
Poradnik współfinansowany ze środków otrzymanych od 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

P o r a d n i k 
B l i ż e j 
O b y w a t e l a

ISSN 2083-5558 

b e z p ł a t n y  p o r a d n i k ,  n r  4 ( 4 ) / 2 0 1 4

Prawo. 
obywatel wobec  

PostęPowań egzekucyjnych



www.prawo.kolping.pl

– 2 –

Bliżej 
Obywatela
4(4)/2014

W numerze:
Egzekucja sądowa i administracyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Jak się bronić   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Komornik − czego mu nie wolno, co musi, co może  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

Eksmisja   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

Uczestnictwo w postępowaniach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

BEZPŁATNY KWARTALNIK „BLIŻEJ OBYWATELA”

Wydawca: 
Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce
ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków
tel. 012 418 77 70, fax 012 418 77 76
e-mail: fundacja@kolping.pl
www.fundacja.kolping.pl
Koordynator projektu: Bożena Michałek

Redakcja: 
Eliza Marks
e-mail: prawo-krakow@kolping.pl
Korekta:
Bartosz Stanisławski

Opracowanie graficzne i druk:
Drukarnia Gryfix, 32-086 Węgrzce, ul. B3 nr 5

Niniejszy poradnik jest wydawany w ramach projektu „Bliżej Obywatela” (www.prawo.kolping.pl).

Poradnik współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej   

w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zamieszczone w poradniku teksty mają charakter wyłącznie informacyjny.

Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce  

jest zabronione.



– 3 –

Bliżej 
Obywatela

4(4)/2014
Większość dłużników prędzej czy później będzie miała do czynienia z organami egzeku-
cyjnymi, których zadaniem jest dochodzenie zapłaty świadczeń pieniężnych. Organy te 
są również uprawnione do egzekwowania na rzecz wierzycieli innych świadczeń, o tzw. 
charakterze niepieniężnym, np. eksmisji czy wydania ruchomości (np. samochodu, urzą-
dzeń gospodarstwa domowego, sprzętu elektronicznego). 
Przepisy wyposażyły organy egzekucyjne w szereg uprawnień umożliwiających realiza-
cję powierzonych im obowiązków. Jednak dłużnicy również dysponują pewnymi środ-
kami obrony wobec podejmowanych przeciwko nim czynnościom.

egzekucja sądoWa i administracyjna

Egzekucja może być oparta albo na przepisach kodeksu postępowania cywilnego, albo 
na ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Rozróżnienie to jest o tyle 
istotne, że każde z postępowań prowadzone jest przez inne organy i według odrębnych 
zasad. Podmiot, wobec którego prowadzona jest egzekucja, ma zatem inne środki obro-
ny swoich praw w każdym z nich.
Istotna jest również możliwość równoczesnego wystąpienia obu rodzajów egzekucji, co 
również rodzi rozmaite skutki.

Egzekucja sądowa prowadzona jest przez sądy rejonowe i komorników. Jest wszczynana 
w szczególności w sprawach wynikających ze stosunków prawa cywilnego, rodzinnego 
i opiekuńczego, a także prawa pracy. Dotyczy zasadniczo:
− egzekwowania należności pieniężnych (np. zapłaty należności wynikających z umowy, 

alimentów, wynagrodzenia za pracę);
− egzekwowania świadczeń niepieniężnych (np. eksmisji, wydania ruchomości).

Z kolei egzekucja administracyjna prowadzona jest w przypadku uchylania się przez zo-
bowiązanych od wykonania ciążących na nich obowiązków o charakterze administracyj-
noprawnym (publicznoprawnym). Chodzi o obowiązki zarówno o charakterze pienięż-
nym, jak i niepieniężnym, na rzecz organu lub instytucji państwowej czy samorządowej, 
a wynikające bezpośrednio z przepisów prawa lub ustalone na ich podstawie w drodze 
decyzji lub postanowienia, w związku z realizacją zadań administracji publicznej. Tytu-
łem przykładu można wskazać podatki, opłaty i inne należności wynikające z ordynacji 
podatkowej, grzywny i kary pieniężne wymierzane przez organy administracji publicz-
nej, nakładane w drodze decyzji organów Państwowej Inspekcji Pracy obowiązki z za-
kresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, 
a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi.
W przypadku egzekucji administracyjnej nie da się wskazać wszystkich organów upraw-
nionych do jej prowadzenia. Nie jest też tak, że każdy organ jest uprawniony do stoso-
wania wszystkich środków egzekucyjnych. Co do zasady organem egzekucyjnym jest 
organ uprawniony do stosowania w całości lub w części określonych w ustawie środków 
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służących doprowadzeniu do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków o cha-
rakterze pieniężnym lub obowiązków o charakterze niepieniężnym oraz zabezpieczania 
wykonania tych obowiązków. Tytułem przykładu można wskazać naczelnika urzędu 
skarbowego, dyrektora izby celnej czy dyrektora oddziału ZUS. 

