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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia  27 maja 2015 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 

niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 918) 

 

 

 

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KODEKS CYWILNY (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z 

późn. zm.)  

 

<Art. 65
1
. 

Przepisy o oświadczeniach woli stosuje się odpowiednio do innych oświadczeń.> 

 

Art. 73. 

[§ 1. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez 

zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor 

nieważności. 

<§ 1. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, dokumentową albo 

elektroniczną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna 

tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności.> 

§ 2. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej inną formę szczególną, czynność 

dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna. Nie dotyczy to jednak wypadków, 

gdy zachowanie formy szczególnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych 

skutków czynności prawnej. 

 

[Art. 74. 

§ 1. Zastrzeżenie formy pisemnej bez rygoru nieważności ma ten skutek, że w razie 

niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani 

dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Przepisu tego nie stosuje się, 

gdy zachowanie formy pisemnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych 

skutków czynności prawnej. 

§ 2. Jednakże mimo niezachowania formy pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych, 

dowód ze świadków lub dowód z przesłuchania stron jest dopuszczalny, jeżeli obie strony 

wyrażą na to zgodę, jeżeli żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo jeżeli fakt 

dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma. 

§ 3. Przepisów o formie pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych nie stosuje się do 

czynności prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami.] 
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<Art. 74. 

§ 1. Zastrzeżenie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej bez rygoru 

nieważności ma ten skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w 

sporze dopuszczalny dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron na fakt 

dokonania czynności. Przepisu tego nie stosuje się, gdy zachowanie formy 

pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej jest zastrzeżone jedynie dla 

wywołania określonych skutków czynności prawnej. 

§ 2. Jednakże mimo niezachowania formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej 

przewidzianej dla celów dowodowych dowód z zeznań świadków lub z 

przesłuchania stron jest dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, żąda 

tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo fakt dokonania czynności prawnej 

jest uprawdopodobniony za pomocą dokumentu. 

§ 3. Jeżeli forma pisemna, dokumentowa albo elektroniczna jest zastrzeżona dla 

oświadczenia jednej ze stron, w razie jej niezachowania dowód z zeznań świadków 

lub z przesłuchania stron na fakt dokonania tej czynności jest dopuszczalny także 

na żądanie drugiej strony. 

§ 4. Przepisów o skutkach niezachowania formy pisemnej, dokumentowej albo 

elektronicznej przewidzianej dla celów dowodowych nie stosuje się do czynności 

prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami.> 

 

[Art. 76. 

Jeżeli strony zastrzegły w umowie, że określona czynność prawna między nimi powinna być 

dokonana w szczególnej formie, czynność ta dochodzi do skutku tylko przy zachowaniu 

zastrzeżonej formy. Jednakże gdy strony zastrzegły dokonanie czynności w formie pisemnej, 

nie określając skutków niezachowania tej formy, poczytuje się w razie wątpliwości, że była 

ona zastrzeżona wyłącznie dla celów dowodowych.] 

 

<Art. 76. 

Jeżeli strony zastrzegły w umowie, że określona czynność prawna między nimi ma być 

dokonana w szczególnej formie, czynność ta dochodzi do skutku tylko przy zachowaniu 

zastrzeżonej formy. Jednakże gdy strony zastrzegły dokonanie czynności w formie 

pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej, nie określając skutków niezachowania tej 

formy, w razie wątpliwości poczytuje się, że była ona zastrzeżona wyłącznie dla celów 

dowodowych.> 

 

Art. 77. 

§ 1. Uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub 

strony przewidziały w celu jej zawarcia. 

[§ 2. Jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, jej rozwiązanie za zgodą obu stron, 

jak również odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie powinno być stwierdzone 

pismem.] 
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<§ 2. Jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, dokumentowej albo 

elektronicznej, jej rozwiązanie za zgodą obu stron, jak również odstąpienie od niej 

albo jej wypowiedzenie wymaga zachowania formy dokumentowej, chyba że 

ustawa lub umowa zastrzega inną formę.> 

§ 3. Jeżeli umowa została zawarta w innej formie szczególnej, jej rozwiązanie za zgodą obu 

stron wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej 

zawarcia; natomiast odstąpienie od umowy albo jej wypowiedzenie powinno być 

stwierdzone pismem. 

 

Art. 77
1
. 

<§ 1. > W wypadku gdy umowę zawartą pomiędzy przedsiębiorcami bez zachowania formy 

pisemnej jedna strona niezwłocznie potwierdzi w piśmie skierowanym do drugiej 

strony, a pismo to zawiera zmiany lub uzupełnienia umowy, niezmieniające istotnie jej 

treści, strony wiąże umowa o treści określonej w piśmie potwierdzającym, chyba że 

druga strona niezwłocznie się temu sprzeciwiła na piśmie. 

<§ 2. W przypadku gdy umowę zawartą pomiędzy przedsiębiorcami bez zachowania 

formy dokumentowej jedna strona niezwłocznie potwierdzi w dokumencie 

skierowanym do drugiej strony, a dokument ten zawiera zmiany lub uzupełnienia 

umowy, niezmieniające istotnie jej treści, strony wiąże umowa o treści określonej 

w dokumencie potwierdzającym, chyba że druga strona niezwłocznie się temu 

sprzeciwiła w dokumencie.> 

<Art. 77
2
. 

Do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie 

oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby 

składającej oświadczenie. 

 

Art. 77
3
. 

Dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.> 

 

Art. 78. 

§ 1. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego 

podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy 

wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy 

jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść 

oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany. 

[§ 2. Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest 

równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.] 

 

<Art. 78
1
. 

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie 

oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go bezpiecznym podpisem 
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elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. 

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z 

oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej, chyba że ustawa lub czynność 

prawna zastrzega inaczej.> 

 

[Art. 79. 

Osoba niemogąca pisać, lecz mogąca czytać może złożyć oświadczenie woli w formie 

pisemnej bądź w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego 

odcisku inna osoba wypisze jej imię i nazwisko umieszczając swój podpis, bądź też w ten 

sposób, że zamiast składającego oświadczenie podpisze się inna osoba, a jej podpis będzie 

poświadczony przez notariusza lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub 

marszałka województwa z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie niemogącego pisać, 

lecz mogącego czytać.] 

 

<Art. 79. 

Osoba niemogąca pisać może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej w ten sposób, 

że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez nią 

upoważniona wypisze jej imię i nazwisko oraz złoży swój podpis, albo w ten sposób, że 

zamiast składającego oświadczenie podpisze się osoba przez niego upoważniona, a jej 

podpis będzie poświadczony przez notariusza, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 

starostę lub marszałka województwa z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie 

osoby niemogącej pisać.> 

 

Art. 81. 

§ 1. Jeżeli ustawa uzależnia ważność albo określone skutki czynności prawnej od urzędowego 

poświadczenia daty, poświadczenie takie jest skuteczne także względem osób 

nieuczestniczących w dokonaniu tej czynności prawnej (data pewna). 

§ 2. Czynność prawna ma datę pewną także w wypadkach następujących: 

1)   w razie stwierdzenia dokonania czynności w jakimkolwiek dokumencie urzędowym - 

od daty dokumentu urzędowego; 

2)   w razie umieszczenia na obejmującym czynność dokumencie jakiejkolwiek wzmianki 

przez organ państwowy, organ jednostki samorządu terytorialnego albo przez 

notariusza - od daty wzmianki[.] <;> 

<3) w razie znakowania czasem dokumentu w postaci elektronicznej – od daty 

znakowania czasem.> 

§ 3. W razie śmierci jednej z osób podpisanych na dokumencie datę złożenia przez tę osobę 

podpisu na dokumencie uważa się za pewną od daty śmierci tej osoby. 

 

[Art. 358. 

§ 1. Jeżeli przedmiotem zobowiązania jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, dłużnik 

może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe będące 
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źródłem zobowiązania lub czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia w walucie 

obcej. 

§ 2. Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy 

Bank Polski z dnia wymagalności roszczenia, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe lub 

czynność prawna stanowi inaczej. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać 

spełnienia świadczenia w walucie polskiej według kursu średniego ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski z dnia, w którym zapłata jest dokonana.] 

