
Sygn. akt ........................................ 
 

 

Wykaz majątku 

(art. 913 k.p.c) 

Sporządzony dnia ................................................. 20........ r. 

 
 

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

(adres miejsca pobytu) 
.......................................................................................................................................................... 

(adres stałego zameldowania) 
Nr PESEL .............................................., NIP ........................................., REGON ....................... 
 

nr telefonu ..............................................  seria i numer dowodu osobistego.................................. . 
 

W wykazie należy podać miejsce, w którym znajduje się mienie oraz wskazać tytuły prawne i 

dowody, dotyczące wymienionych w wykazie wierzytelności i innych praw majątkowych (z 

określeniem wysokości udziałów w przypadku współwłasności). W przypadku braku 

jakiegokolwiek mienia należy wpisać w odpowiednim punkcie  "nie posiadam", nie przekreślać 

wykropkowanych miejsc przeznaczonych do wypełnienia, gdyż tak sporządzony wykaz NIE JEST 

ZUPEŁNY. 
 

Pouczenie: 
1. Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postepowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat (art. 233 k.k.). 
1. Jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się celem złożenia wykazu majątku lub  

stawiwszy się wykazu nie złoży lub odmówi odpowiedzi na zadane mu pytanie, komornik 

może skazać go na grzywnę w wysokości do trzech tysięcy złotych lub sąd na 

wniosek komornika może nakazać przymusowe doprowadzenie oraz może 

zastosować areszt nieprzekraczający miesiąca (art. 8011  k.p.c. w zw. z art. 916 

k.p.c.). 
2. W razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku 

dłużnika (art. 801 1 k.p.c.). 

3. 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.). 

 

Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony przez 

mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny. 
 

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

A. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE SYTUACJI MAJĄTKOWEJ DŁUŻNIKA 
 



1. Z czego dłużnik się utrzymuje: 
UMOWA O PRACĘ - TAK/NIE - właściwe zakreślić  (narysować okrąg dookoła właściwej odpowiedzi) 
UMOWA ZLECENIE - TAK/NIE - właściwe zakreślić 
UMOWA O DZIEŁO - TAK/NIE - właściwe zakreślić 
Dokładna nazwa i adres zakładu 

pracy................................................................................................. ......................................................

........................................................................................................ 
Zajmowane stanowisko......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
Wysokość wynagrodzenia netto miesięcznie....................................................................................... 
 

WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  -  TAK/NIE - właściwe zakreślić 
Dokładna nazwa i adres 

przedsiębiorstwa................................................................................................. ...................................

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

WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ  -  TAK/NIE - właściwe zakreślić 
Dokładna nazwa i adres 

przedsiębiorstwa................................................................................................. ...................................

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

WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁKI Z O.O.  -  TAK/NIE - właściwe zakreślić 
Dokładna nazwa i adres 

siedziby............................................................................................................ ......................................

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

 

3. Czy dłużnik otrzymuje świadczenie lub stara się  o wypłatę świadczenia przez: 
KRUS - TAK/NIE - właściwe zakreślić 
MSWiA - TAK/NIE - właściwe zakreślić 
WBE - TAK/NIE - właściwe zakreślić 
ZUS - TAK/NIE - właściwe zakreślić 
 

4. Czy dłużnik stara się o odszkodowanie z: 
ZUS - TAK/NIE - właściwe zakreślić 
PZU - TAK/NIE - właściwe zakreślić 
WARTA - TAK/NIE - właściwe zakreślić 
inne firmy ubezpieczeniowe  - TAK/NIE - właściwe zakreślić, 

jakie?..................................................... 
................................................................................................................................................................

... 
 

5. Czy dłużnik dostaje świadczenie z 500+  - TAK/NIE - właściwe zakreślić 
Wysokość 

świadczenia.............................................................................................................................. 
Na rachunek w 

banku................................................................................................................................ 
 

6. Czy dłużnik posiada rachunki bankowe - TAK/NIE - właściwe zakreślić 
Nazwa banku/nr 

rachunku......................................................................................................................... 
Nazwa banku/nr 



rachunku......................................................................................................................... 
Nazwa banku/nr 

rachunku......................................................................................................................... 
Nazwa banku/nr 

rachunku......................................................................................................................... 
 

7. Adres urzędu skarbowego, w którym dłużnik składa zeznanie podatkowe 
................................................................................................................................................................

... 
Wysokość dochodów w ostatnim roku 

podatkowym................................................................................ 
Czy dłużnikowi przysługuje ulga na dzieci - TAK/NIE - właściwe zakreślić. 
 