Bez względu na rodzaj egzekucji podstawą jej wszczęcia jest zawsze tzw. tytuł wykonaw-
czy. Bez niego nikomu, tzn. ani komornikowi, ani organowi państwowemu czy samorzą-
dowemu, nie wolno podejmować czynności egzekucyjnych. 
Przy egzekucji administracyjnej tytuł wykonawczy musi być sporządzony według usta-
lonego wzoru. Egzekucja administracyjna może być przy tym co do zasady wszczęta 
wyłącznie wówczas, gdy wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowią-
zanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wyko-
nania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzeku-
cyjnego. Przepisy mogą przewidywać jednak odstępstwa od tej zasady. Postępowanie 
egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego 
upomnienia. 
W przypadku egzekucji sądowej tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopa-
trzony w klauzulę wykonalności. Jeżeli zatem wierzyciel posiada prawomocne orzecze-
nie sądowe (np. nakaz zapłaty, w tym również wydany w elektronicznym postępowa-
niu upominawczym, wyrok o eksmisji czy wyrok zasądzający alimenty), nakładające na 
zobowiązanego jakiś obowiązek (np. zapłaty określonej sumy pieniężnej, opuszczenia 
lokalu mieszkalnego), lub dysponuje nieprawomocnym wyrokiem, który jednak pod-
lega natychmiastowemu wykonaniu, może zwrócić się do sądu o nadanie mu klauzuli 
wykonalności. Sam wyrok, choć prawomocny, nie stanowi bowiem jeszcze tytułu wy-
konawczego, a więc nie uprawnia komornika do działania. Aby wszcząć postępowanie 
egzekucyjne, wierzyciel musi:
− dostarczyć komornikowi tytuł wykonawczy w oryginale;
− złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Komornik przy egzekucji świadczeń  pieniężnych może zastosować następujące sposo-
by egzekucji:
− egzekucję z ruchomości;
− egzekucję z wynagrodzenia za pracę;
− egzekucję z rachunków bankowych;
− egzekucję z innych wierzytelności;
− egzekucję z praw majątkowych;
− egzekucję z nieruchomości;
− uproszczoną egzekucję z nieruchomości;
− egzekucję ze statków morskich.

podstawa  
wszczęcia

sposób egzekucji
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W postępowaniu egzekucyjnym w administracji przy dochodzeniu należności pienięż-
nych możliwe jest prowadzenie egzekucji:
–  z pieniędzy;
–  z wynagrodzenia za pracę;
– ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także 

z renty socjalnej;
–  z rachunków bankowych;
–  z innych wierzytelności pieniężnych;
– z  praw z  instrumentów finansowych, zapisanych na rachunku papierów wartościo-

wych lub innym rachunku, oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do 
obsługi takich rachunków;

–  z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych,
–  z weksla;
– z  autorskich praw majątkowych i  praw pokrewnych oraz z  praw własności przemy-

słowej;
–  z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;
–  z pozostałych praw majątkowych;
–  z ruchomości;
–  z nieruchomości.

Możliwa jest sytuacja, w której do jednego przedmiotu prowadzona będzie jednocze-
śnie egzekucja administracyjna i egzekucja sądowa. Jest to tzw. zbieg egzekucji. W takim 
wypadku jeden organ egzekucyjny, sądowy lub administracyjny prowadzi łącznie obie 
egzekucje w trybie dla siebie właściwym. Decyzja w kwestii wyznaczenia organu egze-
kucyjnego należy do sądu rejonowego, w którego okręgu wszczęto egzekucję. Sąd ten 
orzeka o organie egzekucyjnym właściwym do dalszego prowadzenia łącznie egzekucji, 
ale tylko z tej rzeczy lub tego prawa majątkowego, do których nastąpił zbieg egzekucji.

jak się bronić 
Fakt wszczęcia postępowania egzekucyjnego nie oznacza jeszcze, że ten, przeciwko 
komu jest ono skierowane, nie może już nic w sprawie zrobić. Przepisy przewidują różne 
środki obrony.
Dłużnikowi lub osobie trzeciej przysługują dwa rodzaje obrony przed egzekucją: 
− obrona formalna −  można ją zastosować, gdy egzekucja przebiega niezgodnie z pra-

wem; w ramach takiej obrony możliwe jest np. wniesienie zażalenia na postanowienie 
sądu o nadaniu klauzuli wykonalności, skargi na czynności komornika, skargi na posta-
nowienie referendarza sądowego, zażalenia na postanowienie sądu, zarzutów wobec 
planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji;

− obrona merytoryczna − podejmuje się ją, gdy podważa się zasadność lub dopuszczal-
ność egzekucji; w takim wypadku możliwe jest wniesienie powództwa przeciwegze-
kucyjnego.

Często zdarza się, że o  sprawie o  zapłatę dłużnik dowiaduje się dopiero od komorni-
ka albo nawet od pracodawcy, który otrzymał pismo o zajęciu wynagrodzenia, czy od 

