
Wierzyciel – podmiot, który zgodnie z treścią tytułu wykonawczego posiada nadane nim uprawnienie do 

egzekwowania od dłużnika określonego świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego. 

Dłużnik – podmiot, który zgodnie z treścią tytułu wykonawczego jest zobowiązany do określonego świadczenia 

na rzecz wierzyciela 

Tytuł egzekucyjny – wskazuje kto jest dłużnikiem, a kto wierzycielem oraz wskazuje roszczenie, którego 

wyegzekwowania może żądać wierzyciel. Zgodnie z art. 777§1 KPC tytułami egzekucyjnymi są:  

1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta 

przed sądem;  

2) orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu;  

3) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;  

4) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej 

lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy 

indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego 

uzależnione jest wykonanie;  

5) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do 

wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie 

wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego 

wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;  

6) akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, 

wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu 

w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi. 

Tytuł wykonawczy – to tyłuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, czyli urzędowy akt 

stwierdzający iż wszelkie urzędy lub osoby, których może dotyczyć, obowiązane są podporządkować mu się i 

udzielić pomocy przy jego realizacji 

 

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania egzekucyjnego 

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel musi złożyć komornikowi wniosek o wszczęcie 

postępowania wraz z oyginałem tytułu wykonawczego. Wniosek powinienem spełniać wymogi pisma 

procesowego, a więc: 

1) Oznaczenie komonika, do którego jest kierowany, a w przypadku wyboru komornika także 

oświadczenie o dokonaniu wyboru na podstawie art.8 ust.5 Ustawy o Komornikach Sądowych i 

Egzekucji. 

2) Imię i nazwisko (albo nazwę) wierzyciela wraz z jego adresem. Wskazane jest również podanie numeru 

telefonu oraz numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazane wyegzekwowane świadczenie 

pieniężne 

3) Imię i nazwisko (albo nazwę) dłużnika wraz z jego adresem oraz numerem PESEL (lub numerem NIP 

w przypadku nieposiadania numeru PESEL) 

4) Wskazanie świadczenia, które ma być spełnione. W przypadku świadczenia pieniężnego należy 

wskazać kwoty, których wyegzekwowania żąda wierzyciel (należność główna, odsetki, koszty procesu, 

koszty wydania klauzuli wykonalności, koszty zastępstwa przez profesjonalnego pełnomocnika) 

5) Wskazania sposobów egzekucji – należy wybrać co najmniej jeden spośród egzekucji z ruchomości, z 

wynagrodzenia za pracę, z wierzytelności z tytułu posiadania rachunku bankowgo, ze świadczeń 

emerytalno-rentowych, z nieruchomości, z innych praw majątkowych 

6) Podpis wierzyciela lub pełnomocnika (w przypadku pełnomocnika należy załączyć do wniosku 

pełnomocnicto) 

W przypadku nieposiadania przez wierzyciala wiedzy na temat majątku dłużnika, oprócz wskazania sposobów 

egzekucji wierzyciel może na podstawie art. 7971 KPC zlecić komornikowi poszukiwania majątku dłużnika. 

Należy tego dokonać przez złożenie we wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego oświadczenia – np. o 

treści „zlecam komornikowi na podstawie art. 7971 poszukiwania majątku dłużnika” 

 


