjawienie majątku.
Natomiast jeżeli chciałbyś przyspieszyć bieg spraw – wystąp do komornika o udostępnienie
informacji o stanie sprawy w trybie art. 760 1 k.p.c.
Pamiętaj jednak, że składanie wniosku o wyjawienie majątku kilka miesięcy po wszczęciu
egzekucji będzie mało skuteczne.

• Wniosek o wyjawienie po przeprowadzeniu egzekucji bezskutecznej
Najczęściej właśnie w tym momencie (tj. gdy już wiadomo, że egzekucja była bezskuteczna)
wierzyciele korzystają z instytucji wyjawienia. Nie ma przy tym znaczenia, czy należność
została zaspokojona częściowo, czy w ogóle nic nie otrzymaliśmy od naszego dłużnika (co
oznacza, że zarówno bezskuteczność w pełni, jak i w części uprawnia do złożenia wniosku).
Składanie jednak wniosku na tym etapie niemal nigdy nie przynosi oczekiwanych rezultatów.
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Wniosek o nakazanie wyjawienia majątku i złożenie
przyrzeczenia oraz załączniki
Wniosku o wyjawienie majątku nie trzeba składać na urzędowym formularzu. Wystarczy,
jeśli spełni on wymagania zwykłego pisma procesowego, oraz wymagania przewidziane
dla tego wniosku.
Najważniejsze jest, abyś zawarł w nim żądanie nakazania dłużnikowi złożenia wykazu majątku
i przyrzeczenia. We wniosku wskaż również komornika prowadzącego postępowanie oraz
sygnaturę akt komorniczych (nie dotyczy to sytuacji, gdy wniosek składasz przed wszczęciem
egzekucji).
W zależności od tego, na jakim etapie postępowania skierujesz swój wniosek, będziesz zobligowany do dołączenia do niego różnych dokumentów.
Jeśli wniosek kierujesz przed wszczęciem postępowania, dołączasz tytuł wykonawczy.
W zależności od praktyki sądu musisz złożyć tytuł w oryginale lub w poświadczonej kopii.
Jeśli złożysz odpis (kserokopię, wyciąg itp.), ryzykujesz, że sąd wezwie Cię do uzupełnienia
braków formalnych wniosku pod rygorem jego zwrotu. Ponadto musisz oczywiście przedstawić
wezwanie do zapłaty wraz z dowodem doręczenia.
Załącznikiem do wniosku o wyjawienie majątku składanego w trakcie prowadzonego postępowania egzekucyjnego będzie kopia tytułu wykonawczego (oryginał znajduje się przecież
u komornika). Ponadto – odpis protokołu czynności dokonanych przez komornika lub pismo,
które otrzymałeś od komornika, zatytułowane „Wysłuchanie przed umorzeniem...”. Możesz
dołączyć również zaświadczenie wykazujące, że na skutek prowadzonej egzekucji nie nastąpiło
pełne zaspokojenie wierzytelności.
Jeśli składasz wniosek po zakończeniu egzekucji, powinieneś przedłożyć postanowienie komornika o umorzeniu postępowania z powodu pełnej lub częściowej bezskuteczności egzekucji.
Niezależnie od tego, którą „wersję” wybierzesz pamiętaj, że wniosek musi być dobrze
udokumentowany. Inaczej sąd go po prostu oddali.
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Sąd właściwy
Sądem właściwym do złożenia wniosku o wyjawienie majątku jest sąd rejonowy właściwości
ogólnej Twojego dłużnika, czyli najczęściej sąd jego miejsca zamieszkania. Jeśli dłużnik nie ma
miejsca zamieszkania, ustal miejsce jego pobytu – gdzieś musi nocować, trzymać swoje rzeczy,
spotykać się z rodziną. Jednakże, jeśli okaże się, że nie można ustalić miejsca zamieszkania lub
pobytu bądź też ustalisz, że miejsce pobytu nie znajduje się w Polsce – przepisy wskazują, iż
możesz wnieść wniosek do sądu ostatniego miejsca zamieszkania dłużnika.
W przypadku, gdy okaże się, że dłużnik nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ogólną właściwość należy wówczas oznaczyć według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono znane
lub nie leży w Polsce – według ostatniego miejsca zamieszkania dłużnika w Polsce.
Jeśli Twoim dłużnikiem nie jest osoba fizyczna, tylko osoba prawna (np. spółka), wówczas
oczywiście nie określasz miejsca zamieszkania, tylko siedzibę dłużnika, i kierujesz wniosek
do właściwego sądu.
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Opłata od wniosku
Sądem Wysokość opłaty od wniosku o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku jest stała
i niezależna od wielkości majątku dłużnika czy wysokości egzekwowanej należności. Wynosi
ona 40 zł (art. 70 pkt 5 u.k.s.c.). Najwygodniej uiścić ją przelewem bankowym na konto sądu
przeznaczone dla opłat sądowych (nr konta znajdziesz na stronie internetowej sądu właściwego)
bądź kupując znaki sądowe w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości
obsługującym znaki opłaty sądowej. Jednakże, jeśli byłeś zwolniony od kosztów sądowych
w postępowaniu rozpoznawczym lub korzystałeś ze zwolnienia ustawowego, to również
w postępowaniu o wyjawienie nie będziesz ponosił kosztów.