8. Z kim dłużnik mieszka i kogo ma na 

utrzymaniu................................................................................. 
 

9. Czy w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem złożenia majątku przeciwko dłużnikowi było 

prowadzone postępowanie egzekucyjne - TAK/NIE - właściwe zakreślić. 
Organ prowadzący 

postępowanie.............................................................................................................. 
Rodzaj i wysokość egzekwowanego 

świadczenia .................................................................................... 
Sposób zakończenia 

postępowania........................................................................................................... 
 

10. Czy w ostatnich 5 latach przed dniem złożenia wykazu majątku dłużnik dokonywał 

rozporządzeń istotnymi przedmiotami swego majątku, a zwłaszcza czy darował komuś prawo do 

nieruchomości - TAK/NIE - właściwe zakreślić 
Przedmiot 

darowizny................................................................................................................................. 
Imię i nazwisko obdarowanego 

(obdarowanych)...................................................................................... 
Stopień pokrewieństwa względem 

obdarowanego.................................................................................... 
 

Czy sprzedał komuś nieruchomość - TAK/NIE - właściwe zakreślić 
Przedmiot sprzedaży, data i numer aktu 

notarialnego............................................................................... 
Imię i nazwisko 

kupującego...................................................................................................................... 
Stopień pokrewieństwa względem 

kupującego......................................................................................... 
 

 

B. NIERUCHOMOŚCI 
 

Tytuł prawny do lokalu: 
 

MIESZKANIE SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE - TAK/NIE - właściwe zakreślić 
Do kogo należy mieszkanie: 
Nazwa spółdzielni mieszkaniowej i dokładny 

adres................................................................................. 



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

... 
Wysokość wkładu 

lokatorskiego............................................................................................................... 
 

MIESZKANIE KOMUNALNE / SOCJALNE - TAK/NIE - właściwe zakreślić 
Nazwa zarządcy i dokładny 

adres............................................................................................................. 
................................................................................................................................................................

... 
 

MIESZKANIE WYNAJMOWANE OD OSOBY TRZECIEJ - TAK/NIE - właściwe zakreślić 
Czy dłużnik jest najemcą mieszkania - TAK/NIE - właściwe zakreślić 
Jeśli NIE - proszę wskazać imię i nazwisko 

najemcy............................................................................... 
Czy dłużnik dokłada się do opłat z tytułu najmu - TAK/NIE - właściwe zakreślić, jaka 

kwota.............. 
 

MIESZKANIE SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE - TAK/NIE - właściwe zakreślić 
Do kogo należy mieszkanie: 
Imię i nazwisko właściciela (-

i)................................................................................................................. 
Podstawa nabycia (data i nr aktu 

notarialnego)......................................................................................... 
Numer księgi 

wieczystej............................................................................................................................ 
Nazwa spółdzielni mieszkaniowej i dokładny 

adres................................................................................. 
................................................................................................................................................................

... 
 

DOM JEDNORODZINNY  -  TAK/NIE - właściwe zakreślić 
Do kogo należy mieszkanie: 
Imię i nazwisko właściciela (-

i)................................................................................................................. 
Numer księgi 

wieczystej............................................................................................................................ 
Wskazać adres położenia 

nieruchomości.................................................................................................. 
 

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA -  TAK/NIE - właściwe zakreślić 
Do kogo należy : 
Imię i nazwisko właściciela (-

i)................................................................................................................. 
Numer księgi 

wieczystej............................................................................................................................ 
Wskazać adres położenia 

nieruchomości.................................................................................................. 
 

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE  
Czy z prawem związana jest odrębna własność budynków  - TAK/NIE 
Jedyny właściciel/współwłasność - właściwe zakreślić  



Wysokość przysługującego 

udziału........................................................................................................... 
Podstawa nabycia (data i nr aktu 

notarialnego)......................................................................................... 
Numer księgi 

wieczystej............................................................................................................................ 
Dokładny 

adres.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................

... 
 

Jeżeli żaden z powyższych wariantów nie dotyczy Pana/Pani, proszę wskazać sposób zaspokajania 

swoich potrzeb mieszkaniowych....................................................................................................... .  
 

 

C. ŚRODKI FINANSOWE: 
 

Wysokość posiadanych zasobów 

pieniężnych.......................................................................................... 
Wysokość kwot zgromadzonych na rachunkach 

bankowych.................................................................... 
Lokaty 

bankowe........................................................................................................................................ 
Czy wierzytelności z rachunków banowychsą już zajęte  - TAK/NIE - właściwe zakreślić 
Nazwa organu zajmującego ww. 

wierzytelności....................................................................................... 
Czy dłużnik korzysta aktualnie z linii kredytowych w banku - TAK/NIE - właściwe zakreślić 
Wysokość zaciągniętego 

zobowiązania..................................................................................................... 
 

