
………………….., dnia ……………………. 

 

       

 Komornik Sądowy 

przy Sądzie Rejonowym 

w Bydgoszczy 

Adam Olejnik 
 

sygnautra:  Km……..…/……… 

 

 

dłużnik:__________________                                         

 

_________________________      

                                       

_________________________                                         

                 (adres)                              

_________________________      
                                       

_________________________                                       
              (nr telefonu) 

 
Wyjaśnienia  dłużnika  

 
Oświadczam, że jestem właścicielem/ współwłaścicielem niżej wymienionych składników majątkowych: 
 

1. Ruchomości (opis - w tym pojazdów mechaniczne, podać nr rej., rok prod., oraz wskazanie 

gdzie mienie się 

znajduje: ………………………………………………………………… ……………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 
2. Zatrudnienie dłużnika – umowa o pracę/umowa cywilno-prawna (podać nazwę i adres 

pracodawcy oraz wysokość wynagrodzenia netto):……… ………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
3. Rachunki bankowe,  wkłady oszczędnościowe i lokaty pieniężne (podać nazwę banku):……….. 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

4. Posiadane przez dłużnika inne wierzytelności i inne prawa majątkowe, w tym akcji i udziałów 

w spółkach (podać nazwę i adres spółek oraz nazwę domu maklerskiego obsługującego rachunek 

dłużnika): ……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

5. Nieruchomości dłużnika (podać rodzaj, miejsce położenia i numer księgi wieczystej):…………. 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Pouczenie: 
1. Za nieuzasadnioną odmowę udzielenia komornikowi wyjaśnień lub informacji albo za 

udzielenie wyjaśnień lub informacji świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być na 

wniosek wierzyciela lub z urzędu ukarana przez komornika grzywną do wysokości 2.000 zł (art. 762 

k.p.c.) 
2. 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.). 

 
3. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, na stosowne wezwanie, dłużnik składa wykaz 

majątku przed komornikiem 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.  
 

 

 

……………………………………………………. 



(czytelny podpis składającego oświadczenie)  
 