Pytania podczas rozprawy
Ten podrozdział jest opcjonalny – nie musisz dłużnikowi zadawać jakichkolwiek pytań. Ale
zapewniam Cię – warto! Spójrz na formularz wykazu majątku (jak on wygląda możesz zobaczyć np. tutaj ) i pomyśl, o co więcej mógłbyś spytać dłużnika. Żeby dobrze się przygotować
do rozprawy, warto zajrzeć do Internetu – może się okazać, że na portalu społecznościowym
dłużnik właśnie chwali się nowym samochodem czy mieszkaniem bądź prowadzi całkiem
niezłą stronę internetową.
Co ważne, pytań nie musisz zadać dłużnikowi osobiście podczas posiedzenia w sądzie. Możesz
przesłać te pytania do sądu, a on zada je dłużnikowi w Twoim imieniu.
Oto przykładowe pytania:
1) pytania dotyczące nieruchomości:
a. od kogo dłużnik wynajmuje ten lokal?
b. w jakiej wysokości czynsz płaci?
c. czy lokal ma odrębną księgę wieczystą?
d. do jakiej spółdzielni mieszkaniowej należy mieszkanie?
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2) pytania dotyczące wierzytelności:
a. wobec kogo dłużnik posiada wierzytelności?
b. czy są to wierzytelności sporne czy niesporne?
c. czy wierzytelności są stwierdzone wyrokiem?
3) pytania o stronę internetową:
a. do kogo należy domena internetowa, na której widnieje nazwisko dłużnika?
b. kto płaci za jej utrzymanie?
4) pytania o miejsce pracy (np. jeśli wiesz, że dłużnik gdzieś pracuje, zapytaj o podstawy
– umowa o pracę, zlecenie, dzieło);
5) czy dłużnik posiada:
a. Indywidualne Konto Emerytalne (tzw. IKE) lub Indywidualne Konto Zabezpieczenia
Emerytalnego (tzw. IKZE)?
b. kredyty, pożyczki? w jakiejś części są one spłacone?
c. prawo jazdy (a jeśli tak – to czy korzysta z jakiegoś samochodu, w leasingu czy własny,
we współwłasności)?
6) czy dłużnik opłaca składki ZUS?