 

<Art. 358. 

§ 1. Jeżeli przedmiotem zobowiązania podlegającego wykonaniu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, dłużnik 

może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe 

będące źródłem zobowiązania lub czynność prawna zastrzega spełnienie 

świadczenia wyłącznie w walucie obcej. 

§ 2. Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności roszczenia, chyba że ustawa, 

orzeczenie sądowe lub czynność prawna zastrzega inaczej. 

§ 3. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia, wierzyciel może żądać 

spełnienia świadczenia w walucie polskiej według kursu średniego ogłaszanego 

przez Narodowy Bank Polski z dnia, w którym zapłata jest dokonywana.> 

 

Art. 720. 

§ 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność 

biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a 

biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego 

samego gatunku i tej samej jakości. 

[§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona 

pismem.] 

<§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania 

formy dokumentowej.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. − KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)  

 

Art. 9. 

[§ 1. Rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać 

odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. Treść protokołów i pism może być także 

udostępniana w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.] 
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<§ 1. Rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi 

inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy 

i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. Treść protokołów i pism może 

być także udostępniana w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (system 

teleinformatyczny) albo innego systemu teleinformatycznego służącego 

udostępnianiu tych protokołów lub pism.> 

§ 2. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy zapisu 

dźwięku albo obrazu i dźwięku, chyba że protokół został sporządzony wyłącznie 

pisemnie. Przewodniczący wydaje z akt sprawy zapis dźwięku, jeżeli wydaniu zapisu 

obrazu i dźwięku sprzeciwia się ważny interes publiczny lub prywatny. 

§ 3. Jeżeli posiedzenie odbyło się przy drzwiach zamkniętych strony i uczestnicy 

postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy jedynie zapisu dźwięku. 

 

Art. 50. 

§ 1. Wniosek o wyłączenie sędziego strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu w 

sądzie, w którym sprawa się toczy, uprawdopodabniając przyczyny wyłączenia. 

§ 2. Strona, która przystąpiła do rozprawy, powinna uprawdopodobnić ponadto, że przyczyna 

wyłączenia dopiero później powstała lub stała się jej znana. 

[§ 3. Aż do rozstrzygnięcia sprawy o wyłączenie sędzia może spełniać tylko czynności 

niecierpiące zwłoki.] 

<§ 3. Do czasu rozstrzygnięcia wniosku o wyłączenie sędziego sędzia, którego dotyczy 

wniosek, może podejmować dalsze czynności. Do czasu rozstrzygnięcia wniosku o 

wyłączenie sędziego nie może zostać wydane orzeczenie lub zarządzenie kończące 

postępowanie w sprawie.> 

 

[Art. 51. 

Sędzia powinien zawiadomić sąd o zachodzącej podstawie swego wyłączenia i wstrzymać się 

od udziału w sprawie.] 

 

<Art. 51. 

Sędzia zawiadamia sąd o zachodzącej podstawie swojego wyłączenia.> 

 

Art. 52. 

§ 1. O wyłączeniu sędziego rozstrzyga sąd, w którym sprawa się toczy, a gdyby sąd ten nie 

mógł wydać postanowienia z powodu braku dostatecznej liczby sędziów - sąd nad nim 

przełożony. 

§ 2. Postanowienie wydaje sąd w składzie trzech sędziów zawodowych po złożeniu 

wyjaśnienia przez sędziego, którego wniosek dotyczy. Postanowienie może być wydane 

na posiedzeniu niejawnym. 
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<§ 3. Uwzględniając wniosek o wyłączenie sędziego, sąd znosi postępowanie w zakresie 

obejmującym udział tego sędziego w sprawie po złożeniu wniosku, chyba że 

czynności przez niego podejmowane były czynnościami niecierpiącymi zwłoki.> 

 

[Art. 68. 

Przedstawiciel ustawowy, organy oraz osoby wymienione w art. 67, mają obowiązek wykazać 

swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności procesowej. Zdania pierwszego nie 

stosuje się w przypadku dokonania czynności procesowej w elektronicznym postępowaniu 

upominawczym, jednak przedstawiciel ustawowy i organy oraz osoby wymienione w art. 67 

mają obowiązek wskazać podstawę swojego umocowania.] 

 

<Art. 68. 

§ 1. Przedstawiciel ustawowy, organy oraz osoby wymienione w art. 67 mają obowiązek 

wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności procesowej. 

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, gdy stwierdzenie umocowania przez sąd jest możliwe na 

podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego sąd ma dostęp drogą 

elektroniczną, a także gdy czynność procesowa jest dokonywana za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego, w przypadku gdy przepis szczególny przewiduje, że 

czynności można dokonać wyłącznie za pośrednictwem tego systemu. Przedstawiciel 

ustawowy, organy oraz osoby wymienione w art. 67 mają jednak obowiązek 

wskazać podstawę swojego umocowania.> 

 

Art. 89. 

[§ 1. Pełnomocnik jest obowiązany przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt 

sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa 

wraz z odpisem dla strony przeciwnej. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a 

także radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa mogą sami uwierzytelnić odpis 

udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich 

umocowanie. Sąd może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu 

strony. Zdania pierwszego nie stosuje się w przypadku dokonania czynności procesowej 

w elektronicznym postępowaniu upominawczym, jednak pełnomocnik powinien powołać 

się na pełnomocnictwo, wskazując jego datę, zakres oraz okoliczności wymienione w art. 

87.] 

<§ 1. Pełnomocnik jest obowiązany przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt 

sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis 

pełnomocnictwa wraz z odpisem dla strony przeciwnej. Adwokat, radca prawny, 

rzecznik patentowy, a także radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa mogą 

sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych 

dokumentów wykazujących ich umocowanie. Złożenie dokumentu wykazującego 

umocowanie lub jego uwierzytelnionego odpisu nie jest wymagane, jeżeli 

stwierdzenie przez sąd umocowania jest możliwe na podstawie wykazu lub innego 

rejestru, do którego sąd ma dostęp drogą elektroniczną.> 
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<§ 1
1
. Przepisu § 1 nie stosuje się do czynności procesowej dokonanej za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego, w przypadku gdy przepis szczególny przewiduje, że 

czynności można dokonać wyłącznie za pośrednictwem tego systemu. W takim 

przypadku pełnomocnik powołuje się na pełnomocnictwo, wskazując jego zakres 

oraz okoliczności wymienione w art. 87.> 

§ 2. W toku sprawy pełnomocnictwo może być udzielone ustnie na posiedzeniu sądu przez 

oświadczenie złożone przez stronę i wciągnięte do protokołu. 

§ 3. (uchylony). 

 

Art. 125. 

§ 1. Pisma procesowe obejmują wnioski i oświadczenia stron składane poza rozprawą. 

§ 2. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, pisma procesowe wnosi się na urzędowych 

formularzach. 

[§ 2
1
. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, pisma procesowe wnosi się za pomocą systemu 

teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (drogą elektroniczną). Jeżeli 

przepis szczególny przewiduje, że pisma wnosi się wyłącznie drogą elektroniczną, pisma 

niewniesione tą drogą nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem 

pisma do sądu.] 

<§ 2
1
. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi albo dokonano wyboru wnoszenia pism 

procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, pisma procesowe w 

tej sprawie wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

Pisma niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie wywołują 

skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu, o czym sąd 

poucza wnoszącego pismo.> 

<§ 2
2
. W przypadku niewniesienia pisma za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego przewodniczący zawiadamia wnoszącego pismo o 

bezskuteczności czynności. 

§ 2
3
. Jeżeli z przyczyn technicznych leżących po stronie sądu nie jest możliwe wniesienie 

pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w wymaganym terminie, 

stosuje się przepisy art. 168–172. 

