
…………………………………………………………… 

(miejscowość, data) 

………………………………………….. 

(imię i nazwisko nadawcy) 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

(adres nadawcy) 

Komornik Sądowy przy Sądzie 

Rejonowym w …….……………………….. 

(miejscowość) 

…………………………………………………… 

(imię i nazwisko komornika) 

……………….…………………………………… 

…………………………………………………… 

(adres kancelarii) 

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ALIMENTACYJNEGO  
 
 

Wierzyciel 
 

............................................................................................................................................................................................ 
(nazwisko i imię wierzyciela lub przedstawiciela ustawowego) 

 
zamieszkały(a) .................................................................................................................................................................... 

(adres) 
 
PESEL ….......................................................... Dowód osobisty ......................................................................................... 

 
działający(a) w imieniu alimentowanych (wierzycieli):  (nazwisko i imię) 
 
............................................................................................................ PESEL .................................................................... 
 
............................................................................................................ PESEL ..................................................................... 
 

 
Dłużnik 

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

(nazwisko i imię) 

 
zamieszkały(a).....................................................................................................................................................................

(adres) 
 
urodzony(a) …....................................................................... syn(córka) …......................................................................... 
             (data i miejsce)           (imiona rodziców) 
 
PESEL …....................................................... NIP............................................ Dowód osobisty …....................................... 
 
 



Przedkładam wyrok/protokół/nakaz zapłaty/postanowienie sądu/bankowy tytuł egzekucyjny/ inne  
(niepotrzebne skreślić) 

 
…......................................................................................................................................................................................... 

(nazwa sądu, miasto) 
 
z dnia .................................................. sygnatura akt ........................................................................................................ 
 
i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi w celu wyegzekwowania: 
   

1. Alimentów zaległych za okres: 
 
 od ................................................. do .......................................... po ........................................ zł miesięcznie. 
 
 Łącznie ................................................. zł wraz z zasądzonymi odsetkami/bez odsetek od dnia........................ 
 

2. Alimentów bieżących: 
 
 od ................................................................... po ...........................................................................zł miesięcznie 
 
 wraz z zasądzonymi odsetkami/ bez odsetek od dnia ........................................................................................... 

 
 

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z: 
 

 wynagrodzenia za pracę dłużnika …..................................................................................................................... 
(nazwa, adres pracodawcy) 

 
 ruchomości dłużnika ….......................................................................................................................................... 

(wymienić ruchomości, wskazać gdzie się znajdują) 

 
 rachunku bankowego dłużnika w banku ............................................................................................................. 

(nazwa banku) 
 

 wierzytelności dłużnika …..................................................................................................................................... 
(podać jakie, imię, nazwisko/nazwa trzeciodłużnika) 

 
 nieruchomości dłużnika …..................................................................................................................................... 

(numer Księgi Wieczystej, położenie, adres, wielkość udziału) 
 

 inne ....................................................................................................................................................................... 
(emerytura/renta/pozostałe świadczenia lub prawa majątkowe) 

 
 
Wyegzekwowane należności proszę przekazywać na rachunek bankowy wierzyciela: 
 

__ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __  ................................................. 
                                                                                    (numer rachunku)                                                                                                (nazwa banku) 
 
 
Oświadczam, że wyboru  Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym 
w ………………………………………………………………………….. dokonałem w oparciu o uprawienie zawarte w art.10 ust.3 ustawy 
z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. 
        

 

Z poważaniem, 

Wzór pobrany ze serwisu pozyczasz.pl                                                                       …………………………………………………………… 

(podpis) 


