
Wykaz majątku (art. 8011§1 kpc)

Sporządzony dnia........................................... 20....... r.                                        Km ....../......

przez dłużnika(czkę).....................................................................................................................................................

urodzony(a) ...........................................................; imiona rodziców ............................................. .... ... ......................................

PESEL ........................................................ seria i numer dowodu osobistego .............................................................................

Miejsce stałego pobytu/adres korespondencji: ................................................................................................................................

tel. ...................................................................... e-mail .............. .......... .............................................

W wykazie należy podać miejsce, w którym znajduje się mienie oraz wskazać tytuły prawne i ew. dowody dotyczące wymienionych w
wykazie wierzytelności i innych praw majątkowych (z określeniem wysokości udziałów w przypadku współwłasności). 
W przypadku braku majątku należy wpisać w odpowiednim punkcie wyrazy "NIE POSIADAM".

A. Dane ogólne dotyczące sytuacji majątkowej dłużnika:
1. Z czego dłuznik utrzymuje się, a zwłaszcza czy pracuje (wskazac pracodawcę) lub czy prowadzi działalnosc gospodarczą (wskazac
dane firmy oraz wysokosc miesięcznego dochodu z tego tytułu i podmiot prowadzący rachunkowosc), czy jest zarejestrowany w

PUP, czy pobiera swiadczenie z ZUS/KRUS, czy wykonuje prace zlecone bądz jest zatrudniony na innej podstawie prawnej:
............................................................... ...................................................................................... ................................

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

............................................................... .................................................................................... ..................................
2. W jaki sposob dłuznik zaspokaja swe potrzeby mieszkaniowe, a zwłaszcza gdzie zamieszkuje oraz na jakiej podstawie prawnej

zajmuje lokal:

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

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

3. Czy dłuznik zobowiązany jest do płacenia swiadczen alimentacyjnych (wskazac uprawnionego, ew. stan zaległosci, organ

prowadzący postępowanie egzekucyjne):
............................................................... ...................................................................................... ................................
4. Czy jest prowadzone przeciwko dłużnikowi inne postępowanie egzekucyjne, a jeżeli tak to przez jaki organ, o jakie

świadczenie:

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

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

5. Czy w ostatnich 5 latach przed dniem złożenia wykazu dłużnik dokonywał rozporządzeń istotnymi przedmiotami swego
majątku, a zwłaszcza czy nieodpłatnie przekazywał prawa do nieruchomości, a jeżeli tak to'należy wskazać:
-kiedy dokonano tych czynności i co stanowiło ich przedmiot ze wskazaniem wartości przedmiotu,
- strony czynności;
............................................................... ...................................................................................... ................................

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

B. Nieruchomości (własność, współwłasność i inne prawa rzeczowe, wskazać numer księgi wieczystej, jeśli
nieruchomość ją posiada):
............................................................... ...................................................................................... ................................

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

............................................................... .................................................................................... ..................................
C. Środki pieniężne (posiadane zasoby pieniężne, rachunki oszczędnościowe, lokaty bankowe, wskazać nazwy banków,
numery rachunków bankowych, waluty):
............................................................... ...................................................................................... ................................



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

............................................................... .................................................................................... ..................................
D. Wierzytelności i inne prawa majątkowe (ze wskazaniem ich wartości): 
1. Wierzytelności z papierów wartościowych, w tym akcji, obligacji, losów loteryjnych: 
............................................................... ...................................................................................... ................................

2. Udziały w spółkach cywilnych i handlowych:

............................................................... ...................................................................................... ................................
3. Wierzytelności z tytułu praw autorskich i wynalazczych:
............................................................... ...................................................................................... ................................
4. Inne wierzytelności i prawa majątkowe (szczególnie stwierdzone tytułami wykonawczymi):

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

............................................................... .................................................................................... ..................................
E. Ruchomości:

ł. Samochody i inne pojazdy mechaniczne (marka, rok produkcji, nr dowodu rejestracyjnego, nr rejestracyjny pojazdu, nr
nadwozia, przebieg, stan techniczny):
............................................................... ...................................................................................... ................................