zbieg egzekucji

zażalenie
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banku, który informuje o zajęciu konta. Najczęściej dochodzi do tego w przypadku, gdy 
korespondencja, najpierw od wierzyciela, potem z sądu, a następnie od komornika, wy-
syłana jest pod zły adres. Do błędnego zaadresowania przesyłki dochodzi czasem przez 
przypadek (dłużnik przeprowadził się i nie pozostawił informacji o zmianie adresu bądź 
do adresu wkradł się błąd pisarski). Zdarza się jednak, że wierzyciel celowo wskazuje zły 
adres, aby dłużnik nie wiedział o toczącym się przeciw niemu postępowaniu i aby o całej 
sprawie dowiedział się dopiero w chwili podjęcia czynności przez komornika.
W sytuacji gdy korespondencja nie jest przez adresata odbierana i wraca do sądu, sąd lub 
referendarz, na wniosek wierzyciela, może wydać zaświadczenie, w którym stwierdza się, 
że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty został uznany za doręczony. W konsekwencji otwiera 
się droga do nadania wyrokowi klauzuli wykonalności, a następnie do rozpoczęcia egze-
kucji. Najczęściej w takich sytuacjach wierzyciel błyskawicznie występuje do sądu o nada-
nie takiej klauzuli i przekazuje całą sprawę komornikowi. Gdy dłużnik dowie się o sprawie, 
powinien natychmiast wnieść zażalenie na postanowienie o  nadaniu nakazowi zapłaty 
klauzuli wykonalności. Na wniesienie ma 7 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia 
o wszczęciu egzekucji lub otrzymania postanowienia. W zażaleniu należy zaskarżyć w ca-
łości postanowienie sądu rejonowego o nadaniu klauzuli wykonalności, jako powód za-
skarżenia wskazując przykładowo, że cała korespondencja w sprawie została wysłana pod 
zły adres i sąd błędnie przyjął w sprawie, że pismo zostało skutecznie doręczone.

Właściwie na każdą czynność wykonywaną przez komornika, niezależnie od tego, czy 
ma ona charakter rozstrzygający, czy też jest czynnością faktyczną, służy skarga do sądu 
rejonowego (co do zasady tego, przy którym działa komornik). Skargę na czynności ko-
mornika można złożyć również wówczas, gdy komornik, pomimo wyraźnego obowiąz-
ku wynikającego z ustawy, nie wykonuje pewnych czynności, czyli gdy dochodzi po jego 
stronie do zaniechania. Termin do złożenia skargi wynosi co do zasady tydzień, liczony 
od dnia dokonania czynności (gdy skarżący był obecny przy jej dokonaniu lub był zawia-
domiony o terminie jej dokonania) albo zawiadomienia o jej dokonaniu, albo od dnia 
dowiedzenia się o  jej dokonaniu (przy braku zawiadomienia). Jednak przepisy mogą 
przewidywać wyjątki. Na przykład skargę na czynności komornika w  toku licytacji aż 
do zamknięcia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu nadzorującemu. Z kolei termin za-
skarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia.
Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub za-
niechanie komornika naruszone bądź zagrożone.
Możliwe jest złożenie skargi np. na:
− niewykonanie obowiązku zawiadomienia dłużnika o wszczęciu egzekucji;
− prowadzenie egzekucji przeciwko innej osobie niż dłużnik, noszącej takie samo na-

zwisko;
− niedokonanie zajęcia ujawnionego mienia dłużnika;
− zajęcie ruchomości niepodlegających egzekucji z mocy ustawy;

skarga  
na czynności 

komornika
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− postanowienie o ukaraniu grzywną;
− postanowienie w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego;
− dokonanie przez komornika zajęcia na kwotę, która znacznie przewyższa egzekwowa-

ny dług (często zdarza się, że komornik zajmuje np. ruchomości, których wartość wy-
starczy na pokrycie długu, ale mimo to dokonuje również zajęcia konta bankowego);

− na odmowę ograniczenia egzekucji z nieruchomości do jej wydzielonej części.

Skarga powinna spełniać wszystkie warunki pisma procesowego, a zatem zawierać:
− oznaczenie sądu, do którego jest skierowana; 
– oznaczenie skarżącego i wierzyciela (poprzez wskazanie imienia i nazwiska lub nazwy); 
– oznaczenie komornika, którego skarga dotyczy; 
– ewentualnie oznaczenie pełnomocnika i  przedstawiciela ustawowego skarżącego, 

wraz z ich adresami;
− oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresów skarżącego i komornika;
− oznaczenie numeru sprawy nadanego przez komornika;
− nr PESEL lub NIP, względnie numer  w KRS skarżącego;
− oznaczenie rodzaju pisma;
− osnowę pisma wraz z dowodami na poparcie przytoczonych okoliczności;
− podpis;
− wymienienie załączników.

Ponadto musi zawierać określenie zaskarżonej czynności lub czynności, której dokona-
nia komornik zaniechał, oraz wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz 
z uzasadnieniem.

Obecnie coraz częściej zamiast sądu w postępowaniu egzekucyjnym działają referenda-
rze sądowi. Na wydane przez nich postanowienia służy skarga do sądu rejonowego. Po-
dobnie jak skarga na czynności komornika, również to pismo musi spełniać odpowied-
nie wymogi formalne. Są one zbliżone do tych wskazanych powyżej, z  tym zastrzeże-
niem, że nie wskazuje się danych komornika, za to należy oznaczyć postanowienie refe-
rendarza, które się zaskarża (poprzez podanie daty jego wydania oraz numeru sprawy).
Tytułem przykładu można wskazać następujące czynności referendarza, które podlegają 
zaskarżeniu:
− wydawanie postanowień rozstrzygających o  tym, który organ egzekucyjny, sądowy 

czy administracyjny, ma prowadzić egzekucję, jeżeli nastąpi zbieg egzekucji;
− nadawanie klauzul wykonalności niektórym tytułom wykonawczym;
− wydawanie dalszych tytułów wykonawczych;
− wykonywanie czynności w ramach postępowania o wyjawienie majątku. 

Skarga na postanowienie referendarza w  postępowaniu egzekucyjnym nie powoduje 
utraty mocy zaskarżonego postanowienia.