§ 2
4
. Oświadczenie o wyborze lub rezygnacji z wyboru wnoszenia pism procesowych za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego składa się za pośrednictwem tego 

systemu. Oświadczenie to jest wiążące tylko w stosunku do osoby, która je 

złożyła.> 

§ 3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory i sposób 

udostępniania stronom urzędowych formularzy, o których mowa w § 2, odpowiadających 

wymaganiom przewidzianym dla pism procesowych, szczególnym wymaganiom 

postępowania, w którym mają być stosowane, oraz zawierających niezbędne pouczenia 

dla stron, co do sposobu ich wypełniania, wnoszenia i skutków niedostosowania pisma do 

tych wymagań, uwzględniając, że urzędowe formularze powinny być udostępniane w 

siedzibach sądów oraz bezpłatnie w sieci Internet w formie pozwalającej na dogodną 

edycję treści formularza. 
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§ 3
1
. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, sposób wnoszenia pism procesowych 

drogą elektroniczną, mając na względzie skuteczność wnoszenia pism, szczególne 

wymagania postępowań obsługiwanych przez system teleinformatyczny oraz ochronę 

praw osób wnoszących pisma. 

§ 4. (uchylony). 

 

Art. 126. 

§ 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać: 

1)   oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich 

przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 

2)   oznaczenie rodzaju pisma; 

3)   osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych 

okoliczności; 

4)   podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 

5)   wymienienie załączników. 

§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać 

oznaczenie przedmiotu sporu oraz: 

1)   oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli 

ustawowych i pełnomocników, 

2)   numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub 

numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest 

on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub 

3)   numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym 

właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który 

nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on 

obowiązany do jego posiadania. 

§ 2
1
. Dalsze pisma procesowe, poza elementami określonymi w § 1, powinny zawierać 

sygnaturę akt. 

[§ 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który 

przedtem nie złożył pełnomocnictwa.] 

<§ 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo albo uwierzytelniony odpis 

pełnomocnictwa, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który wcześniej nie złożył 

pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnik dokonał wyboru wnoszenia pism za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, uwierzytelniony odpis 

pełnomocnictwa wnosi się za pośrednictwem tego systemu.> 

§ 3
1
. Przepisu § 3 nie stosuje się do pism wnoszonych w elektronicznym postępowaniu 

upominawczym. 

§ 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z 

wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała. 
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§ 5. Pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną powinno być opatrzone podpisem 

elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262). 

§ 6. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące 

trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym służącym do prowadzenia 

elektronicznego postępowania upominawczego oraz sposobu posługiwania się podpisem 

elektronicznym w tym postępowaniu, mając na względzie sprawność postępowania, 

dostępność drogi elektronicznej dla stron postępowania oraz ochronę praw stron 

postępowania, przy uwzględnieniu możliwości składania jednorazowo wielu pozwów. 

 

Art. 128. 

§ 1. Do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia 

ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono 

załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. 

[§ 2. W elektronicznym postępowaniu upominawczym przepisu § 1 nie stosuje się.] 

<§ 2. Do pisma procesowego wnoszonego za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego dołącza się poświadczone elektronicznie odpisy załączników.> 

 

Art. 129. 

§ 1. Strona powołująca się w piśmie na dokument obowiązana jest na żądanie przeciwnika 

złożyć oryginał dokumentu w sądzie jeszcze przed rozprawą. 

§ 2. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność 

z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie 

pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym 

lub radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. 

<§ 2
1
. Elektroniczne poświadczenie odpisu dokumentu przez występującego w sprawie 

pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem 

patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa następuje z chwilą 

wprowadzenia przez tego pełnomocnika dokumentu do systemu 

teleinformatycznego.> 

§ 3. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez 

występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, 

rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa ma charakter 

dokumentu urzędowego. 

§ 4. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, sąd, na wniosek strony albo z urzędu, 

zażąda od strony składającej odpis dokumentu, o którym mowa w § 2, przedłożenia 

oryginału tego dokumentu. 

<§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, formaty, w jakich 

odpisy pism, dokumentów i pełnomocnictw mogą być poświadczane elektronicznie, 

mając na względzie minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej.> 
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Art. 130. 

§ 1. Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania 

warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący 

wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub 

opłacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne 

oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania 

go w trybie właściwym. 

§ 1
1
. Jeżeli pismo wniosła osoba zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, która nie ma w 

kraju przedstawiciela, przewodniczący wyznacza termin do poprawienia lub uzupełnienia 

pisma albo uiszczenia opłaty nie krótszy niż miesiąc. 

§ 2. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo 

zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma 

procesowego do sądu. 

§ 3. Pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od chwili jego 

wniesienia. 

§ 4. Zarządzenie przewodniczącego o zwrocie pozwu doręcza się tylko powodowi. 

§ 5. Pisma procesowe sporządzone z naruszeniem art. 87
1
 podlegają zwrotowi bez wzywania 

do usunięcia braków, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

[§ 6. W elektronicznym postępowaniu upominawczym pozew wnosi się wraz z opłatą sądową. 

Wniesienie pozwu bez opłaty nie wywołuje skutków jakie ustawa wiąże z wniesieniem 

pisma procesowego do sądu. Przepisów zdania pierwszego i drugiego nie stosuje się, 

jeżeli powód jest zwolniony od kosztów sądowych z mocy prawa.] 

<§ 6. Jeżeli przepis szczególny przewiduje, że pismo może być wniesione wyłącznie za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, pismo wnosi się wraz z opłatą. Pismo 

wniesione bez opłaty nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma 

do sądu, o czym sąd poucza wnoszącego pismo. W razie jednoczesnego wniesienia za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego więcej niż jednego pisma 

podlegającego opłacie żadne z tych pism nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże 

z wniesieniem pisma do sądu, jeżeli nie uiszczono opłaty w wysokości sumy opłat 

należnych od wszystkich pism.> 

<§ 7. W przypadku wniesienia pisma podlegającego opłacie z naruszeniem § 6 

przewodniczący zawiadamia wnoszącego pismo o bezskuteczności czynności. 

§ 8. Przepisów § 6 i 7 nie stosuje się, jeżeli wnoszący pismo jest zwolniony z mocy prawa 

od kosztów sądowych w zakresie opłaty sądowej należnej od tego pisma, a także w 

razie zwolnienia od tych kosztów przyznanego przez sąd lub w razie zgłoszenia 

wniosku o takie zwolnienie.> 

 

[Art. 130
5
. 

W wypadkach, o których mowa w art. 130-130
4
, zarządzenia może wydać także referendarz 

sądowy.] 

 



- 12 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<Art. 130
5
. 

W przypadkach, o których mowa w art. 125 oraz art. 130–130
4
, czynności 

przewodniczącego może wykonywać referendarz sądowy.> 

 

Art. 131
1
. 

[§ 1. W elektronicznym postępowaniu upominawczym doręczeń powodowi dokonuje się za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie 

upominawcze (doręczenie elektroniczne), a pozwanemu, w przypadku gdy wniesie pismo 

drogą elektroniczną.] 

<§ 1. Sąd dokonuje doręczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

(doręczenie elektroniczne), jeżeli adresat wniósł pismo za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego albo dokonał wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego.> 

§ 2. W przypadku doręczenia elektronicznego pismo uznaje się za doręczone z datą wskazaną 

w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a przy braku takiego 

potwierdzenia doręczenie uznaje się za skuteczne z upływem 14 dni od daty 

umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym. 

<§ 2
1
. Adresat, który dokonał wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, może zrezygnować z doręczenia elektronicznego.> 

§ 3. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb doręczeń elektronicznych w 

elektronicznym postępowaniu upominawczym mając na względzie zapewnienie 

skuteczności doręczeń oraz ochronę praw osób, którym pisma są doręczane. 

 

Art. 132. 

[§ 1. W toku sprawy adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz radca Prokuratorii 

Generalnej Skarbu Państwa doręczają sobie nawzajem bezpośrednio odpisy pism 

procesowych z załącznikami. Do pisma procesowego wniesionego do sądu dołącza się 

dowód doręczenia drugiej stronie odpisu albo dowód jego wysłania przesyłką poleconą. 

Pisma, do których nie dołączono dowodu doręczenia albo dowodu wysłania przesyłką 

poleconą, podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia tego braku.] 