 

 

D. WIERZYTELNOŚCI I PRAWA MAJĄTKOWE 
 

 

1.  Wierzytelności przysługujące w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: 
Nazwa oraz dokładny adres przedsiębiorców nabywających od dłużnika usługi/towary....................... 
................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

2. inne wierzytelności i inne świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego oraz z opieki 

społecznej  
 

Wysokość 

świadczenia.............................................................................................................................. 
Nazwa i adres siedziby 

świadczeniodawcy............................................................................................... 



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

... 
Czy świadczenie jest wypłacane na konto - TAK/NIE - właściwe zakreślić 
 

3. Wierzytelności z papierów wartościowych, w tym akcji, obligacji, losów loteryjnych: 
................................................................................................................................................................

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

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

......... 
 

4. Udziały w spółkach cywilnych i handlowych: 
................................................................................................................................................................

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

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

......... 
 

5. Wierzytelności z tytułu praw autorskich i wynalazczych: 
................................................................................................................................................................

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

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

......... 
 

7. Inne wierzytelności  i  prawa majątkowe: 
................................................................................................................................................................

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

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

......... 
 

E. RUCHOMOŚCI: 
 

1. Samochód i inne pojazdy mechaniczne 
Marka i rok 

produkcji................................................................................................................................ 
Nr nr rejestracyjny pojazdu/nr dowodu 

rejestracyjnego............................................................................ 
Czy dłużnik jest właścicielem / współwłaścicielem pojazdu - 

zakreślić.................................................. 
Dane 

współwłaściciela.............................................................................................................................. 
Czy pojazd jest już zajęty - TAK/NIE - właściwe zakreślić, przez jaki 

organ.......................................... 
................................................................................................................................................................

... 
 

Marka i rok 

produkcji................................................................................................................................ 
Nr nr rejestracyjny pojazdu/nr dowodu 

rejestracyjnego............................................................................ 
Czy dłużnik jest właścicielem / współwłaścicielem pojazdu - 

zakreślić.................................................. 
Dane 

współwłaściciela.............................................................................................................................. 



Czy pojazd jest już zajęty - TAK/NIE - właściwe zakreślić, przez jaki 

organ.......................................... 
................................................................................................................................................................

... 
 

Marka i rok 

produkcji................................................................................................................................ 
Nr nr rejestracyjny pojazdu/nr dowodu 

rejestracyjnego............................................................................ 
Czy dłużnik jest właścicielem / współwłaścicielem pojazdu - 

zakreślić.................................................. 
Dane 

współwłaściciela.............................................................................................................................. 
Czy pojazd jest już zajęty - TAK/NIE - właściwe zakreślić, przez jaki 

organ.......................................... 
................................................................................................................................................................

... 
 

2. Czy dłużnik korzysta z auta, które nie jest na niego zarejestrowane - TAK/NIE - właściwe 

zakreślić 
Właściciel 

pojazdu.................................................................................................................................... 
Marka i nr 

rejestracyjny............................................................................................................................. 
 

2. Narzędzia, maszyny, narzędzia gospodarcze, urządzenia sklepowe, zapasy towarów: 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

3. Wyposażenie mieszkania lub domu (w szczególności, urządzenia RTV, AGD, sprzęt muzyczny 

i informatyczny, meble, obrazy, dywany z określeniem wartości rynkowej); 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

4. Sprzęt sportowy: 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

5. Przedmioty złote i srebrne, inne kosztowności (z określeniem wartości szacunkowej): 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 



F. Inne rodzaje majątku: 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

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

OŚWIADCZENIA, ZOBOWIĄZANIA DO SPŁATY 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

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

Pouczenie: 

 Jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się celem złożenia wykazu majątku lub 

stawiwszy się wykazu nie złoży lub odmówi odpowiedzi na zadane mu pytanie , komornik 

może skazać go na grzywnę w wysokości do trzech tysięcy złotych 

3.000,00zł lub sąd na wniosek komornika może nakazać przymusowe 

doprowadzenie oraz może zastosować areszt nieprzekraczający miesiąca (art. 

8011  k.p.c. w zw. z art. 916 k.p.c.). 

 W razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku 

dłużnika (art. 801 1 k.p.c.). 

 Komornik z urzędu wpisuje do rejestru dłużników niewypłacalnych dłużników, którzy zostali 

zobowiązani do wyjawienia majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o 

postępowaniu egzekucyjnym. 