W postępowaniu egzekucyjnym sąd wydaje wiele postanowień. Na część z nich przy-
sługuje zażalenie, co oznacza, że jeżeli osoba nie zgadza się z danym postanowieniem, 

skarga na  
postanowienie 
referendarza

zażalenie na 
postanowienie



www.prawo.kolping.pl

– 8 –

Bliżej 
Obywatela
4(4)/2014

może je w  taki sposób zakwestionować. Informacji o  możliwości złożenia zażalenia, 
terminie oraz organie, do którego należy takie zażalenie złożyć, należy poszukiwać 
w  pouczeniu zamieszczanym na końcu postanowienia. Tytułem przykładu można 
wskazać, że zażalenie przysługuje na postanowienie:
− w którym sąd rozstrzyga skargę na postanowienie komornika o ukaraniu grzywną;
− co do zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego;
− w przedmiocie ograniczenia egzekucji;
− co do przybicia;
− co do wezwania dłużnika do wykonania czynności;
− co do zagrożenia grzywną i jej zamiany na areszt;
− co do nakazania zapłaty dłużnikowi określonej sumy pieniężnej za zwłokę w wykona-

niu czynności; 
− co do zabezpieczenia szkody wierzyciela.

Jak już była o tym mowa, podstawą wszczęcia egzekucji jest tytuł egzekucyjny zaopa-
trzony w klauzulę wykonalności. Może to być zatem opatrzony taką klauzulą np. wyrok 
sądowy (prawomocny lub podlegający natychmiastowemu wykonaniu), orzeczenie 
referendarza sądowego, akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji, ugoda. 
W określonych wypadkach dłużnik (albo jego małżonek) może zwrócić się do sądu z po-
wództwem, w którym zażąda, aby tytuł wykonawczy pozbawić wykonalności w całości, 
w części albo go ograniczyć. Jest to tzw. powództwo opozycyjne i można je wnieść w sy-
tuacji gdy: 
− dłużnik przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, 

a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egze-
kucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku 
mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście; chodzi o sytu-
acje, w których dłużnik kwestionuje obowiązek spełnienia na rzecz wierzyciela świad-
czenia wynikającego z  ugody sądowej, ugody zawartej przed sądem polubownym, 
aktu notarialnego, bankowego tytułu egzekucyjnego;

− po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowią-
zanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, 
dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknię-
ciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przed-
miotem rozpoznania w sprawie; chodzi np. o sytuacje, w których świadczenie zostało 
już spełnione, a komornik nadal próbuje wyegzekwować świadczenie, roszczenie się 
przedawniło albo nastąpiła niemożność świadczenia na skutek okoliczności, za które 
dłużnik nie odpowiada;

− małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności, wykaże, że egzekwo-
wane świadczenie nie należy się wierzycielowi; małżonkowi temu przysługują zarzuty 
nie tylko z własnego prawa (np. dotyczące wad oświadczenia woli), lecz także zarzuty, 
których jego małżonek nie mógł podnieść wcześniej.

powództwa 
przeciwegze- 

kucyjne
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Jeżeli sąd uwzględni takie powództwo, tzn. przychyli się do żądania dłużnika lub jego 
małżonka, następnym krokiem powinno być złożenie do organu egzekucyjnego wnio-
sku o umorzenie postępowania w całości lub w części. Ponowna egzekucja na podstawie 
takiego tytułu nie może być wszczęta.
Co istotne, dłużnik traci prawo do wytoczenia wskazanego powództwa z chwilą wyegze-
kwowania przez wierzyciela świadczenia objętego tytułem wykonawczym.
Przepisy przewidują również możliwość wniesienia powództwa interwencyjnego, które 
nie jest nakierowane na zwalczanie tytułu wykonawczego, ale zmierza do przeciwsta-
wienia się prowadzeniu egzekucji z  określonego przedmiotu. Jeżeli zatem komornik 
skieruje egzekucję przeciwko przedmiotowi, który nie należy do dłużnika, osoba trzecia 
(w  tym również małżonek dłużnika) może wnieść powództwo o  zwolnienie zajętego 
przedmiotu od egzekucji. Pozew należy w takim wypadku skierować nie przeciw komor-
nikowi, ale przeciw wierzycielowi (tzn. on będzie pozwanym) i − ewentualnie − przeciw 
dłużnikowi (jeżeli nie zgadza się on ze stanowiskiem osoby trzeciej).
Jeżeli np. przeciwko małżonkowi została nadana klauzula wykonalności i egzekucja skie-
rowana została do jego majątku osobistego, przy czym tytuł przewidywał ograniczenie 
odpowiedzialności do majątku wspólnego, wówczas małżonek ten powinien się bronić, 
wnosząc powództwo o zwolnienie spod egzekucji przedmiotów należących do jego ma-
jątku osobistego. Z takim samym powództwem powinien np. wystąpić pracodawca, gdy 
komornik prowadzący egzekucję przeciwko pracownikowi zajął służbowe auto. 
Należy zaznaczyć, że nie są to wszystkie z możliwych powództw przeciwegzekucyjnych. 
W prawie bankowym, administracyjnym czy karnym przewidziane są również inne środ-
ki obrony.

