
Warszawa, dnia 22 stycznia 2019 roku 
 
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia  
w Warszawie 
I Wydział Cywilny  
ul. Marszałkowska 82 
00-503 Warszawa 

 
 

Powód: Kazimierz Kowalski  
PESEL: 94020901333  
zam. ul. Tadeusza Kościuszki 15  
02-495 Warszawa 

 
Pozwana: „Pożyczki w sekundę” Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie (02-697) 
przy ul. Rzymowskiego 13   
KRS: 0000510531   

 
Sygn. akt komorniczych: Km 245/18  
 
Wartość przedmiotu sporu: 18.000,00 zł  
(słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100) 

Opłata sądowa od pozwu: 900,00 zł  
(słownie: dziewięćset złotych 00/100) 

 
 

POZEW 
O ZWOLNIENIE SPOD EGZEKUCJI 

z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa  
 

Ja, Kazimierz Kowalski, działając w imieniu własnym, na podstawie art. 841 ustawy 

z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego, wnoszę o:  

 
1. zwolnienie spod egzekucji pojazdu marki Volvo model S60 2.0 TDI 2008 r. nr VIN: 

SF45F6B871054793 przez Komornika Sądowego Marię Opanię działającego przy 

Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w toku postępowania 

egzekucyjnego prowadzonego w sprawie Km 245/18 przeciwko Janowi Markowi z 

wniosku pozwanej „Pożyczki w sekundę” Sp. z o.o. z/s w Warszawie 

2. udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez zawieszenie postępowania 

egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego Marię Opanię 

działającego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w 



sprawie KM 245/18, w części dotyczącej egzekucji pojazdu marki Volvo model S60 

2.0 TDI 2008 r. nr VIN: SF45F6B871054793 do czasu prawomocnego rozpoznania 

sprawy; 

3. zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania sądowego według 

norm przepisanych. 

4. przeprowadzenia rozprawy; 

5. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z: 

a. oględzin zajętych w dniu 4 stycznia 2019 roku przez Komornika Sądowego 

Marię Opanię działającego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia 

w Warszawie działającego w sprawie KM 245/18 pojazdu marki Volvo model 

S60 2.0 TDI 2008 r. nr VIN: SF45F6B871054793 – na okoliczność: 

potwierdzenia posiadania przez powoda prawa własności do ww. pojazdu;  

b. … – na okoliczność: …:  

c. … – na okoliczność: …: 

 

UZASADNIENIE 

 
W tym miejscu należy opisać wszelkie okoliczności potwierdzające stan faktyczny, 

warto także poprzeć go stanem prawnym (przepisy, komentarze oraz orzeczenia SN). 

 

 

----------------------------- 
(podpis) 

 

 

 

 

Załączniki: 
- …. 

 

 


