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[miejscowość, data]

KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym
dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

JAKUB NIEDOPYTALSKI
ul. Stelmachów 281a
31-349 Kraków

ZOBOWIĄZANIE DO SPŁATY ZADŁUŻENIA W SPRAWIE Km ….....................

imię i nazwisko dłużnika 
lub nazwa dłużnika:

numer
PESEL:

numer
NIP:

numer
REGON:

 seria/numer 
dow. 
osobistego:

imiona 
rodziców:

numer
KRS:

właściwy Urząd Skarbowy

aktualny adres zamieszkania dłużnika
(ulica, numer domu/lokalu,
 kod pocztowy, miejscowość)

numer telefonu dłużnika: 

adres e-mail:

Ja, niżej podpisana/y, zobowiązuję się do spłaty zadłużenia [zaznaczyć i wypełnić właściwe pole]: 

□ w całości nie później niż do dnia:                  r.

□ w kwotach nie mniejszych niż po:              zł miesięcznie do        dnia każdego miesiąca, przy czym pierwsza

wpłata zostanie dokonana do dnia                   r.

na rachunek bankowy Komornika:
- dla spraw z sygnaturą akt Km/Kms/Kmp .../15, .../16, .../17 lub .../18:
   70 1050 1445 1000 0092 1682 8690 (ING Bank Śląski S.A.) 
- dla spraw z sygnaturą akt Km/GKm/Kms/Kmp .../19:
  58 1600 1462 1875 1513 3000 0010 (Bank BGŻ BNP Paribas S.A.)
podając w tytule przelewu imię/nazwisko dłużnika oraz sygnaturę akt Km

Ponadto w trybie art. 801 i 827 k.p.c. oświadczam, że utrzymuję się:

wpisać nazwę firmy/instytucji i rodzaj umowy będącej źródłem dochodu dłużnika:

z wynagrodzenia za pracę:

z umowy zlecenia/o dzieło:

ze świadczeń z ZUS:

z własnej działalności gospodarczej:

a moje miesięczne dochody z powyższych źródeł wynoszą łącznie (netto, "na rękę"):                       zł

Pozostały majątek:

rachunki bankowe 
(wystarczy podać nazwy banków):

ruchomości  (pojazdy  mechaniczne,
sprzęty RTV/AGD i inne):
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nieruchomości  (wpisać  miejsce
położenia i numery ksiąg wieczystych):

wierzytelności  (wpisać  nazwy
kontrahentów  i  podstawę  płatności
np. numery umów/faktur VAT):

inne (prawa autorskie, patenty, udziały
w spółkach prawa handlowego i inne):

Oświadczam,  że  powyższy  wykaz  majątku  jest  prawdziwy  i  zupełny.  Jestem  świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

czytelny podpis (imię i nazwisko): 

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

Art. 233 kodeksu karnego: Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8
(§ 1). Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą
jemu samemu lub jego najbliższym,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (§ 1a). Warunkiem odpowiedzialności
jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe
zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie (§ 2). Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie
wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania (§ 3). Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet
odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli: 1) fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mieć
wpływu na rozstrzygnięcie sprawy, 2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie, zanim
nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy (§ 5). Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa
fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej (§ 6).

Zgodnie z art. 8011 § 1 k.p.c. oświadczenie należy złożyć w formie  pisemnej  (opatrzonej własnoręcznym podpisem) lub  ustnie do
protokołu w siedzibie kancelarii Komornika mieszczącej się pod adresem: Kraków, ul. Stelmachów 281A w godzinach urzędowania:
pn-pt  8:00-16:00  – pod rygorem  odpowiedzialności  karnej za złożenie fałszywych zeznań,  zastosowania środków przymusu
(grzywna do 3.000 zł, przymusowe doprowadzenie) oraz czynności terenowych, w tym otwarcia i przeszukania mieszkania oraz
innych  pomieszczeń  i  schowków  dłużnika  na  mocy  art.  814  k.p.c.  Za  osobę,  która  nie  ma  zdolności  procesowej,  wykaz
i przyrzeczenie obowiązany jest złożyć jej przedstawiciel ustawowy (art. 919 k.p.c. w zw. z art. 8011 § 5 k.p.c.). Stosownie do treści
art. 801 § 4 k.p.c. w razie niezłożenia przez dłużnika wykazu majątku wierzyciel może zlecić Komornikowi  poszukiwanie majątku
dłużnika, co zwiększy koszty egzekucji obciążające dłużnika. 
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