W  postępowaniu egzekucyjnym może wystąpić szereg innych sytuacji, w  których ko-
nieczna będzie natychmiastowa reakcja, aby zapobiec ciężkim, a czasem nawet nieod-
wracalnym skutkom. 
Jak już była o  tym mowa, często zdarza się, że dłużnik dowiaduje się o  toczącym się 
przeciw niemu postępowaniu (np. o zapłatę lub wydanie rzeczy) dopiero z zawiadomie-
nia komornika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. W takiej sytuacji oznacza to 
zazwyczaj, że dłużnik nie otrzymał ani nakazu zapłaty, ani wyroku, nie miał zatem moż-
liwości zaskarżenia orzeczenia, które stało się następnie podstawą wszczęcia egzekucji. 
Wskazane jest wówczas złożenie do sądu, który wydał orzeczenie, wniosku o doręczenie 
odpisu wyroku zaocznego czy nakazu zapłaty. Umożliwia to dłużnikowi zapoznanie się 
z roszczeniami wierzyciela i − jeżeli okażą się one bezzasadne lub dotknięte wadą − za-
skarżenie takiego orzeczenia.
Wniosek taki powinien spełniać wymogi stawiane pismom procesowym (zostały one 
opisane powyżej). Należy wnieść w nim nie tylko o doręczenie odpisu wyroku czy na-
kazu zapłaty, ale również należy poprosić o dostarczenie odpisu pozwu (bez tego trud-
no będzie bowiem ustalić, czego domagał się wierzyciel; to zaś konieczne jest do sfor-
mułowania zarzutów przeciwko wyrokowi czy nakazowi). Wniosek należy  uzasadnić, 
wskazując m.in. powody, dla których korespondencja sądu nie była odbierana (jest to 

wnioski
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zazwyczaj błędny lub nieaktualny adres). Warto również wyjaśnić powód jego wniesie-
nia (czyli wskazać chęć skorzystania z możliwości zaskarżenia orzeczenia). Jeżeli dłużnik 
wie, o spełnienie jakiego roszczenia wnosił wierzyciel, warto − z ostrożności procesowej 
− razem z wnioskiem wnieść od razu sprzeciw od wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty.
Jeżeli nakaz zapłaty lub wyrok zaoczny został doręczony pod zły adres, tak że dłużnik 
nie był w  stanie odbierać korespondencji, wskazane jest, w  przypadku wszczęcia eg-
zekucji sądowej, wniesienie do komornika wniosku o  zawieszenie postępowania eg-
zekucyjnego. Do wniosku należy przy tym dołączyć zaświadczenie wydane przez sąd 
lub referendarza, którzy wydali orzeczenie, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty został 
uznany za doręczony na oznaczony adres w trybie zastępczym. Zaświadczenia takiego 
nie trzeba dołączać, jeżeli okoliczność, że wyrok zaoczny lub nakaz były doręczone na 
inny adres niż miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym, 
wynika z dokumentu uzyskanego z systemu teleinformatycznego umożliwiającego ko-
mornikowi weryfikację tytułu wykonawczego wydanego w elektronicznym postępowa-
niu upominawczym. Wówczas przesłanką obligatoryjnego zawieszenia postępowania 
egzekucyjnego jest jedynie złożenie przez dłużnika wniosku o zawieszenie.
W przypadku złożenia takiego wniosku komornik ma obowiązek zawiesić egzekucję. Je-
żeli tego nie zrobi, wskazane jest złożenie skargi na czynności komornika. 
Wniesienie przez dłużnika wniosku o  zawieszenie postępowania jest możliwe rów-
nież w innych, ściśle określonych przez przepisy wypadkach. Wystąpienie wskazanych 
poniżej okoliczności oznacza, że wniosek dłużnika o zawieszenie musi zostać pozytywnie 
rozpatrzony:
− egzekucja z jednej części jego majątku oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzy-

ciela (w stosunku do pozostałej części ulega wówczas zawieszeniu);
− sąd uchylił natychmiastową wykonalność tytułu wykonawczego lub wstrzymał jego 

wykonalność albo dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia sądu 
do zwolnienia go od egzekucji.

Uchylenie natychmiastowej wykonalności tytułu zachodzi, gdy sąd zmieni albo uchyli 
wyrok zaopatrzony w  rygor natychmiastowej wykonalności lub uchyli postanowienie 
o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności.

W przypadku egzekucji administracyjnej sposobem na sprzeciwienie się jej prowadze-
niu jest wniesienie zarzutu w sprawie egzekucji. Posłużenie się tym środkiem jest jed-
nak możliwe tylko wówczas, gdy w sprawie miała miejsce jedna ze wskazanych poniżej 
okoliczności:
− obowiązek został w całości lub w części wykonany lub umorzony;
− nastąpiło przedawnienie lub wygaśnięcie obowiązku;
− obowiązek w ogóle nie istnieje;
− odroczony został termin wykonania obowiązku albo brak jest wymagalności obowiąz-

ku z innego powodu;

zarzuty
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− spłata należności pieniężnej została rozłożona na raty;
− egzekwowany obowiązek został określony niezgodnie z treścią orzeczenia, z którego 

ten obowiązek wynika;
− egzekucja została skierowana przeciwko nie tej osobie co trzeba (błąd co do osoby 

zobowiązanego);
− obowiązek o charakterze niepieniężnym jest niewykonalny;
− egzekucja administracyjna jest niedopuszczalna;
− zastosowany środek egzekucyjny jest niedopuszczalny;
− zobowiązanemu nie zostało doręczone upomnienie wzywające do wykonania obo-

wiązku;
− zastosowany środek egzekucyjny jest zbyt uciążliwy;
− egzekucja jest prowadzona przez niewłaściwy organ;
− tytuł wykonawczy nie zawiera wszystkich niezbędnych, tzn. wymaganych przez prze-

pisy elementów.

