
Kancelaria Adwokacka Agata Mikucka 
www.molaw.pl, tel. 600 656 686 

Gdynia, dnia 01 lipca 2015 roku 
 
 

Sąd Rejonowy w Gdyni 
I Wydział Cywilny 
Pl. Konstytucji 5 
81-354 Gdynia 

 
Powód:  Jan Kowalski 
  ul. Jasna 1/1, 81-300 Gdynia 
  (PESEL) 

 
Pozwany:  Paweł Nowak 
  zam. ul. Ciemna 1, 81-300 Gdynia 

 
wartość przedmiotu sporu: 3.100 zł 
 

POZEW  
o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego 

 
W imieniu własnym, wnoszę o: 

1. pozbawienie w całości wykonalności tytułu wykonawczego - wyroku Sądu Rejonowego w 

Gdyni I Wydział Cywilny z dnia 02.02.2015 r. wydanego w sprawie I C 300/14, 

zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 20.03.2015 r., zasądzającego od powoda na 

rzecz pozwanego kwotę 3.000 zł wraz z kosztami postępowania w wysokości 100 zł, 

2. zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego 

prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Antoniego 

Grzelaka w sprawie KM 200/15 z wniosku pozwanego do czasu prawomocnego 

rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, 

3. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów niniejszego postępowania, 

4. przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda. 

 

Uzasadnienie 

(I) W dniu 02.02.2015 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny wydał wyrok w sprawie I C 
300/14, na mocy którego zostałem zobowiązany do zapłaty na rzecz pozwanego kwotę 3.000 zł 
wraz z kosztami postępowania w wysokości 100 zł.  
 
Dowód: 
wyrok z dnia 02.02.2015 r. 



Kancelaria Adwokacka Agata Mikucka 
www.molaw.pl, tel. 600 656 686 

 
Nie składałem apelacji, więc wyrok się uprawomocnił. Kilka dni później przelałem na rzecz 
pozwanego na wskazany przez niego w toku procesu rachunek bankowy kwotę zasądzoną 
wyrokiem, tj. 3.100 zł.  
 
Dowód: 
potwierdzenie przelewu 
 
(II) Następnie otrzymałem od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni 
Antoniego Grzelaka zawiadomienie o wszczęciu przeciwko mnie egzekucji z wniosku pozwanego. 
Do zawiadomienia Komornik dołączył tytuł wykonawczy, z którego wynika, że Sąd zaopatrzył wyrok 
w klauzulę wykonalności w dniu 20.03.2015 r., czyli w dniu, w którym całe zadłużenie zostało już 
uregulowane. 
 
Dowód: 
pismo Komornika z dnia 15.06.2015 r. 
akta postępowania egzekucyjnego w sprawie KM 200/15 
 
(III) Pozwany wezwany do zaniechania egzekucji z uwagi na spłatę całego zadłużenia, nie 
zareagował. 
 
Dowód: 
wezwanie do zaniechania egzekucji 
 
(IV) Zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego jest 
konieczne, bowiem bez zabezpieczenia Komornik podejmie się dalszych czynności i wyegzekwuje 
kwoty, które są pozwanemu nienależne. 
 
Wobec powyższego pozew jest konieczny i uzasadniony. 
 
 
 
    .............................................................................  
                 (podpis) 
 
Załączniki: 

1. odpis pisma wraz z załącznikami 
2. potwierdzenie uiszczenia wpisu sądowego 
3. wyrok z dnia 02.02.2015 r. 
4. potwierdzenie przelewu 
5. pismo Komornika z dnia 15.06.2015 r. 
6. wezwanie do zaniechania egzekucji 

 
 
 