Środki przymusu
Nieprzypadkowo niektórym osobom instytucja wyjawienia majątku kojarzy się z tzw.
„więzieniem za długi”. Odmowa współpracy oznacza dla dłużnika początkowo grzywnę
i przymusowe doprowadzenie (jeśli „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”), potem zaś
możliwość zastosowania aresztu do jednego miesiąca.
Sankcje mają charakter fakultatywny – do sądu należy wybór najlepszej. Jeśli chodzi o przymusowe doprowadzenie, nie jest to instytucja wyjątkowo skuteczna, a koszty osadzenia dłużnika
i jego pobytu w areszcie są elementami kosztów postępowania o wyjawienie majątku dłużnika.
W związku z tym musisz się liczyć z tym, że przewodniczący wezwie Cię do uiszczenia zaliczki
na koszty, pod rygorem nieosadzenia dłużnika w areszcie.
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Wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych
Po wydaniu postanowienia zobowiązującego dłużnika do złożenia wykazu majątku i przyrzeczenia, sąd z urzędu przesyła wniosek o wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego. Konsekwencjami takiego
wpisu jest nie tylko niemożność wzięcia kredytu czy telefonu na abonament przez najbliższe 10
lat, ale również utrata wiarygodności. Przedsiębiorcy wpisanemu do RDN kontrahent już tak
szybko nie zaufa. Dlatego w wezwaniu do zapłaty wystarczy niekiedy wskazanie, iż skutkiem
złożenia wniosku o wyjawienie majątku jest wpis z urzędu do RDN. Być może w ten sposób
zobligowany dłużnik będzie dążył do szybszej spłaty swoich zobowiązań.
W swoich wezwaniach do zapłaty umieszczam następującą klauzulę:
„Informuję, że złożenie wniosku o wyjawienie majątku doprowadzi do wpisania Pana do Rejestru
Dłużników Niewypłacalnych. Wpis taki będzie figurował w Rejestrze przez 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu w tym zakresie. W takim przypadku nawet zapłata długu,
jeżeli nastąpi po uprawomocnieniu postanowienia, nie spowoduje wykreślenia wpisu z Rejestru.
W efekcie może to powodować, że przez okres kolejnych 10 lat banki, firmy leasingowe i inne instytucje finansowe mogą odmówić podjęcia z Panem współpracy albo zaproponować ją na znacznie
gorszych warunkach”.
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Ponowny wniosek
Zgodnie z art. 9181 k.p.c. kolejny wniosek o wyjawienie wierzyciel (każdy) może złożyć już
po roku, jeżeli od złożenia przez dłużnika lub wyczerpania względem dłużnika środków
przymusu upłynął rok. Choć z przepisu nie wynika wprost taka konieczność, powinniśmy
wskazać na okoliczności uzasadniające ponowny wniosek, np. nabycie spadku czy otrzymanie
darowizny przez dłużnika.
Jeśli nie wiesz, kiedy dłużnik składał ostatni wykaz majątku, bo nie byłeś inicjatorem tego
postępowania, możesz to ustalić we właściwym wydziale rejestrowym sądu gospodarczego –
w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisu art. 55 pkt 3
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 700
ze zm.), widnieje data złożenia przez dłużnika wykazu. Można też zadzwonić do Wydziału
Cywilnego.
Pamiętaj, że za ponowny wniosek musisz również uiścić opłatę w wysokości 40 zł.