<§ 1. W toku sprawy adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz radca 

Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa doręczają sobie nawzajem bezpośrednio 

odpisy pism procesowych z załącznikami. W treści pisma procesowego wniesionego 

do sądu zamieszcza się oświadczenie o doręczeniu odpisu pisma drugiej stronie albo 

o jego nadaniu przesyłką poleconą. Pisma, nie zawierające powyższego 

oświadczenia, podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia tego braku.> 

§ 1
1
. Przepis § 1 nie dotyczy wniesienia pozwu wzajemnego, apelacji, skargi kasacyjnej, 

zażalenia, sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu od nakazu zapłaty, zarzutów od 

nakazu zapłaty, wniosku o zabezpieczenie powództwa, skargi o wznowienie 

postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i 
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skargi na orzeczenia referendarza sądowego, które należy złożyć w sądzie z odpisami dla 

strony przeciwnej. 

<§ 1
2
. Przepis § 1 nie dotyczy pism wnoszonych za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, podlegających doręczeniu adwokatowi, radcy prawnemu, 

rzecznikowi patentowemu lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, 

którzy dokonali wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego.> 

§ 2. Doręczenie adresatowi może nastąpić także przez wręczenie mu pisma bezpośrednio w 

sekretariacie sądu. 

 

Art. 133. 

§ 1. Jeżeli stroną jest osoba fizyczna, doręczenia dokonuje się jej osobiście, a gdy nie ma ona 

zdolności procesowej - jej przedstawicielowi ustawowemu. 

§ 2. Pisma procesowe lub orzeczenia dla osoby prawnej, jak również dla organizacji, która nie 

ma osobowości prawnej, doręcza się organowi uprawnionemu do reprezentowania ich 

przed sądem lub do rąk pracownika upoważnionego do odbioru pism. 

[§ 2a. Pisma procesowe dla przedsiębiorców i wspólników spółek handlowych, wpisanych do 

rejestru sądowego na podstawie odrębnych przepisów, doręcza się na adres podany w 

rejestrze, chyba że strona wskazała inny adres dla doręczeń. Jeżeli ostatni wpisany adres 

został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o 

wpis nowego adresu, adres wykreślony jest uważany za adres podany w rejestrze.] 

<§ 2a. Pisma procesowe dla przedsiębiorców i wspólników spółek handlowych, 

wpisanych do rejestru sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej (CEIDG), doręcza się na adres udostępniany w rejestrze 

albo CEIDG, chyba że strona wskazała inny adres dla doręczeń. Jeżeli ostatni 

udostępniony adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy 

i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, który podlegałby udostępnieniu, 

adres wykreślony jest uważany za adres udostępniony w rejestrze albo CEIDG.> 

§ 2b. (uchylony). 

§ 3. Jeżeli ustanowiono pełnomocnika procesowego lub osobę upoważnioną do odbioru pism 

sądowych, doręczenia należy dokonać tym osobom. Jednakże Skarbowi Państwa 

doręczenia dokonuje się zawsze w sposób określony w § 2. 

 

[Art. 140. 

Pisma procesowe i orzeczenia doręcza się w odpisach.] 

 

<Art. 140. 

§ 1.  Pisma i orzeczenia doręcza się w odpisach. 

§ 2. Zamiast odpisu pisma lub orzeczenia może być doręczony dokument uzyskany z 

systemu teleinformatycznego, o ile ma on cechy umożliwiające weryfikację istnienia 

i treści pisma lub orzeczenia w tym systemie. 
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§ 3. W przypadku doręczenia elektronicznego pisma i orzeczenia mają postać 

dokumentów zawierających dane z systemu teleinformatycznego.> 

 

[Art. 142. 

§ 1. Odbierający pismo potwierdza odbiór i jego datę własnoręcznym podpisem. Jeżeli tego 

nie może lub nie chce uczynić, doręczający sam oznacza datę doręczenia oraz przyczyny 

braku podpisu. 

§ 2. Doręczający stwierdza na potwierdzeniu odbioru sposób doręczenia, a na doręczonym 

piśmie zaznacza dzień doręczenia i opatruje to stwierdzenie swoim podpisem.] 

 

<Art. 142. 

§ 1. Doręczenie pisma jest potwierdzane pisemnie przez odbiorcę albo za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego operatora pocztowego, o którym mowa w art. 131 § 1, 

albo dokumentem uzyskanym z systemu teleinformatycznego. 

§ 2. W przypadku potwierdzenia pisemnego odbiorca  potwierdza odbiór i jego datę 

własnoręcznym podpisem. Jeżeli tego nie może lub nie chce uczynić, doręczający 

sam oznacza datę doręczenia oraz przyczyny braku podpisu. 

§ 3. Doręczający stwierdza na potwierdzeniu odbioru sposób doręczenia, a na 

doręczonym piśmie zaznacza dzień doręczenia i opatruje to stwierdzenie swoim 

podpisem.> 

 

<Art. 148
1
. 

§ 1. Sąd może rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany uznał 

powództwo lub gdy po złożeniu przez strony pism procesowych i dokumentów, w 

tym również po wniesieniu zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty albo 

sprzeciwu od wyroku zaocznego, sąd uzna − mając na względzie całokształt 

przytoczonych twierdzeń i zgłoszonych wniosków dowodowych − że 

przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne. 

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, sąd wydaje postanowienia dowodowe na 

posiedzeniu niejawnym. 

§ 3. Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym jest niedopuszczalne, jeżeli strona w 

pierwszym piśmie procesowym złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy, chyba 

że pozwany uznał powództwo.> 

 

<Art. 149
1
. 

Sąd może wzywać strony, świadków, biegłych lub inne osoby w sposób, który uzna za 

najbardziej celowy, z pominięciem sposobów doręczeń przewidzianych w rozdziale 2, 

jeżeli uzna to za niezbędne do przyspieszenia rozpoznania sprawy. Wezwanie dokonane 

w ten sposób wywołuje skutki przewidziane w niniejszym kodeksie, jeżeli jest 

niewątpliwe, że doszło ono do wiadomości adresata w terminach określonych w art. 149 

§ 2.> 
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Art. 151. 

<§ 1. > Posiedzenia sądowe odbywają się w budynku sądowym, a poza tym budynkiem tylko 

wówczas, gdy czynności sądowe muszą być wykonane w innym miejscu albo gdy 

odbycie posiedzenia poza budynkiem sądowym ułatwia przeprowadzenie sprawy lub 

przyczynia się znacznie do zaoszczędzenia kosztów. 

<§ 2. Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia jawnego przy użyciu 

urządzeń technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość. W 

takim przypadku uczestnicy postępowania mogą brać udział w posiedzeniu 

sądowym, gdy przebywają w budynku innego sądu, i dokonywać tam czynności 

procesowych, a przebieg czynności procesowych transmituje się z sali sądowej 

sądu prowadzącego postępowanie do miejsca pobytu uczestników postępowania 

oraz z miejsca pobytu uczestników postępowania do sali sądowej sądu 

prowadzącego postępowanie.> 

 

<Art. 162
1
. 

Sąd na wniosek strony wyraża zgodę na utrwalanie przez nią przebiegu posiedzenia za 

pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie wzgląd 

na prawidłowość postępowania.> 

 

Art. 165. 

§ 1. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. 

§ 2. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce 

pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. 

§ 3. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo 

przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka 

załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku. 

<§ 4. Wprowadzenie pisma do systemu teleinformatycznego jest równoznaczne z 

wniesieniem pisma do sądu.> 

 

Art. 177. 

§ 1. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu: 

1)   jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania 

cywilnego; 

2)   jeżeli osoba trzecia wystąpiła przeciwko obu stronom z interwencją główną; 

3)   jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji organu administracji 

publicznej; 

<3
1
) jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku postępowania toczącego się 

przed Trybunałem Konstytucyjnym albo Trybunałem Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej;> 
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4)   jeżeli ujawni się czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby 

wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy cywilnej; 

5)   w razie niestawiennictwa obu stron na rozprawie, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, 

oraz w razie niestawiennictwa powoda, gdy powód nie żądał rozpoznania sprawy w 

jego nieobecności, a pozwany nie zgłosił wniosku o rozpoznanie sprawy; 

6)   jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez 

powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających 

sądowi na ustalenie numerów, o których mowa w art. 208
1
, lub niewykonania przez 

powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu. 