Zgłoszenie zarzutu zawiesza − co do zasady − postępowanie egzekucyjne do czasu wy-
dania ostatecznego postanowienia w jego przedmiocie, chyba że wierzyciel po otrzy-
maniu zarzutu wystąpi z uzasadnionym wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępo-
wania egzekucyjnego.
W okresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego organ egzekucyjny może dokonać 
na podstawie tytułu wykonawczego zabezpieczenia na wniosek wierzyciela lub z urzędu.

Również w  przypadku egzekucji administracyjnej możliwe jest zgłoszenie wniosku 
o wyłączenie spod egzekucji określonej ruchomości lub prawa majątkowego, jeżeli pra-
wa do nich przysługują osobie innej niż zobowiązany. W takim wypadku osoba ubiega-
jąca się o wyłączenie musi we wniosku przedstawić dowody na poparcie swojego żąda-
nia. Wniosek o wyłączenie należy złożyć organowi egzekucyjnemu w ciągu 14 dni od 
dnia uzyskania wiadomości o czynności egzekucyjnej skierowanej do rzeczy lub prawa. 

Jeżeli administracyjny organ egzekucyjny odmawia wyłączenia danego przedmiotu od 
egzekucji na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ko-
lejnym krokiem powinno być złożenie do sądu powództwa o zwolnienie zajętego przed-
miotu spod egzekucji. W  takim wypadku niezbędne jest dołączenie do powództwa 
postanowienia administracyjnego organu egzekucyjnego odmawiającego wyłączenia. 
Osoba trzecia, która walczy o wyłączenie przedmiotu spod egzekucji, powinna wytoczyć 
powództwo nie przeciwko komornikowi, ale przeciwko wierzycielowi i − ewentualnie − 
dłużnikowi (jeżeli zaprzecza on twierdzeniom osoby trzeciej).

komornik − czego mu nie Wolno, co musi, co może

Komornik prowadzący egzekucję musi przestrzegać przepisów. Obowiązują go bowiem 
pewne reguły, wedle których musi postępować. Wiąże się to z ograniczeniami dotyczą-
cymi zarówno sposobu prowadzenia egzekucji, jak i jej zakresu.

wnioski

powództwo  
o zwolnienie
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Komornikowi nie wolno:
− podejmować czynności egzekucyjnych bez okazania dłużnikowi oryginału tytułu wy-

konawczego; 
− naruszać dóbr osobistych zarówno dłużnika, jak i jego bliskich; niedopuszczalne jest 

zatem takie działanie, które narusza wolność, cześć czy zdrowie;
− prowadzić czynność egzekucyjnych w dni ustawowo wolne od pracy oraz pomiędzy 

godz. 21 a  7 rano; zgodnie z  przepisami komornik sądowy może wykonywać czyn-
ności urzędowe w dni robocze i soboty w godzinach od 7 do 21; na czynności w dni 
ustawowo wolne od pracy lub w godzinach nocnych wymagana jest zgoda prezesa 
sądu rejonowego; jednak czynności komornika rozpoczęte przed godziną 21 mogą 
być prowadzone w dalszym ciągu bez zgody prezesa sądu, jeżeli ich przerwanie może 
znacznie utrudnić egzekucję;

− zająć całego majątku; 
− zająć całego wynagrodzenia za pracę (nie dotyczy to jednak wynagrodzenia otrzymy-

wanego np. na podstawie umowy cywilnoprawnej), całej renty czy emerytury; co do 
zasady przy egzekwowaniu świadczeń alimentacyjnych możliwe jest zajęcie do 75% 
wynagrodzenia, w pozostałych przypadkach (czyli np. przy zaległościach w czynszu 
czy ratach kredytowych) − do 50%; zawsze jednak komornik musi zostawić dłużnikowi 
minimalne wynagrodzenie za pracę; w przypadku renty czy emerytury możliwe jest 
zajęcie do 60% jej wysokości, jeżeli egzekucja dotyczy świadczeń alimentacyjnych, zaś 
w pozostałych przypadkach  do 25%; komornik musi jednak zostawić dłużnikowi przy-
najmniej połowę minimalnej renty lub emerytury;

− zajmować świadczeń alimentacyjnych, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, porodo-
wych i dla sierot zupełnych;

− zajmować przedmiotów urządzenia domowego, np. pościeli, ubrań, przedmiotów słu-
żących do wykonywania praktyk religijnych czy do nauki; 

− zajmować narzędzi niezbędnych dłużnikowi do pracy zarobkowej; wyjątkiem są tu 
pojazdy mechaniczne;

− zajmować przedmiotów, które nie należą do dłużnika; jeżeli komornik zajmie taką 
rzecz, należy złożyć powództwo interwencyjne o zwolnienie zajętej rzeczy spod eg-
zekucji; 

− nagrywać rozmów bez zgody dłużnika;
− wysyłać pism zawierających treści noszące znamiona groźby; tytułem przykładu moż-

na wskazać np. dołączoną do pisma informację o stuprocentowej skuteczności w eg-
zekwowaniu długów.