10
www.dochodzeniewierzytelnosci.pl
www.radcowie.biz

Sądowe wyjawienie majątku. Wzór wniosku z omówieniem

Sądowe czy komornicze?
Od 8 września 2016 r. w KPC funkcjonują dwie – na pierwszy rzut oka konkurencyjne –
procedury: „sądowe” wyjawienie majątku, o którym była mowa powyżej, oraz „komornicze”
wyjawienie majątku.
To drugie jest nowością – od 8 września 2016 r. zgodnie z art. 801 k.p.c. komornik ma obowiązek wezwać dłużnika do złożenia wykazu majątku lub innych wyjaśnień niezbędnych
do przeprowadzenia egzekucji. Nie potrzebuje do tego nawet wniosku wierzyciela, choć jego
złożenie na pewno prowadzonej przez nas egzekucji nie zaszkodzi. Do złożenia wykazu
komornik wezwie dłużnika, gdy wierzyciel nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie
świadczenia. Co istotne, egzekucja w takiej sytuacji nie musi być bezskuteczna, nie trzeba
nawet uprawdopodabniać, że nie jest możliwe zaspokojenie należności.
Nie jest to procedura konkurencyjna wobec „sądowego” wyjawienia - wykaz majątku składany
przez dłużnika w trybie art. 801 k.p.c. nie dotyczy bowiem jego całości, ale jedynie takich
składników majątku dłużnika, które będą miały znaczenie z punktu widzenia sposobów
egzekucji dopuszczalnych w konkretnym postępowaniu.
Natomiast zgodnie z nowym art. 8011 k.p.c. złożenie takiego wykazu będzie następowało pod
rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, dłużnikowi będzie
też groziła grzywna do 5.000 zł lub areszt do jednego miesiąca. Postanowienie o ukaraniu
dłużnika grzywną wydaje komornik. O przymusowym doprowadzeniu dłużnika albo zastosowaniu aresztu nieprzekraczającego miesiąca orzeka sąd na wniosek komornika.
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Wyjawienie majątku, którego dłużnik się wyzbył
Dotychczasowe żądanie wyjawienia majątku obejmowało zobowiązanie dłużnika do złożenia
wykazu majątku jedynie z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających
mu wierzytelności i innych praw majątkowych. Dłużnik ujawniał więc to, co aktualnie
posiadał i – niestety – musiało to zadowolić wierzyciela.
Żeby ograniczyć możliwość działania przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli (i w konsekwencji – zwiększyć skuteczność skargi paulińskiej) ustawodawca z dniem 1 czerwca 2017 r.
nakazuje, aby w wykazie dłużnik wymienił również informacje o odpłatnych i nieodpłatnych
czynnościach prawnych, których przedmiotem jest rzecz lub prawo o wartości przekraczającej
w dniu dokonania tych czynności wysokość 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 5-letnim okresie
poprzedzającym wszczęcie egzekucji, w wyniku których stał się niewypłacalny albo stał się
niewypłacalny w wyższym stopniu niż był przed dokonaniem czynności.
Ma to przeciwdziałać wyzbywaniu się przez dłużników majątku, z którego potencjalnie mógłby
zaspokoić się wierzyciel. Natomiast ograniczenie do wskazywania jedynie tych czynności,
które przekraczały wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, jest ukłonem ustawodawcy w stronę dłużnika, mogącego mieć problem ze wskazaniem czynności dokonywanych
w stosunkowo długim okresie czasu, a dotyczących niekiedy niewielkich kwot.
Niestety, żądanie zobowiązania dłużnika do złożenia takiej „rozszerzonej” wersji wykazu
stosuje się do czynności prawnych dokonanych po dniu 1 czerwca 2017 r. Także na razie raczej
trudno będzie mówić o skuteczności tego narzędzia.
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Przykładowy wzór wniosku o sądowe wyjawienie majątku
Specjalnie dla Ciebie przygotowałam wzór wniosku o wyjawienie majątku. Oczywiście, każda
sytuacja jest inna – wzór pomoże Ci jednak w skonstruowaniu własnego wniosku do sądu.

Wzór wniosku
o wyjawienie
majątku
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Toruń, dnia 12 czerwca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Toruniu
I Wydział Cywilny
ul. Piastowska 7
87-100 Toruń
Wierzyciel:		

imię i nazwisko
adres
PESEL: 00000000000

Dłużnik:		 imię i nazwisko
adres
PESEL: 00000000000

Jeśli wierzyciel/dłużnik
jest spółką – pamiętaj
o podaniu numeru KRS.

