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…..................................................................................             ….......................................................................... 

Imię i nazwisko  miejscowość, data 

…....................................................................................         
adres zamieszkania         

…....................................................................................  

adres korespondencyjny 

….................................................................................... 

telefon 

 

 SĄD   OKRĘGOWY 

 w …..................................................................................... 

 za pośrednictwem 

 Sądu Rejonowego 

 w…...................................................................................... 

 ….......................................................................................... 
 (sygnatura sądowa) 

…...................................................................... 

Wierzyciel 

…...................................................................... 

Reprezentowany przez 

…...................................................................... 

Dłużnik  

…...................................................................... 

Reprezentowany przez 

 

Z A Ż A L E N I E 

 

 Stosownie do dyspozycji art. 795 k.p.c., zaskarżam w całości postanowienie Sądu 

Rejonowego w …........................................................................................... z dnia ............................................................ 

sygn. akt …...........................................,  w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty 

wydanemu w postępowaniu …............................... Sądu Rejonowego w …............................................................ 

z dnia …............................................... 

Przedmiotowemu postanowieniu zarzucam naruszenie prawa procesowego w postaci: 

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

Biorąc pod uwagę powyższe, niniejszym wnoszę o uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz 

o zasądzenie od wierzyciela kosztów postępowania. 
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U Z A S A D N I E N I E 

 

Postanowieniem z dnia …...................... Sąd Rejonowy w ….............................................................. 

nadał klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty wydanemu w postępowaniu ….................................. 

Sądu Rejonowego ……………............................................................. z dnia …...................... 

 

O wydaniu nakazu zapłaty dowiedziałem się od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  

…..........................….....................…......., prowadzącemu postępowanie egzekucyjne pod sygn.…........,,............., 

który dokonał zajęcia mojego źródła dochodu w postaci …...................................................................................., 

jak i rachunku bankowego prowadzonego przez bank ….......................................................................................... 

Niniejszym informuję, że adres podany przez wierzyciela w pozwie o wydanie nakazu zapłaty jest 

nieaktualny / błędny*. Uprzejmie informuję, że  od …... lat zamieszkuję pod adresem ………………………. 

…........................................................................, na dowód czego przedkładam decyzję …………………………..………. 

…........................................................................ z dnia …............................... o zameldowaniu mojej osoby na 

pobyt stały / czasowy*.  

 

Na marginesie informuję, że odpis zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego oraz 

odpis tytułu wykonawczego otrzymałem podczas mojej wizyty w kancelarii komornika w 

dniu ..........................., gdzie udałem się, by uzyskać informacje o powodach zajęcia mojego źródła 

dochodu oraz rachunku bankowego. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe, Sąd Rejonowy w ........................................................................................................... 

błędnie założył, że doszło do powtórnego awizowania, a w konsekwencji do fikcji doręczenia 

nakazu zapłaty. Niewątpliwie w niniejszym przypadku nie doszło do uprawomocnienia się nakazu 

zapłaty, wobec czego brak podstaw, by wierzyciel mógł skutecznie ubiegać się o nadanie klauzuli 

wykonalności.  

 

Jednocześnie stosownie do treści art. 821 k.p.c., wnoszę do sądu o zawieszenie postępowania 
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egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego.............................................................. 

na czas rozpatrzenia niniejszego zażalenia, gdyż działania komornicze grożą mi nadmiernym 

uszczupleniem mojego majątku. Uzasadnienie do niniejszego zażalenia, wraz z przytoczonymi 

dowodami niewątpliwie świadczą o tym, że nastąpiło naruszenie prawa procesowego. 

 

 

 …......................................................... 
 Podpis Wnioskodawcy 

 

 

W załączeniu przedkładam: 

1. dowód uiszczenia opłaty sądowej 

2. odpis niniejszego zażalenia wraz z załącznikami 

3. decyzję o zameldowaniu na pobyt stały 

4. zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego 

 

*niepotrzebne skreślić 