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

2. Narzędzia, maszyny, narzędzia gospodarcze, urządzenia sklepowe, zapasy towarów, inne ruchomości niezbędne do
prowadzenia działalności gospodarczej/gospodarstwa:
............................................................... ...................................................................................... ................................

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

3. Podlegające egzekucji wyposażenie mieszkania lub domu przedstawiające wartość handlową (w szczególności:
urządzenia RTV, AGD, sprzęt muzyczny i informatyczny, meble - z określeniem wartości rynkowej):

[Pouczenie: Zgodnie z art 829 ust. l  kpc nie podlegają egzekucji przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników, w
szczególności lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lubkuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza służąca podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków, łóżka,
stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników oraz po jednym źródle oświetlenia na izbę, chyba że są to przedmioty, których wartość
znacznie przekracza przeciętną wartość nowych przedmiotów danego rodzaju, pościel, bielizna i ubranie codzienne, w liczbie niezbędnej dla dłużnika i
jego domowników, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu ]

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

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

4. Przedmioty złote i srebrne, inne kosztowności, dzieła sztuki (z określeniem wartości szacunkowej):

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

F. Inny majątek:
............................................................... ...................................................................................... ................................
............................................................... .................................................................................... ..................................
*zaznaczyć właściwe

⃝* Deklaruję wpłaty na poczet zadłużenia w wys. min. ............ pierwsza wpłata w terminie do ........, kolejne co
miesiąc do każdego ........ dnia miesiąca.
⃝* Nie mam możliwości spłaty zadłużenia
Oświadczam, iż wykaz niniejszy jest zupełny i prawdziwy pod rygorem odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.
Pouczenie: Zgodnie z art. 8011 § 2 kodeksu postępowania cywilnego 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.
Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 64 § 1 kpc, środkom przymusu podlegają osoby
uprawnione do działania w jej imieniu. Za osobę, która nie ma zdolności procesowej, wykaz i przyrzeczenie obowiązany jest złożyć jej
przedstawiciel ustawowy.

....................................................
                                          (podpis dłużnika)



POUCZENIE

Art. 8011. § 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. 
§ 5. Przepisy art. 916 § 3 oraz art. 919 stosuje się odpowiednio. 
O przymusowym doprowadzeniu dłużnika albo zastosowaniu aresztu nieprzekraczającego miesiąca orzeka sąd na
wniosek komornika 
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 2 000,00 zł (art. 762 kpc.)
Zgodnie z art. 300§ 2 kodeksu karnego działanie dłużnika mające na celu udaremnienie wykonania orzeczenia sądu lub innego
organu państwowego, polegające na udaremnieniu lub uszczupleniu zaspokojenia wierzyciela przez usuwanie, ukrywanie,
zbywanie, darowanie, niszczenie, rzeczywiste lub pozorne obciążanie lub uszkadzanie mienia zajętego lub zagrożonego
zajęciem podlega karze podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Dłużnik w przypadku bezskutecznej egzekucji podlega z urzędu wpisowi do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (art. 55
ustawy  z dnia 20 08 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym). Informuję, że niezłożenie wyjaśnień przez dłużnika, udzielenie
wyjaśnień niepełnych lub niewystarczających w ocenie wierzyciela może być przesłanką do złożenia przez wierzyciela zlecenia
komornikowi poszukiwania za wynagrodzeniem majątku dłużnika, co spowoduje dodatkowe koszty egzekucyjne(art. 8012
kpc).
Art. 233 § 1 KODEKSU KARNEGO: 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 lat 8 ( art. 233 Kodeksu karnego).
1.Jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się celem złożenia wykazu majątku lub odebrania przyrzeczenia lub
stawiwszy się wykazu nie złoży lub odmówi odpowiedzi na zadane mu pytanie albo odmówi złożenia przyrzeczenia, komornik
może ukarać go grzywną w wysokości do pięciu tysięcy złotych lub sąd na wniosek komornika może nakazać przymusowe
doprowadzenie oraz może zastosować areszt nieprzekraczający miesiąca ( art. 801 1  kpc w zw. z art. 916 kpc).2. Zgodnie z
treścią przepisu art. 767 kpc na powyższą czynność 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 kpc)