§ 2. Jeżeli postępowanie karne, dyscyplinarne lub administracyjne nie jest jeszcze rozpoczęte, 

a jego rozpoczęcie zależy od wniosku strony, sąd wyznaczy termin do wszczęcia 

postępowania, w innych wypadkach może zwrócić się do właściwego organu. 

 

Art. 235. 

§ 1. Postępowanie dowodowe odbywa się przed sądem orzekającym, chyba że sprzeciwia się 

temu charakter dowodu albo wzgląd na poważne niedogodności lub niewspółmierność 

kosztów w stosunku do przedmiotu sporu. W takich wypadkach sąd orzekający zleci 

przeprowadzenie dowodu jednemu ze swych członków (sędzia wyznaczony) albo innemu 

sądowi (sąd wezwany). 

[§ 2. Jeżeli charakter dowodu się temu nie sprzeciwia, sąd orzekający może postanowić, że 

jego przeprowadzenie nastąpi przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających 

dokonanie tej czynności na odległość. Sąd orzekający przeprowadza dowód w obecności 

sądu wezwanego lub referendarza sądowego w tym sądzie.] 

<§ 2. Jeżeli charakter dowodu się temu nie sprzeciwia, sąd orzekający może postanowić, 

że jego przeprowadzenie nastąpi przy użyciu urządzeń technicznych 

umożliwiających dokonanie tej czynności na odległość.> 

§ 3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje urządzeń i środków 

technicznych umożliwiających przeprowadzenie dowodu na odległość, sposób 

korzystania z tego rodzaju urządzeń i środków, jak również sposób przechowywania, 

odtwarzania i kopiowania zapisów dokonanych podczas jego przeprowadzenia, mając na 

względzie konieczność właściwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu lub dźwięku 

przed utratą dowodu, jego zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem. 

 

<Art. 243
1
. 

Przepisy niniejszego oddziału stosuje się do dokumentów zawierających tekst, 

umożliwiających ustalenie ich wystawców.> 

 

 

Art. 244. 

§ 1. Dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy 

władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód 

tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone. 
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[§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do dokumentów urzędowych sporządzonych przez 

organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje pozarządowe w 

zakresie zleconych im przez ustawę spraw z dziedziny administracji publicznej.] 

<§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do dokumentów urzędowych sporządzonych 

przez podmioty, inne niż wymienione w § 1, w zakresie zleconych im przez ustawę 

zadań z dziedziny administracji publicznej.> 

 

[Art. 245. 

Dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie 

zawarte w dokumencie.] 

<Art. 245. 

Dokument prywatny sporządzony w formie pisemnej albo elektronicznej stanowi dowód 

tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie.> 

 

Art. 250. 

[§ 1. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu, o którym mowa w art. 244 § 1, wystarczy 

przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ odpis lub wyciąg z dokumentu. Sąd 

zażąda udzielenia odpisu lub wyciągu, jeżeli strona sama uzyskać go nie może.] 

<§ 1. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organów lub podmiotów, o których mowa w 

art. 244 § 1 i 2, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub 

podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu. Sąd zażąda wydania odpisu lub wyciągu, 

jeżeli strona sama nie może go uzyskać.> 

§ 2. Gdy sąd uzna za konieczne przejrzenie oryginału dokumentu, może zarządzić, by go 

dostarczono na rozprawę, albo przejrzeć go na miejscu przez sędziego wyznaczonego lub 

przez cały skład sądu. 

 

Art. 254. 

[§ 1. Badania prawdziwości pisma dokonuje się z udziałem lub bez udziału biegłych, 

zwłaszcza przez porównanie pisma na zakwestionowanym dokumencie z pismem tej samej 

osoby na innych dokumentach niewątpliwie prawdziwych. Sąd w razie potrzeby może 

wezwać osobę, od której pismo pochodzi, na termin wyznaczony, w celu napisania 

podyktowanych jej wyrazów.] 

<§ 1. Badania prawdziwości dokumentu można dokonać z udziałem biegłego.> 

<§ 1
1
. Badanie prawdziwości pisma może nastąpić przez porównanie pisma na 

zakwestionowanym dokumencie z pismem tej samej osoby na innych dokumentach 

niewątpliwie prawdziwych. Sąd w razie potrzeby może wezwać osobę, od której 

pismo pochodzi, w celu napisania podyktowanych jej wyrazów.> 

§ 2. Od obowiązku złożenia próby pisma zwolniony jest ten, kto na zapytanie, czy pismo na 

dokumencie jest prawdziwe, mógłby jako świadek odmówić zeznania. 

<§ 2
1
. Sąd w razie potrzeby może wezwać wystawcę dokumentu sporządzonego w 

postaci elektronicznej do udostępnienia informatycznego nośnika danych, na 

którym ten dokument został zapisany. 
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§ 2
2
. Od obowiązku udostępnienia informatycznego nośnika danych zwolniony jest ten, 

kto na pytanie, czy dokument sporządzono na tym informatycznym nośniku danych 

lub czy pochodzi on od niego, mógłby jako świadek odmówić zeznań.> 

§ 3. Sąd może zastosować do osoby trzeciej, która nie wykonała zarządzeń sądu wydanych w 

myśl paragrafów poprzedzających, takie same środki przymusowe, jak wobec świadków. 

[§ 4. Osoba trzecia może na równi ze świadkiem żądać zwrotu wydatków koniecznych 

związanych ze stawiennictwem do sądu, a ponadto wynagrodzenia za utratę zarobku.] 

<§ 4. Osoba trzecia może na równi ze świadkiem żądać zwrotu wydatków koniecznych 

związanych ze stawiennictwem do sądu lub udostępnieniem informatycznego 

nośnika danych, a ponadto wynagrodzenia za utratę zarobku.> 

 

[Art. 308. 

§ 1. Sąd może dopuścić dowód z filmu, telewizji, fotokopii, fotografii, planów, rysunków oraz 

płyt lub taśm dźwiękowych i innych przyrządów utrwalających albo przenoszących 

obrazy lub dźwięki. 

§ 2. Dowody, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, sąd przeprowadza, stosując 

odpowiednio przepisy o dowodzie z oględzin oraz o dowodzie z dokumentów.] 

 

<Art. 308. 

Dowody z innych dokumentów niż wymienione w art. 243
1
, w szczególności 

zawierających zapis obrazu, dźwięku albo obrazu i dźwięku, sąd przeprowadza, stosując 

odpowiednio przepisy o dowodzie z oględzin oraz o dowodzie z dokumentów.> 

 

<Art. 319
1
. 

Jeżeli z czynności prawnej, ustawy albo orzeczenia sądowego będącego źródłem 

zobowiązania wynika, że świadczenie pieniężne może być spełnione wyłącznie w walucie 

obcej, sąd, uwzględniając powództwo, zastrzega, że spełnienie tego świadczenia nastąpi 

wyłącznie w walucie obcej.> 

 

Art. 324. 

§ 1.  Sąd wydaje wyrok po niejawnej naradzie sędziów. Narada obejmuje dyskusję, 

głosowanie nad mającym zapaść orzeczeniem i zasadniczymi powodami rozstrzygnięcia 

albo uzasadnieniem, jeżeli ma być wygłoszone, oraz spisanie sentencji wyroku. 

§ 2.  Przewodniczący zbiera głosy sędziów według ich starszeństwa służbowego, a ławników 

według ich wieku, poczynając od najmłodszego, sam zaś głosuje ostatni. Sprawozdawca, 

jeżeli jest wyznaczony, głosuje pierwszy. Wyrok zapada większością głosów. Sędzia, 

który przy głosowaniu nie zgodził się z większością, może przy podpisywaniu sentencji 

zgłosić zdanie odrębne i obowiązany jest uzasadnić je na piśmie przed podpisaniem 

uzasadnienia. W razie zgłoszenia zdania odrębnego nie wygłasza się uzasadnienia. 

§ 3. Sentencję wyroku podpisuje cały skład sądu. 
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<§ 4. W postępowaniu wszczętym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wyrok 

może być utrwalony w systemie teleinformatycznym i opatrzony bezpiecznym 

podpisem elektronicznym.> 

 

Art. 328. 

