
WZÓR 
.............Poznań.......dnia......5 lipca 2013.................. 

       Komornik Sądowy 
       przy Sądzie Rejonowym 
       dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 
       Jarosław Ziętara 
       ul. Kordylewskiego 11/223 
                                                                    31-542 Kraków 
Uprawniony..........Jan Kowalski  .................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

adres....60-518 Poznań, ul.Sienkiewicza 20/215........................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 

(kod pocztowy, miasto, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

Obowiązany.......Józef Kaczmarek......................................................................................................... 
(imię i nazwisko lub nazwa firmy) 

adres.........61-745 Poznań, ul. Młyńska 1b/41........................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

(kod pocztowy, miasto, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

numer NIP.......672-221-78-45.............................PESEL.............78123001222................................. 
data urodzenia..........30-12-1978......................REGON.................................................................... 
numer dow. osobistego...APJ..341267.....imiona rodziców....Andrzej, Monika....................... 

WNIOSEK O WYKONANIE UDZIELONEGO 
ZABEZPIECZENIA 

Przedkładając oryginał tytuł zabezpieczenia w postaci...........nakaz zapłaty Sądu 

Rejonowego w Poznaniu wydany w postępowaniu nakazowym .............................................................. 
(nazwa sądu) 

z dnia ....... 10.12.2010...r..........sygn. akt.............. I NC 12/2009........................................................ 
(data wyroku sygnatura akt sądowych) 

proszę o wszczęcie postępowania zabezpieczającego i zabezpieczenie 
roszczenia: 
    1. pretensji głównej ....12 000,00.......................................................................................,...zł; 
z odsetkami .......ustawowymi.....................od dnia.......1-09-2009.r...do dnia....1-09-2012 r....... 

Wnosze o wykonanie udzielonego zabezpieczenia poprzez dokonanie zajęcia: 



(obok wybranych sposobów zabezpieczenia należy wstawić znak „X”): 
• wynagrodzenia za pracę......MADMAX Sp. z o.o. w Poznaniu, pl. Cyryla Ratajskiego 10 
.......................................................................................................................................................... 

(należy podać nazwę i adres pracodawcy) 

• rachunków bankowych.........Bank PKO BP SA............................................................... 
(należy podać nazwę banku i numer rachunku bankowego) 

• ruchomości............Rozdzielnica SN typu Rotoblok SF nr. seryjny 127856, model SS, 

znajdująca się w miejscu prowadzenia dzaiałalności gospodarczej przez dłużnika pod 
adresem Poznań, ul. Szeroka 111.................................................................................................... 

(należy wymienić ruchomości i miejsce ich położenia) 

• inne wierzytelności.........Bar Asy 34-219 Poznań, ul. Krakowska 44................... 
(należy wymienić przysługujące wierzytelności oraz wskazać podmiot od którego przysługują) 

• inne prawa majątkowe...........60 udziałów stanowiących 60 % udziałów w kapitale 

zakładowym MONITOR Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ul. 

Długa 234..................................................................................................................................... 
(należy wymienić przysługujące prawa majątkowe oraz wskazać podmiot od którego przysługują) 

                   ............Jan Kowalski............... 

        podpis uprawnionego 

Jednocześnie oświadczam, iż dokonałem wyboru ww. komornika na 
podstawie art. 8 ust. 5 ustawy  

z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji 

                    ............Jan Kowalski............... 

          podpis uprawnionego
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