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WNIOSEK O UMORZENIE 

należności powstałych z tytułu opłat za usługi edukacyjne 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

o należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania egzekucyjnego, 
 

o dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek 
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił 
przedmioty codziennego użytku, których łączna wartość nie przekracza kwoty  
6000,00 zł, 

 
o dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców, 

 

o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, 
 

o nie można skutecznie ustalić osoby dłużnika lub miejsca jego pobytu, 
 

o sądowe umorzenie postępowania na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 w związku    
z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. (niemożność wskazania aktualnego adresu pozwanego), 
 

o zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska 
się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności,   

 opłata sądowa          …………… 

 opłata skarbowa od pełnomocnictwa radcy prawnego do reprezentowania 

Uniwersytetu   Ekonomicznego w Katowicach w postępowaniu sądowym ……………. 

 koszty wysłania pozwu do sądu        .................. 

 zaliczka na czynności komornicze1        …………… 

 koszty wysłania wniosku do komornika o wszczęcie postępowania  

egzekucyjnego           …………… 

  RAZEM (kwota minimalna2)         …………… 

 
 
 

o wysokość dochodzonej należności nie przekracza przewidywanych kosztów 
wszczęcia postępowania egzekucyjnego, 

 

 zaliczka na czynności komornicze1                  ……………. 

 koszty wysłania wniosku do komornika o wszczęcie postępowania  

egzekucyjnego                     …………… 

 

Nazwisko i imię Nr albumu  Należność 
główna 

Odsetki na dzień 
złożenia 
wniosku 

RAZEM 

     



 
 

1  Kwota ta może ulec zmianie w zależności od stopnia utrudnienia czynności komorniczych – należności biegłych, koszty  ogłoszeń w pismach, 
koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika, przechowywania i ubezpieczania zajętych 
ruchomości, należności osób powołanych, na podstawie odrębnych przepisów, do udziału w czynnościach, koszty działania komornika poza 
terenem rewiru komorniczego, koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym, koszty uzyskiwania informacji 

niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego. 
2 Kwota minimalna po zaokrągleniu do pełnych złotych 

 

 RAZEM (kwota minimalna2)         …………… 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 

 

 

  .............................................    ............................................  

       podpis i pieczęć                                                   podpis i pieczęć Kwestora 

 pracownika Działu Windykacji    

         i   Rozliczeń ze Studentami 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DECYZJA REKTORA 

 

 Umarzam należność    Nie umarzam należności   

 

 

 

           ......................................................   

         podpis i pieczęć Rektora 

 