Pewnych rzeczy komornik nie może zabrać w czasie egzekucji. Zgodnie z przepisami są 
to:
− przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne 

dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie 
niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;

− zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu człon-
ków jego rodziny na okres jednego miesiąca;

przedmioty 
niepodlegające 

egzekucji

czego komornik  
nie może



– 13 –

Bliżej 
Obywatela

4(4)/2014
− jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i bę-

dących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do 
najbliższych zbiorów;

− narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz 
surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem 
jednak pojazdów mechanicznych;

− u dłużnika pobierającego periodyczną, stałą płacę − pieniądze w kwocie, która odpo-
wiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, 
a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy − pieniądze niezbędne dla niego i jego ro-
dziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;

− przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i  przedmioty służą-
ce do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które 
mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną 
wartość użytkową;

− produkty lecznicze niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego przez okres 
trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne;

− przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego 
rodziny.

Przepisy nakładają na komornika również pewne obowiązki. Ma on obowiązek postępo-
wać zgodnie z przepisami prawa, złożonym ślubowaniem oraz zasadami etyki zawodo-
wej. Komornik jest zatem zobowiązany do: 
− używania identyfikatora wydanego przez Krajową Radę Komorniczą, zawierającego 

jego imię i nazwisko, zdjęcie, określenie pełnionej funkcji i oznaczenie sądu rejonowe-
go, przy którym działa, przy wykonywaniu czynności;

− zawiadomienia dłużnika o wszczęciu egzekucji;
− dołączenia do zawiadomienia o wszczęciu egzekucji odpisu zweryfikowanego nakazu 

zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym;
− zanim przystąpi do egzekucji − na żądanie dłużnika − do okazania oryginalnego ty-

tułu wykonawczego, stwierdzającego istnienie i  zakres nadającego się do egzekucji 
roszczenia;

− zawieszenia postępowania, jeżeli dłużnik złoży wniosek w tej sprawie, przedkładając 
jednocześnie pozyskane z sądu lub od referendarza zaświadczenie stwierdzające, że 
nakaz zapłaty został doręczony pod niewłaściwy adres; 

− dostosowania dni i godzin przyjęć interesantów do miejscowych warunków i podania 
tych informacji na tablicy informacyjnej u wejścia do kancelarii; w sprawach pilnych 
komornik powinien przyjąć interesantów poza ustalonymi godzinami przyjęć, a tak-
że w niedziele i święta, jeżeli ważny interes strony wymaga niezwłocznego działania 
z udziałem komornika;

− zachowania w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze wzglę-
du na wykonywane czynności;

− umożliwienia dłużnikowi swobodnego przeglądania akt sprawy egzekucyjnej; 

obowiązki  
komornika
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− przekazania uprawnionemu wyegzekwowanych należności w terminie 4 dni, a jeże-
li dopuści do opóźnienia, jest obowiązany zapłacić uprawnionemu odsetki od kwot 
otrzymanych i nierozliczonych w terminie;

− naprawienia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie 
przy wykonywaniu czynności.

Komornik dysponujący tytułem wykonawczym ma prawo wejść do mieszkania dłużni-
ka. W przypadku odmowy wpuszczenia go do domu może wezwać do pomocy Policję. 
Może zarządzić również przymusowe otwarcie mieszkania (a  nawet wyłamać drzwi), 
a  także przeszukanie mieszkania, czy ubrania, które dłużnik ma na sobie. Ma również 
prawo nakazać opuszczenie miejsca postępowania egzekucyjnego.
Jeżeli dłużnik w  czasie przeprowadzania postępowania egzekucyjnego zachowuje się 
niewłaściwie, komornik może udzielić mu upomnienia. Jeżeli dłużnik stawia opór (bierny 
lub czynny), dopuszcza się również zastosowanie przez komornika środków przymusu 
bezpośredniego.
Komornik ma również prawo do ukarania dłużnika grzywną, np. w przypadku gdy dłuż-
nik:
− nie poinformuje komornika o zmianie miejsca zamieszkania lub zmianie pracy;
− bez uzasadnienia odmawia składania wyjaśnień lub udzielenia informacji;
− nie stosuje się do poleceń komornika, np. dotyczących opuszczenia miejsca postępo-

wania egzekucyjnego.

eksmisja

Eksmisja może odbyć się wyłącznie na podstawie prawomocnego wyroku sądowego. 
Zanim jednak zapadnie wyrok w takiej sprawie, sąd powiadamia osoby, przeciw którym 
skierowany został pozew o eksmisję, o toczącym się w tej sprawie postępowaniu. Wraz 
z zawiadomieniem przesyłany jest również odpis pozwu, z którego można się dowiedzieć, 
na jakiej podstawie właściciel lokalu lub zarządca wnosi o usunięcie lokatorów.  To z ko-
lei pozwala na przygotowanie argumentów przeciwko takiemu powództwu.

Jak przy wszystkich tego typu sprawach, podstawową zasadą jest regularne odbieranie 
korespondencji – zarówno z sądu, jak i od właściciela lokalu czy zarządcy. To bowiem 
pozwala mieć rozeznanie w sprawie i umożliwia szybką reakcję na podejmowane przez 
drugą stronę działania. Bierność, ignorowanie korespondencji oraz unikanie kontaktu 
mogą być brzemienne w skutkach − z pewnością nie uchronią przed eksmisją, za to pra-
wie na pewno pozbawią możliwości obrony swoich praw.

Bardzo ważne jest skrupulatne stosowanie się do wskazówek sądu, który zawsze  w pi-
smach poucza o możliwych kierunkach działania. Jeżeli zatem sąd wzywa do odpowie-

uprawnienia 
komornika
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dzi na pozew, należy odpowiednio ją przygotować i  złożyć w  zakreślonym przez sąd 
terminie. 

