
 
WNIOSEK DŁUŻNIKA ALIMENTACYJNEGO – WPŁATA DO DEPOZYTU CELEM UMORZENIA EGZEKUCJI 
 

 
…………, ……….. 

                   (data i miejsce) 
 

Komornik Sądowy  
przy ……………………….. 
ul. …………….,  
…………………… 
 
 
do wiadomości  
Sądu ……………………. 
….Wydział Cywilny Rodzinny  
ul. …………….  
………………………… 
 
Sygn. 
sprawy: …………………. 
 
 
Wierzyciel: ……………. 
 
Dłużnik: ……………………… 
 

Sygnatura akt komorniczych: ………………… 
 
 

WNIOSEK DŁUŻNIKA 
 

 W imieniu własnym oraz w trybie art. 825 w zw. z art. 883 par. 2 kpc wnoszę o niezwłoczne  
umorzenie egzekucji – także w zakresie wyżej wskazanego podmiotu - na skutek uiszczenia przeze 
mnie wszystkie świadczenia wymagalne i złożenia na rachunek depozytowy Ministra Finansów 
sumy równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym 
umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. 
 

Minister Finansów otwiera w Banku Gospodarstwa Krajowego rachunki bankowe w 
złotych lub walutach obcych, na których są przechowywane pieniądze przyjęte do depozytu 
sądowego lub składane na tych rachunkach na podstawie odrębnych przepisów (rachunki 
depozytowe Ministra Finansów).  

 
 Depozyty prawa procesowego, składane są na potrzeby i cele postępowania 
zabezpieczającego i egzekucyjnego; wiążą się z zaspokojeniem wierzyciela zgodnie z tytułem 
wykonawczym. W tych wypadkach nie ma zastosowania art. 6932 § 1 k.p.c., a zatem dokonuje się 
ich złożenia bez uzyskania w postępowaniu nieprocesowym zezwolenia sądu.  
 
 Na gruncie art. 883 § 2 k.p.c. złożenie do depozytu wskazanej w nim sumy wypływa 
wyłącznie z potrzeb postępowania egzekucyjnego, stanowiąc realizację roszczenia 
skonkretyzowanego prawomocnym wyrokiem. Działanie dłużnika stanowi wykonanie 
obowiązku nałożonego w tytule wykonawczymi i nie należy go postrzegać jako surogat 
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wykonania zobowiązania w rozumieniu prawa materialnego. W tym wypadku dłużnik jest 
dysponentem toczącego się postępowania egzekucyjnego i w razie rzetelnego wywiązywania się 
z prawomocnie zasądzonego świadczenia może skorzystać z przewidzianej przez ustawodawcę 
możliwości uniknięcia negatywnych skutków związanych z prowadzeniem sądowego 
postępowania egzekucyjnego. Spełnienie wymagań objętych hipotezą omawianego przepisu 
powoduje, że komornik po wysłuchaniu wierzyciela i dłużnika na podstawie art. 827 k.p.c. umarza 
egzekucję co do świadczeń wymagalnych w przyszłości. Na to postanowienie przysługuje skarga 
na czynność komornika, a na orzeczenie sądu rejonowego w tym przedmiocie zażalenie do sądu 
drugiej instancji (art. 828 k.p.c.). Ewentualne zatem badanie w drodze postępowania 
depozytowego, czy według przytoczonych przez dłużnika okoliczności złożenie do depozytu 
stosownej sumy jest w tej sytuacji uzasadnione pozostawałoby w sprzeczności z zasadą 
efektywności postępowania egzekucyjnego (por. - Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z dnia 
27 lutego 2008 r. w sprawie III CZP 153/07, OSNC 2009/3/37). 

 
 
Cytowany przepis art. 883 kpc nie zawęża skuteczności dyspozycji tam określonej 

jedynie do wynagrodzenia za pracę, ale obejmuje wszystkie świadczeń wymagalnych w 
przyszłości. 

 
Proszę o przesłanie informacji o umorzeniu egzekucji także do podmiotu wskazanego 

na wstępie. 
 
 

 
……………………………….. 
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