[§ 1.  Uzasadnienie wyroku sporządza się pisemnie na wniosek strony o doręczenie wyroku z 

uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji, a w 

przypadku, o którym mowa w art. 327 § 2 - od dnia doręczenia sentencji. Wniosek 

spóźniony sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym. Sąd sporządza uzasadnienie wyroku 

również wówczas, gdy wyrok został zaskarżony w ustawowym terminie oraz gdy 

wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, 

chyba że uzasadnienie zostało wygłoszone.] 

<§ 1. Uzasadnienie wyroku sporządza się pisemnie na wniosek strony o doręczenie 

wyroku z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia 

sentencji, a w przypadkach, o których mowa w art. 327 § 2 i art. 331 § 1
1
 – od dnia 

doręczenia sentencji. Wniosek spóźniony sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym. 

Sąd sporządza uzasadnienie wyroku również wówczas, gdy wyrok został zaskarżony 

w ustawowym terminie oraz gdy wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z 

prawem prawomocnego orzeczenia, chyba że uzasadnienie zostało wygłoszone.> 

§ 1
1
.  Jeżeli przebieg posiedzenia jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk 

albo obraz i dźwięk, uzasadnienie może być wygłoszone po ogłoszeniu sentencji wyroku 

i utrwalone za pomocą tego urządzenia, o czym przewodniczący uprzedza przed 

wygłoszeniem uzasadnienia. W razie wygłoszenia uzasadnienia na posiedzeniu nie 

podaje się odrębnie zasadniczych powodów rozstrzygnięcia. 

§ 2. Uzasadnienie wyroku powinno zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, 

a mianowicie: ustalenie faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których 

się oparł, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy 

dowodowej, oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów 

prawa. 

 

Art. 331. 

§ 1. Wyrok z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zgłosiła wniosek o doręczenie 

wyroku z uzasadnieniem. 

<§ 1
1
. Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym sąd z urzędu doręcza stronom. Stronie 

działającej bez adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego lub radcy 

Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa doręcza się też pouczenie o sposobie i 

terminach wniesienia środka zaskarżenia.> 

§ 2. Jeżeli uzasadnienie zostało wygłoszone na posiedzeniu, stronie, która w terminie 

tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji, a w przypadku, o którym mowa w art. 327 § 

2 - od dnia doręczenia sentencji, zgłosiła wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem 

doręcza się wyrok wraz z transkrypcją uzasadnienia. Wniosek spóźniony sąd odrzuca na 
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posiedzeniu niejawnym. Doręczenie wyroku z transkrypcją uzasadnienia jest 

równoznaczne z doręczeniem wyroku z uzasadnieniem. 

 

Art. 332. 

[§ 1. Sąd jest związany wydanym wyrokiem od chwili jego ogłoszenia.] 

<§ 1. Sąd jest związany wydanym wyrokiem od chwili jego ogłoszenia. Wyrok wydany 

na posiedzeniu niejawnym wiąże sąd od chwili podpisania sentencji.> 

§ 2. Jednakże w razie cofnięcia pozwu przed uprawomocnieniem się wyroku i przed jego 

zaskarżeniem z jednoczesnym zrzeczeniem się dochodzonego roszczenia, a za zgodą 

pozwanego również bez takiego zrzeczenia się, sąd pierwszej instancji uchyli swój wyrok 

i postępowanie w sprawie umorzy, jeżeli uzna cofnięcie takie za dopuszczalne. 

Postanowienie sądu w tym przedmiocie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. 

 

Art. 353
1
. 

§ 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, sąd rozstrzyga sprawę, wydając nakaz zapłaty. 

[§ 2. W postępowaniu upominawczym oraz w elektronicznym postępowaniu upominawczym 

nakaz zapłaty może wydać także referendarz sądowy.] 

 

[Art. 397
1
. 

§ 1. Rozpoznanie zażalenia na postanowienie wydane w elektronicznym postępowaniu 

upominawczym następuje w składzie jednego sędziego. 

§ 2. Przepisy art. 505
30

 § 2 i art. 505
31

 § 1-5 stosuje się odpowiednio.] 

 

Art. 398
22

. 

§ 1. Na orzeczenia referendarza sądowego co do istoty sprawy oraz na orzeczenia kończące 

postępowanie, jak również na orzeczenia, o których mowa w art. 394 § 1 pkt 1, 2, 4
2
 i 5-

9, przysługuje skarga, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Skargę rozpoznaje 

sąd, w którym wydano zaskarżone orzeczenie. 

§ 2. W razie wniesienia skargi orzeczenie referendarza sądowego traci moc. 

§ 3. Sąd rozpoznaje sprawę jako sąd pierwszej instancji, chyba że przepis szczególny stanowi 

inaczej. 

§ 4. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia doręczenia stronie 

postanowienia referendarza sądowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

[§ 5. Skargę wniesioną po upływie terminu lub nieopłaconą sąd odrzuca.] 

<§ 5. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z 

innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie 

uzupełniono w terminie.> 

 

Art. 398
23

. 

§ 1. Rozpoznając skargę na postanowienie referendarza w przedmiocie kosztów sądowych lub 

kosztów procesu oraz na postanowienie o odmowie ustanowienia adwokata lub radcy 
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prawnego, sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarżone postanowienie referendarza 

sądowego utrzymuje w mocy albo je zmienia. 

[§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1, wniesienie skargi na postanowienie referendarza 

wstrzymuje jego wykonalność. Sąd orzeka jako sąd drugiej instancji, stosując 

odpowiednio przepisy o zażaleniu.] 

<§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1, wniesienie skargi na postanowienie 

referendarza sądowego wstrzymuje wykonalność tego postanowienia. Sąd 

rozpoznaje skargę w składzie jednego sędziego, jako sąd drugiej instancji, stosując 

odpowiednio przepisy o zażaleniu.> 

 

[Art. 472. 

§ 1. Sąd może wzywać strony, świadków, biegłych lub inne osoby w sposób, który uzna za 

najbardziej celowy, nawet z pominięciem sposobów przewidzianych przez przepisy 

ogólne, jeżeli uzna to za niezbędne do przyspieszenia rozpoznania sprawy. Dotyczy to 

również doręczeń oraz zarządzeń mających na celu przygotowanie rozprawy, zwłaszcza 

zaś żądania przedstawienia niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy akt osobowych i 

innych dokumentów. 

§ 2. Wezwanie i doręczenie dokonane w powyższy sposób wywołuje skutki przewidziane w 

Kodeksie, jeżeli jest niewątpliwe, że doszło ono do wiadomości adresata.] 

 

<Art. 472. 

Sąd żąda przedstawienia niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy akt osobowych i innych 

dokumentów stosując odpowiednio przepis art. 149
1
.> 

 

 

Art. 497
1
. 

§ 1. Postępowanie upominawcze należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych. 

§ 2. Sąd rozpoznaje sprawy na posiedzeniu niejawnym. 

[§ 3. Zarządzenia może wydać także referendarz sądowy.] 

<§ 3. Czynności w postępowaniu upominawczym może wykonywać referendarz 

sądowy.> 

 

Art. 505
6
. 

[§ 1. Sąd może dokonywać wezwań stosując odpowiednio przepis art. 472.] 

§ 2. Przepisów art. 278-291 nie stosuje się. 

§ 3. Jeżeli sąd uzna, że ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe lub nader 

utrudnione, może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny, opartej na 

rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy. 

 

<Art. 505
13a

. 

W postępowaniu toczącym się na skutek zażalenia sąd drugiej instancji uzasadnia z 

urzędu jedynie postanowienia uchylające zaskarżone postanowienie albo zarządzenie.> 
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<Art. 505
19a

. 

Sąd odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie przypisanego terminu lub z innych 

przyczyn niedopuszczalny, jak również sprzeciw którego braków pozwany nie usunął w 

terminie.> 

 

[Art. 505
29

. 

W elektronicznym postępowaniu upominawczym nie stosuje się przepisów o innych niż 

wymienione w art. 505
28

 postępowaniach odrębnych.] 

 

<Art. 505
29

. 

W elektronicznym postępowaniu upominawczym nie stosuje się przepisów o 

postępowaniach odrębnych innych niż wymienione w art. 505
28

 oraz przepisu art. 139 

§ 5.> 

 

Art. 505
30

. 

[§ 1. Czynności w elektronicznym postępowaniu upominawczym może wykonywać referendarz 

sądowy.] 

