Pabianice, dnia ...............................................r.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Pabianicach
Marcin Janiszewski

WNIOSEK EGZEKUCYJNY KM - Sprawa Pracownicza

Dane wierzyciela:
Nazwisko i imię: ...............................................................................................................................
Dokładny adres: ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
PESEL:.........................................
NIP:...................................................
Wyegzekwowane należności proszę przekazać:
Przekazem pocztowym na adres wierzyciela Tak / Nie
Przelewem bankowym na konto: :
..............................................................................................................................
Dane dłużnika:
Nazwisko i imię: ................................................................................................................................
Dokładny adres: .................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
PESEL: ........................................

NIP ....................................................

Imię ojca ......................................

Imię matki .........................................

REGON .......................................
Przedkładam:Wyrok / Postanowienie Sądu .................................... .......w ......................................
sygnatura akt ...................................................... z dnia ........................................... ..................... r.
i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi w celu wyegzekwowania
1. Pretensji głównej ................................................................. zł.
z odsetkami od dnia ..........................................r.
2. Kosztów procesu/klauzuli .................................................. zł.

3. Inne .................................................................................... zł
Proszę o dokonanie czynności egzekucyjnych w zakresie:
- ruchomości znajdujących się w ..................................................................................................
- wynagrodzenia .................................................................................................................................
- świadczeń wypacanych przez ZUS;KRUS;PZU i inne podmioty....................................................
- rachunków bankowych ...................................................................................................................
- wierzytelności ..................................................................................................................................
- nieruchomości……………………………………………………………………………………...
- innych składników majątkowy dłużnika ustalonych prze Komornika w trakcie postępowania
egzekucyjnego………………………………………………………………………………………..
W związku z obowiązkiem nałożonym na komornika sądowego a wynikającym z art. 42e ustawy z
dnia 18.11.2004r (Dz.U. Nr 263 poz.2619) o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r (Dz.U. Nr 156 z 08.07.2004r,
poz.1640) § 3 ust. 2 pkt 3 w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych
organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy z uwzględnieniem formy
wypisu aktu i sposobu ich przekazywania komornik sądowy wzywa Wierzyciela do podania
informacji na temat:
- właściwy dla Wierzyciela Urząd Skarbowy to....................................................................................
oraz zaznaczenie prawdziwej odpowiedzi:
- jestem/nie jestem aktualnie zatrudniony(a)
- pobieram wyłącznie emeryturę/rentę inne lub inne świadczenie wypłacane przez ZUS....................
Przyjąłem również do wiadomości, że zgodnie z interpretacją ZUS-u zakład pracy jest uważany za
płatnika składki ubezpieczeniowej za okres pracy pracownika nawet mimo ustania stosunku pracy.
Obowiązek obliczenia potrącenia z dochodów ubezpieczonych i opłacania składek ZUS od
wynagrodzenia pracowników spoczywa na pracodawcy, także wtedy gdy ubezpieczony uzyskuje
przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne w wyniku
postępowania egzekucyjnego.
W przypadku skierowania do egzekucji całej należności brutto pracodawca opłaca składki ZUS w
części obciążającej pracownika ( ubezpieczonego ) z własnych środków, a następnie może
dochodzić zwrotu poniesionych kosztów od ubezpieczonego.
Jednocześnie stwierdzam, że:
- w przypadku otrzymania bezpośrednio od dłużnika jakichkolwiek wpłat tytułem zadłużenia,
niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Komornika Sądowego
- zostałem poinformowany o obowiązku samodzielnego odprowadzenia składki z tytułu
ubezpieczenia zdrowotnego bezpośrednio na konto ZUS-u
- powyższa należność stanowi równowartość zaległego wynagrodzenia za pracę
Ponadto, stosownie do dyspozycji art.8 ust. 5 i 6 Ustawy o Komornikach Sądowych i Egzekucji
wybieram do prowadzenia sprawy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach
Marcina Janiszewskiego.
(niepotrzebne skreślić)

.............................................
czytelny podpis wierzyciela

