
Wierzyciel  może  złożyć  wniosek  w  trybie  art.  801  ind  2  kpc  w  zw.  z  art  53a1  uoksie  o

poszukiwanie majątku dłużnika.  W przypadku złożenia wniosku, na mocy z art.  53a1 ustawy o

komornikach sądowych i  egzekucji,  wierzyciel  wpłaca na rachunek bankowy komornika kwotę

74,62zł  (z  VAT).  W  przypadku  skutecznego  postępowania  egzekucyjnego,  dłużnik  zostaję

obciążony kosztami celowej egzekucji (art. 770 kpc). W toku postępowania egzekucyjnego, który

ma charakter dyspozytywny (wierzyciel jest kreatorem postępowania) wierzyciel winien wskazać

konkretne rzeczy i prawa majątkowe z których postępowanie egzekucyjne może być prowadzone.

W  przypadku  braku  wiedzy  o  majątku  dłużnika,  wierzyciel  może  zgłosić  szereg  zapytań  do

instytucji  oraz  organów  państwa  o  stan  majątkowy  dłużnika  za  pośrednictwem  organu

egzekucyjnego. 

Podstawa prawna:

Kodeks Postępowania Cywilnego:

Art.  801.  Jeżeli  wierzyciel  albo  sąd  zarządzający  z  urzędu  przeprowadzenie  egzekucji  albo

uprawniony  organ  żądający  przeprowadzenia  egzekucji  nie  wskaże  majątku  pozwalającego  na

zaspokojenie  świadczenia,  komornik  wzywa dłużnika  do  złożenia  wykazu  majątku  lub  innych

wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji.

Art.  801  ind.1.  §  1.  Dłużnik  składa  wykaz  majątku  przed  komornikiem  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.

Art. 801 ind 2. Jeżeli w drodze czynności przewidzianych w art. 801 nie można ustalić majątku

pozwalającego  na  zaspokojenie  świadczenia,  do  którego  może  być  skierowana  egzekucja,

wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji:

art.  53a1.  Opłatę  stałą  w  wysokości  2%  przeciętnego  wynagrodzenia  miesięcznego  komornik

pobiera od wierzyciela w przypadku otrzymania zlecenia poszukiwania majątku dłużnika w trybie

art. 8012 zlecenie komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.

– Kodeks postępowania cywilnego. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie 7 dni od otrzymania

wezwania komornik zwraca wniosek zawierający zlecenie.


