
Komornik Sądowy przy 

Sądzie Rejonowym w Wołominie 

Mateusz Stanisław Borek 

 

 Stanisław Michalkiewicz 

 (tu adres) 

 

 

P o s t a n o w i e n i e 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Mateusz Stanisław Borek w 

sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela: 

Hermenegilda Kociubińska (imię i nazwisko oczywiście fałszywe), 61-805 Poznań 
Św. Marcin 28/28 

którego reprezentuje Adwokat Jarosław Głuchowski 

Kancelaria Adwokacka 61-805 Poznań, ul. Św. Marcin 28/28 

przeciwko dłużnikowi 

Stanisław Andrzej Michalkiewicz 

(tu PESEL) 

(tu adres) 

prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego 

Wyrok zaoczny w im. Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Okręgowy w Poznaniu 

Wydział I Cywilny z dnia 30.08.2019r. Sygn. akt IC 803/19, zaopatrzony w klauzulę 
wykonalności z dnia 28.10.2019 r. 

o roszczenie pieniężne 

wobec zakończenia egzekucji wskutek wyegzekwowania roszczenia 

wierzyciela w całości 

postanowił 

1. przyznać wierzycielowi koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym 

w wysokości 1 350,00 zł 

2. ustalić koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji na kwotę 18 441,25 

zł, w tym koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym i obciążyć nimi 

dłużnika w całości 

3. rozliczyć zaliczkę uiszczona przez wierzyciela w kwocie 150,73 zł w ten sposób, że 

kwotę 90,12 zł przeznaczyć na pokrycie wydatków postępowania, a kwotę 60,61 zł 

zwrócić wierzycielowi 

4. zakończyć postępowanie egzekucyjne i pozostawić tytuł wykonawczy w aktach 

sprawy. 

 Podpis i pieczęć 
 

Uzasadnienie 

Postępowanie było prowadzone zgodnie z wnioskiem wierzyciela. Koszty postępowania 

egzekucyjnego ustalono na postawie przepisu art. 770 kodeksu postępowania cywilnego w 

granicach określonych przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych 

(Dz.U. Z 2018 r. poz. 770) 

Wierzyciel, którego w postępowaniu egzekucyjnym reprezentował Adwokat Jarosław 

Głuchowski Kancelaria Adwokacka, wniósł o przyznanie kosztów zastępstwa prawnego w 

postępowaniu egzekucyjnym. Koszty te ustalono stosownie do treści przepisu par. 2 w zw. z 

par. 8 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2015 r. w 

sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. 2015 poz. 1800 ze zm.) 



Koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym zostały przyznane 

wierzycielowi w kwocie 1 350,00 zł. Na koszty postępowania egzekucyjnego ustalone w 

sentencji postanowienia złożyła się suma opłat i wydatków tego postępowania: 

Koszty uzyskania dokumentów lub informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania 

(art. 6.7 ukk) 90,73 zł. 

Koszty doręczenia korespondencji (art.6.8 ukk) 56,72 zł 

Opłata stosunkowa 10 % (art. 27. 1 ukk) 16 938, 80 zł 

Koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egz. 1350,00 zł 

 Razem koszty wyniosły 18 441,25 zł 

 

Powyższe koszty zostały zapłacone przez dłużnika w całości. 

Zgodnie z wnioskiem na rachunek bankowy pełnomocnika wierzyciela przekazano łącznie 

kwotę 170 938,40 zł, w tym zwrot wniesionej zaliczki w kwocie 150,73 zł. Środki zostały 

wyegzekwowane ode dłużnika z rachunków bankowych oraz świadczenia emerytalnego ZUS. 

Świadczenie objęte tytułem wykonawczym zostało zaspokojone całkowicie, dlatego zgodnie 

z art. 816 kpc tytuł wykonawczy należy pozostawić w aktach sprawy. 

Z tych względów należało postanowić, jak w sentencji. 

 Podpis i pieczęć 


