
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Marek Onyszkiewicz
Kancelaria Komornicza ul. Garbary 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 957364477  www.gorzow5.komornik.org
e-mail: gorzow5@komornik.org

Bank Zachodni WBK SA 76 10901900 0000 0001 1272 8831

PROTOKÓŁ O STANIE MAJĄTKOWYM
Dłużnik oświadcza w trybie art. 801, 8011 kpc co następuje:

Ja, niżej podpisany(a).................................................................................. tel. ............................
    (imię i nazwisko)
Adres e-mail:.....................................
urodzony(a) ....................................................................................................................................
    (data i miejscowość)
zamieszkały(a) ...............................................................................................................................

(adres zamieszkania)
legitymujący(a) się dowodem osobistym* ....................................................................................
PESEL ..................................................... Imiona rodziców: .........................................................

Źródla utrzymania:
1. Nazwa zakładu i adres miejsca zatrudnienia, świadczeniodawcy ZUS, KRUS, WBE, PUP:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2. Dochód brutto/netto: ..................................................................................................................
źródła utrzymania (z czego się pan (i) utrzymuje): .........................................................................
........................................................................................................................................................
 Prowadzona działalność gospodarcza:
1. Nazwa, miejce i zakres prowadzenia działalności gospodarczej: ..............................................
........................................................................................................................................................
2. Czy jestem/byłem płatnikiem podatku VAT …..........................................................................
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.
.........................................................................

Czytelny podpis

Posiadane rachunki bankowe:
1. Nazwa banku:..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Posiadane nieruchomości (tytuł prawny do zajmowanego lokalu):
1. mieszkanie (adres, powierzchnia, tytuł władania) ......................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2. dom (adres, powierzchnia, tytuł władania) ...............................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3. place, działki (adres, powierzchnia, tytuł władania), nieruchomości rolne (rodzaj, liczba hektarów,
w tym przeliczeniowych), zabudowa (bydynki, inna zabudowa, powierzchnia)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
* rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość (seria i numer)
** należy uwzględnić majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek osobisty

Posiadane ruchomości:
1. samochody (marka, model, rok produkcji, wartość szacunkowa), sprzęty domowe, sprzęty RTV,
AGD, muyczne(telewizory, komputery, zestawy kina domowego) ...............................................



.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
2. maszyny i urządzenia (rodzaj, wartość szacunkowa) .................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

 Posiadane zasoby: ..................................................................................................
1. pieniądze (oszczędności, papiery wartościowe itp. - podać wartośc nominalną)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. przedmioty wartościowe (wartość szacunkowa) ........................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
          Zobowiązanie dłużnika do zapłaty zadłużenia:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 paragraf 1 Kodeksu Karnego zgodnie z którym ten
kto składając zeznania mające na celu służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Komornik poucza, że w razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi
poszukiwanie majątku dłużnika, który będzie obciążony kosztami tego poszukiwania.

Niniejsze oświadczenie stanowi również wysłuchanie dłużnika w trybie art. 827 kpc

Oświadczenie należy złożyć w kancelarii komornika lub nadać w urzędzie pocztowym na adres
kancelarii komornika
   .................................... dnia ..........................
   .......................................................................
    (podpis osoby składającej oświadczenie)
Pouczenie:
Art. 136. § 1. Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie swego zamieszkania.
§ 2. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres
jest sądowi znany. O powyższym obowiązku i skutkach jego niedopełnienia sąd powinien pouczyć stronę przy pierwszym doręczeniu.

Art. 8011. § 1. 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.

§ 2. Przepisy art. 913 § 1, art. 916, art. 917, art. 9181, 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.

Art. 913. § 1. Jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel
wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności, może on żądać zobowiązania dłużnika
do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw
majątkowych oraz do złożenia przyrzeczenia według roty: ,,Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem
zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny.".