§ 2. Czynności sądu, referendarza i przewodniczącego utrwalane są wyłącznie w systemie 

teleinformatycznym, a wytworzone w ich wyniku dane w postaci elektronicznej 

opatrywane są bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z 

dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. 

 

Art. 505
31

. 

[§ 1. Pisma procesowe powoda niewniesione drogą elektroniczną nie wywołują skutków 

prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu. 

§ 2. Pisma procesowe pozwanego mogą być wnoszone także drogą elektroniczną.] 

<§ 1. Powód wnosi pisma wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

§ 2. Jeżeli pozwany dokona wyboru wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego, nie może złożyć oświadczenia o rezygnacji z wyboru 

wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem tego systemu.> 

<§ 2
1
. Pisma wniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie wymagają 

opatrzenia ich podpisem, o którym mowa w art. 126 § 5.> 

[§ 3. Przepis § 1 ma zastosowanie do pozwanego od momentu wniesienia przez niego pisma 

drogą elektroniczną.] 

[§ 4. O skutkach wniesienia pisma drogą elektroniczną sąd powinien pouczyć pozwanego 

przy pierwszym doręczeniu.] 

<§ 4. O skutkach wniesienia pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego sąd 

poucza pozwanego przy pierwszym doręczeniu.> 

[§ 5. Datą wniesienia pisma procesowego drogą elektroniczną jest data wprowadzenia pisma 

do systemu teleinformatycznego.] 
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§ 6. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób wnoszenia pism procesowych 

drogą elektroniczną, mając na względzie zapewnienie skuteczności wnoszenia pism oraz 

ochronę praw osób wnoszących pisma. 

 

Art. 505
32

. 

[§ 1. W pozwie powód powinien wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Dowodów 

nie dołącza się do pozwu.] 

<§ 1. W pozwie powód powinien wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń. 

Dowodów nie dołącza się do pozwu. Przepisu art. 128 nie stosuje się.> 

§ 2. Pozew powinien zawierać również: 

1) numer PESEL lub NIP pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on 

obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub 

2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w 

innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą 

fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, 

jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania, 

3) datę wymagalności roszczenia. 

§ 3. Sąd może skazać na grzywnę powoda, jego przedstawiciela ustawowego lub 

pełnomocnika, który w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności 

oznaczył nieprawidłowo dane, o których mowa w § 2 pkt 1 lub 2 oraz art. 126 § 2 pkt 1. 

<§ 4. Wraz z pozwem powód może złożyć wniosek o umorzenie postępowania w 

przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty lub uchylenia nakazu 

zapłaty.> 

 

Art. 505
33

. 

§ 1. W przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty sąd przekazuje sprawę do sądu 

według właściwości ogólnej. 

§ 2. Postanowienie o przekazaniu sprawy doręcza się tylko powodowi. 

<§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli powód wraz z pozwem złożył wniosek o 

umorzenie postępowania w przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty. 

W takim przypadku sąd umarza postępowanie, orzekając o kosztach jak przy 

cofnięciu pozwu.> 

 

Art. 505
34

. 

§ 1. W przypadkach wskazanych w art. 502
1
 § 1 i 2 sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty i 

przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej, chyba że powód w 

wyznaczonym terminie usunie przeszkodę w doręczeniu nakazu zapłaty. 

§ 2. Postanowienie o przekazaniu sprawy doręcza się tylko powodowi. 

<§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli powód wraz z pozwem złożył wniosek o 

umorzenie postępowania w przypadku uchylenia nakazu zapłaty. W takim 
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przypadku sąd umarza postępowanie, orzekając o kosztach jak przy cofnięciu 

pozwu.> 

 

[Art. 505
35

. 

Sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów, jednak w 

sprzeciwie pozwany powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy 

zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy. W pozostałym zakresie przepisu art. 

503 § 1 zdanie drugie nie stosuje się. 

 

Art. 505
36

. 

§ 1. W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc w całości, a sąd 

przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej. 

§ 2. Sąd, któremu sprawa została przekazana, nie jest związany postanowieniem o 

przekazaniu sprawy w razie zgłoszenia w sprzeciwie zarzutu pozwanego dotyczącego 

właściwości sądu określonej zgodnie z art. 46 § 1. 

 

Art. 505
37

. 

§ 1. Po przekazaniu sprawy w przypadkach wskazanych w art. 505
33

 § 1, art. 505
34

 § 1 oraz 

art. 505
36

 § 1 przewodniczący wzywa powoda do wykazania umocowania zgodnie z art. 

68 zdanie pierwsze oraz dołączenia pełnomocnictwa zgodnie z art. 89 § 1 zdanie 

pierwsze i drugie, a po przekazaniu sprawy na podstawie art. 505
33

 § 1 oraz art. 505
34

 § 

1 dodatkowo do uiszczenia opłaty uzupełniającej od pozwu - w terminie dwutygodniowym 

od daty doręczenia wezwania pod rygorem umorzenia postępowania. W razie 

nieusunięcia powyższych braków pozwu sąd umarza postępowanie. 

§ 2. Odpis postanowienia o umorzeniu postępowania doręcza się pozwanemu, tylko jeżeli 

doręczono mu odpis pozwu. 

§ 3. Jeżeli powód uzupełni pozew zgodnie z wymogami § 1, przewodniczący wzywa 

pozwanego do uzupełnienia sprzeciwu w sposób odpowiedni dla postępowania, w którym 

sprawa będzie rozpoznana - w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania.] 

 

<Art. 505
35

. 

Do sprzeciwu od nakazu zapłaty nie dołącza się dowodów. 

Art. 505
36

. 

W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc w całości, a sąd 

przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej. W takim przypadku nie 

pobiera się opłaty uzupełniającej od pozwu.  

Art. 505
37

. 

§ 1. Po przekazaniu sprawy do sądu według właściwości ogólnej przewodniczący wzywa 

powoda wyłącznie do wykazania umocowania, o ile stwierdzenie umocowania przez 

sąd nie jest możliwe na podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego sąd ma 

dostęp drogą elektroniczną, lub do przedłożenia pełnomocnictwa, a po przekazaniu 

sprawy na podstawie art. 505
33

 § 1 lub art. 505
34

 § 1 przewodniczący wzywa powoda 
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również do uiszczenia opłaty uzupełniającej od pozwu – w terminie 

dwutygodniowym od dnia doręczenia wezwania pod rygorem umorzenia 

postępowania. W razie nieusunięcia powyższych braków pozwu sąd umarza 

postępowanie. 

§ 2. W przypadku wniesienia sprzeciwu przez przedstawiciela ustawowego, organ albo 

osobę wymienioną w art. 67 lub pełnomocnika przewodniczący wzywa pozwanego 

wyłącznie do wykazania umocowania, o ile stwierdzenie umocowania przez sąd nie 

jest możliwe na podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego sąd ma dostęp 

drogą elektroniczną, lub przedłożenia pełnomocnictwa − w terminie 

dwutygodniowym od dnia doręczenia wezwania. Nieusunięcie powyższych braków 

nie uzasadnia odrzucenia sprzeciwu.> 

 

<Art. 505
38

. 

W razie wniesienia skargi o wznowienie postępowania sąd przekazuje sprawę do sądu 

według właściwości ogólnej. Do wznowienia postępowania właściwy jest sąd według 

właściwości ogólnej.> 

 

Art. 509
1
. 

§ 1.  Czynności w postępowaniu wieczystoksięgowym może wykonywać referendarz sądowy. 

§ 2.  Czynności w postępowaniach należących do właściwości sądów rejonowych 

prowadzących rejestry sądowe może wykonywać referendarz sądowy, z wyłączeniem 

prowadzenia rozprawy. 

§ 3. Czynności w sprawach z zakresu prawa spadkowego może wykonywać referendarz 

sądowy, z wyłączeniem prowadzenia rozprawy, zabezpieczenia spadku oraz 

przesłuchania świadków testamentu ustnego. 

<§ 4. Czynności w sprawach depozytowych może wykonywać referendarz sądowy, z 

wyłączeniem spraw o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu.> 

 

Art. 598
1
. 