Wniosek o nakazanie wyjawienia majątku i złożenie przyrzeczenia
Działając w imieniu własnym, wnoszę o:
1) zobowiązanie Dłużnika do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się
znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych, oraz informacji o odpłatnych i nieodpłatnych czynnościach prawnych, których przedmiotem jest rzecz lub prawo o wartości
przekraczającej w dniu dokonania tych czynności wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę,
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 czynności, i złożenia przyrzeczenia, o którym mowa w przepisie art. 913 § 1 k.p.c.,
2) zasądzenie od Dłużnika na rzecz Wierzyciela kosztów postępowania, według norm przepisanych,
3) (ewentualnie) przeprowadzenie dowodu z dokumentów wskazanych w treści uzasadnienia wniosku
na okoliczności szczegółowo tam podane,
4) (ewentualnie) zobowiązanie Dłużnika do udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w załączniku do wniosku;
5) wpisanie Dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na okres 10 lat.

Uzasadnienie
Mocą nakazu zapłaty z dnia 7 października 2015 r., wydanego w sprawie o sygnaturze V GNc 11111/15,
Sąd Rejonowy w Toruniu nakazał Dłużnikowi zapłatę na moją rzecz kwoty 10.000,00 zł wraz z odsetkami
ustawowymi za opóźnienie w płatności i kosztami procesu. Powyższy nakaz zapłaty uprawomocnił się
i został opatrzony klauzulą wykonalności.
dowód:

nakaz zapłaty z dnia 7.10.2015 r., sygnatura akt V GNc 111/15 wraz z klauzulą wykonalności.

To, jak będzie wyglądać dalsza część uzasadnienia zależy od tego, na jakim etapie składasz wniosek o wyjawienie oraz, jakie już działania podjąłeś. Jeśli nie zostało jeszcze wszczęte postępowanie, wspomnij np.
o bezskuteczności innych postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko Dłużnikowi.
Natomiast jeśli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub na
skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskałeś w pełni zaspokojenia swej należności, opisz to we wniosku, a jako
załączniki dołącz pisma otrzymane od komornika. Uzasadnienie może brzmieć w takiej sytuacji następująco:

Na mój wniosek, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu, wszczął przeciwko Dłużnikowi
postępowanie egzekucyjne pod sygnaturą KM 2/16. Prowadzone postępowanie egzekucyjne jak dotąd nie
dało efektu w postaci wyegzekwowania jakiekolwiek kwoty od Dłużnika na rzecz Wierzyciela. Ponadto
z informacji, jaką Wierzycielowi przesłał Komornik Sądowy w piśmie z dnia 13 lipca 2016 r., wynika bez
żadnych wątpliwości, że można przypuszczać, iż ze znanego majątku dłużnika, ani też z jego wynagrodzenia za pracę lub z przypadających mu okresowo świadczeń za okres 6 miesięcy. nie będzie mogła być
zaspokojona egzekwowana należność.
dowód:

odpis pisma Komornika Sądowego z dnia 13.07.2016 r., odpis protokołu zajęcia

		

wierzytelności z wynagrodzenia za pracę, odpis protokołu zajęcia rachunku bankowego.

Wniosek o wpisanie Dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na okres 10 lat uzasadniam
treścią przepisu art. 55 pkt 3 w zw. z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.)
W związku z powyższym niniejszy wniosek jest uzasadniony i konieczny. Opłatę od wniosku w kwocie
40 zł uiszczono przelewem na rachunek bankowy Sądu.

Załączniki:
a) dokumenty wymienione w treści wniosku,
b) potwierdzenie przelewu opłaty od wniosku w kwocie 40 zł,
c) (ewentualnie) informacja odpowiadająca odpisowi z KRS wierzyciela/dłużnika,
d) (ewentualnie) pytania co do majątku Dłużnika,
e) odpis wniosku wraz z odpisami załączników.

Sądowe wyjawienie majątku. Wzór wniosku z omówieniem

O autorce
Karolina Rokicka-Murszewska
Radca prawny w Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch. Radcowie prawni spółka partnerska, asystent w Katedrze
Prawa Administracyjnego WPiA UMK. Autorka publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, na
co dzień prowadzi zajęcia ze studentami z tych dziedzin
prawa.
Autorka bloga „Zakończenie działalności firmy”.
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