
Napisanie odpowiedzi pozwu przeciwegzekucyjnego to skomplikowana 

czynność wymagająca fachowej wiedzy za zakresu prawa.  Nieumiejętne 

przygotowanie pozwu może narazić Ciebie na przegranie sprawy lub 

niepotrzebne poniesienie wysokich kosztów sądowych.   

 

Nie czekaj wejdź na stronę www.pozwy.pl i zapytaj 
profesjonalistów o wycenę przygotowania pozwu 
przeciwegzekucyjnego w Twojej sprawie >>>   

 

Sopot, dnia 28 czerwca 2013 r. 

 

Sąd Rejonowy w Słupsku 

Szarych Szeregów 13 

76-200 Słupsk 

 

Powód: 

Jakub Szybki 

Morska 10-11/2 

41-700 Sopot 

 

Pozwany: 

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-

Kredytowe im. Franciszka Stefczyka 

Boh. Starówki Warszawskiej 6 

81-455 Gdynia 

 

Wartość Przedmiotu Sporu: 4416 (słownie: cztery tysiące czterysta szesnaście złotych) 

Opłata sądowa w wysokości 221 zł wniesiona na rachunek sądu 

 

 

POZEW 

O POZBAWIENIE WYKONALNOŚCI TYTUŁU WYKONAWCZEGO 

WRAZ Z WNIOSKIEM O ZABZPIECZENIE ROSZCZENIA 

 

W imieniu własnym wnoszę o: 

1. Pozbawienie w całości wykonalności nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w 

Katowicach w dniu 21 września 1999 roku o sygnaturze I Nc 2743/99; 

2. Zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda kosztów procesu według norm 

przepisanych; 

Ponadto wnoszę o: 



3. Przeprowadzenie rozprawy także w nieobecności Powoda; 

4. Przeprowadzenie dowodów wskazanych w treści pisma na okoliczności tam powołane; 

5. Udzielenie zabezpieczenia przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego wszczętego 

przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Katarzyna Skoczeń ul. 

Sienkiewicza 5a/3 76-200 Słupsk pod sygnaturą KM 4744/13, do czasu prawomocnego 

rozpoznania niniejszej sprawy; 

 

UZASADNIENIE 

 

Na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 21 września 1999 

roku zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. O fakcie wszczęcia egzekucji Powód 

dowiedział się w czerwcu 2013 r. 

 

Dowód:  Kopia nakazu zapłaty 

  Kopie dokumentów otrzymanych od Komornika 

 

Przedmiotowe roszczenie uległo w całości przedawnieniu i 

w tym miejscu Powód podnosi zarzut przedawnienia 

egzekwowanej należności, odsetek oraz innych kosztów 

wskazanych w tytule egzekucyjnym. Zgodnie z treścią art. 

125 Kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone 

prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu 

powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo 

orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie 

stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem 

polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i 

zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat 

dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego 

rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób 

roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o 

świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega 

przedawnieniu trzyletniemu. 

 

W tej sytuacji powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego jest konieczne. 

 

Uzasadniony jest również wniosek o udzielenie zabezpieczenia przez zawieszenie egzekucji. 

Przytoczone okoliczności przedawnienia długu czynią wiarygodnym wygaśnięcie zobowiązania. 

Nieudzielenie zabezpieczenia może doprowadzić do zaspokojenia Pozwanego, co uczyniłoby 

bezprzedmiotowym żądanie pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego. 

 

 

 

…………………… 



 

Załącznik: 

1. Kopie dokumentów od Komornika 

2. Kopia nakazu zapłaty 

3. Dowód wniesienia opłaty sądowej 

4. Odpis pozwu i załączników dla strony przeciwnej 