Należy również pamiętać, że sąd nie ma wiedzy o  sytuacji osobistej, materialnej czy 
zawodowej osób, wobec których orzeka eksmisję. Konieczne jest zatem jak najszybsze 
poinformowanie go o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć  wpływ na położenie 
pozwanego, w tym np. na zorganizowanie lokalu zastępczego, przydzielenie fachowego 
pełnomocnika czy zwolnienie od ponoszenia kosztów postępowania.
Sąd bowiem o  wielu sprawach orzeka wyłącznie na wniosek strony; nie może podjąć 
wielu istotnych dla strony decyzji bez posiadania odpowiedniej wiedzy. Oznacza to 
m.in., że jeżeli osoba nie może z uwagi na sytuację materialną ponieść kosztów sądo-
wych, potrzebuje pomocy adwokata lub radcy prawnego (ale nie stać jej na opłacenie 
pomocy prawnej) albo zachodzą przesłanki do wystąpienia o lokal socjalny, konieczne 
jest zasygnalizowanie tego sądowi poprzez wniesienie odpowiednich wniosków. 

Sąd nie może odmówić przyznania prawa do lokalu socjalnego, jeżeli osoba, przeciwko 
której skierowany jest pozew, jest:
− kobietą w ciąży;
− osobą niepełnosprawną (z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności);
− małoletnim (wraz z opiekunami prawnymi);
− ubezwłasnowolnionym (prawo do lokalu socjalnego posiada również opiekun prawny 

osoby ubezwłasnowolnionej);
− osobą obłożnie chorą;
− emerytem, rencistą spełniającym kryterium uprawniające do otrzymywania świad-

czeń z  pomocy społecznej (chodzi o  osoby, których miesięczny dochód na osobę 
samotnie gospodarującą nie przekracza 542 zł, a w przypadku osób wspólnie gospo-
darujących – 456 zł);

− osobą bezrobotną (zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy).

Prawo do lokalu socjalnego zostanie przyznane wskazanym powyżej osobom, jeżeli 
mają być eksmitowane z  lokalu komunalnego lub mieszkania spółdzielczego lokator-
skiego. Sąd orzeka również o przyznaniu lokalu tym osobom, jeżeli zadłużyły mieszka-
nie w  budynku przejętym przez prywatnych właścicieli. Na lokal socjalny nie mają co 
liczyć osoby, które straciły mieszkania tzw. hipoteczne i spółdzielcze własnościowe, oraz 
sprawcy przemocy domowej (nawet jeżeli spełniają wskazane powyżej kryteria).

Wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu nie wykonuje się w  okresie od  
1  listopada do 31 marca roku następnego włącznie, jeżeli osobie eksmitowanej nie 
wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie.

zasada nr 3

lokal socjalny

okres ochronny
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uczestnictWo W postępoWaniach

Bardzo często zdarza się, że osoby, które popadają w kłopoty, nie odbierają korespon-
dencji od wierzycieli, komornika, z sądu czy z urzędu. Często również nie reagują na ich 
wezwania albo robią to z dużym opóźnieniem, nie przychodzą na wyznaczone spotka-
nia czy rozprawy. Jest to jednak bardzo poważny błąd. Nie dość, że  w ten sposób nie 
wstrzymują toczącego się przeciw nim postępowania, to jeszcze pozbawiają się możli-
wości korzystnego poprowadzenia swoich spraw. 

Trzeba mieć świadomość, że dostarczone dwukrotnie pod właściwy adres awizo infor-
mujące o przesyłce poleconej, nawet jeżeli adresat nie odebrał następnie listu na po-
czcie, powoduje, że pismo uważa się za prawidłowo dostarczone (w  takim wypadku 
pismo skierowane do strony pozostawia się w aktach sprawy i traktuje tak, jakby zostało 
prawidłowo dostarczone). Odmowa przyjęcia przesyłki również doprowadza do sytuacji, 
w które uznaje się, że adresat pismo otrzymał. W konsekwencji sprawa toczy się dalej, 
jednak strona – na własne żądanie − pozbawia się faktycznej możliwości brania w niej 
udziału (w tym wniesienia rozmaitych środków zaskarżenia, podniesienia zarzutów czy 
złożenia wniosków). 

Niestawianie się na wyznaczone przez sąd posiedzenia również nie jest dobrym rozwią-
zaniem. Co do zasady wyrok i tak zapada, jednak najczęściej wyłącznie w oparciu o do-
wody i argumenty dostarczone przez stronę przeciwną. Obecność na rozprawie pozwala 
nie tylko na przedstawienie własnego stanowiska, ale również na złożenie odpowied-
nich oświadczeń czy wniosków, które mogą poprawić sytuację.

Nie należy również bać się negocjacji, czy to z wierzycielem, czy np. z organem egzeku-
cyjnym. Ugodowe załatwienie sprawy z wierzycielem jest zawsze lepsze niż wykonywa-
nie wyroku sądowego. Z komornikiem czy organem egzekucyjnym można z kolei ustalić 
sposób egzekucji, unikając w ten sposób np. zablokowania wszystkich kont bankowych, 
zajęcia wynagrodzenia za pracę czy wyprzedawania majątku. 

korespondencja

udział  
w rozprawie

negocjacje