§ 1. W sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod 

opieką prokuratorowi doręcza się odpis wniosku i zawiadamia się go o terminach 

rozprawy. 

[§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1, art. 472 stosuje się odpowiednio.] 

§ 3. W sprawach, o których mowa w § 1, art. 570 nie stosuje się. 

 

[Art. 610
3
. 

Uczestnikowi zamieszkałemu za granicą, który w postępowaniu w sprawach celnych nie 

ustanowił pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Polsce, ani nie wskazał w 

Polsce pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla niego pisma sądowe pozostawia się w 

aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. W razie ustanowienia pełnomocnika do prowadzenia 

sprawy zamieszkałego w Polsce, który nie może być pełnomocnikiem procesowym, jego 

ustanowienie uważa się za wskazanie pełnomocnika do doręczeń.] 



- 26 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<Art. 610
3
. 

Uczestnikowi zamieszkałemu w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej, 

który w postępowaniu w sprawach celnych nie ustanowił pełnomocnika do prowadzenia 

sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej ani nie wskazał w Rzeczypospolitej 

Polskiej pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla niego pisma sądowe pozostawia 

się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. W razie ustanowienia pełnomocnika do 

prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej, który nie może być 

pełnomocnikiem procesowym, jego ustanowienie uważa się za wskazanie pełnomocnika 

do doręczeń.> 

 

[Art. 624. 

Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia przyznającego dotychczasowym 

współwłaścicielom części lub jednemu z nich całość rzeczy, własność przechodzi na 

uczestników wskazanych w postanowieniu. Jeżeli w wyniku podziału całość rzeczy albo jej 

część przypadnie współwłaścicielowi, który nie włada tą rzeczą lub jej częścią, sąd w 

postanowieniu o zniesieniu współwłasności orzeknie również co do wydania jej przez 

pozostałych współwłaścicieli, określając stosownie do okoliczności termin wydania. 

Określenie terminu wydania nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego lub jej 

części powinno nastąpić z uwzględnieniem interesu społeczno-gospodarczego.] 

 

<Art. 624. 

Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia przyznającego dotychczasowym 

współwłaścicielom części lub jednemu z nich całość rzeczy własność przechodzi na 

uczestników wskazanych w postanowieniu. Jeżeli w wyniku podziału całość rzeczy albo 

jej część przypadnie współwłaścicielowi, który nie włada tą rzeczą lub jej częścią, sąd w 

postanowieniu o zniesieniu współwłasności orzeknie również co do jej wydania lub 

opróżnienia przez pozostałych współwłaścicieli pomieszczeń znajdujących się na 

nieruchomości, określając stosownie do okoliczności termin wydania rzeczy lub 

opróżnienia pomieszczeń. Określenie terminu wydania nieruchomości wchodzącej w 

skład gospodarstwa rolnego lub jej części bądź opróżnienia znajdujących się na niej 

pomieszczeń następuje z uwzględnieniem interesu społeczno-gospodarczego.> 

 

 

Art. 626
12

. 

[§ 1. Osoba, na rzecz której wpisane jest prawo lub roszczenie w księdze wieczystej, jej 

przedstawiciel albo pełnomocnik do doręczeń mają obowiązek niezwłocznego 

zawiadomienia sądu prowadzącego księgę wieczystą o każdej zmianie adresu względnie 

wskazania adresu do doręczeń. Osoba zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą jest 

obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<§ 1. Osoba, na rzecz której w księdze wieczystej jest wpisane prawo lub roszczenie, jej 

przedstawiciel albo pełnomocnik do doręczeń ma obowiązek niezwłocznego 

zawiadomienia sądu prowadzącego księgę wieczystą o każdej zmianie adresu lub 
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wskazania adresu do doręczeń. Osoba zamieszkała lub mająca siedzibę w państwie 

niebędącym członkiem Unii Europejskiej jest obowiązana wskazać pełnomocnika do 

doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej.> 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do spadkobierców lub innych następców prawnych 

osoby, na rzecz której jest wpisane prawo w księdze wieczystej. 

§ 3. W razie zaniedbania obowiązku, o którym mowa w § 1 i 2, pismo sądowe pozostawia się 

w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany. 

 

Art. 669
1
. 

§ 1. Sąd spadku uchyla zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, jeżeli w odniesieniu 

do tego samego spadku zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. 

§ 2. W przypadku zarejestrowania dwóch lub więcej aktów poświadczenia dziedziczenia w 

odniesieniu do tego samego spadku, sąd spadku na wniosek zainteresowanego uchyla 

wszystkie akty poświadczenia dziedziczenia i wydaje postanowienie o stwierdzeniu 

nabycia spadku. 

§ 3. Poza okolicznościami wskazanymi w § 1 i 2, uchylenie zarejestrowanego aktu 

poświadczenia dziedziczenia jest dopuszczalne jedynie w przypadkach wskazanych w 

ustawie. 

[§ 4. W przypadku uchylenia zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, sąd 

zawiadamia o tym notariusza, który uchylony akt sporządził, oraz Krajową Radę 

Notarialną, przesyłając odpisy wydanego orzeczenia.] 

 

<Art. 679
1
. 

Prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, prawomocne postanowienie 

uchylające lub zmieniające postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku sąd 

niezwłocznie wpisuje, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do Rejestru 

Spadkowego. 

Art. 679
2
. 

Sąd niezwłocznie zawiadamia Krajową Radę Notarialną o wydaniu prawomocnego 

postanowienia uchylającego zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia. Do 

zawiadomienia dołącza się odpis postanowienia.> 

 

Art. 759. 

§ 1. Czynności egzekucyjne są wykonywane przez komorników z wyjątkiem czynności 

zastrzeżonych dla sądów. 

<§ 1
1
. Czynności zastrzeżone dla sądu mogą być wykonywane przez referendarza 

sądowego, z wyłączeniem: 

1) stosowania środków przymusu; 

2) orzekania o ściągnięciu należności w trybie art. 873; 

3) stwierdzenia wygaśnięcia skutków przybicia i utraty rękojmi; 

4) spraw o egzekucję świadczeń niepieniężnych z wyjątkiem wydania rzeczy 

ruchomej; 
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5) spraw o egzekucję przez zarząd przymusowy; 

6) spraw o egzekucję przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.> 

§ 2. Sąd może z urzędu wydawać komornikowi zarządzenia zmierzające do zapewnienia 

należytego wykonania egzekucji oraz usuwać spostrzeżone uchybienia. 

 

<Art. 759
2
. 

Komornik dokonuje doręczeń administracyjnym organom egzekucyjnym oraz organom 

podatkowym wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo z użyciem 

środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w przepisach wydanych na 

podstawie art. 63a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.).> 

 

[Art. 760. 

§ 1. Wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się bądź na piśmie, bądź 

ustnie do protokołu. 

§ 2. W wypadku gdy według przepisów kodeksu niniejszego zachodzi potrzeba wysłuchania 

strony, wysłuchanie odbywa się, stosownie do okoliczności, bądź przez spisanie protokołu 

w obecności lub nieobecności drugiej strony, bądź przez oświadczenie strony na piśmie.] 

 

<Art. 760 

§ 1. Wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się na piśmie albo 

ustnie do protokołu. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi albo dokonano wyboru 

wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wnioski i 

oświadczenia składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

§ 2. W przypadku gdy według przepisów niniejszego kodeksu zachodzi potrzeba 

wysłuchania strony, wysłuchanie odbywa się, stosownie do okoliczności, przez 

spisanie protokołu w obecności lub nieobecności drugiej strony albo przez 

oświadczenie strony złożone na piśmie lub za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego.> 

 

Art. 767. 

§ 1. Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie 

stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do 

rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa 

komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością 

ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad. 

<§ 1
1
. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia 

braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez 

komornika podatku od towarów i usług.> 

§ 2. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub 

zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. 
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§ 3. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego 

oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek 

o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. 

[§ 4. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub 

osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była 

przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach - od 

dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez 

czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia 

dowiedzenia się przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez 

komornika czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym czynność 

powinna być dokonana. Odpis skargi sąd przesyła komornikowi, który w terminie trzech 

dni na piśmie sporządza uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej 

zaniechania oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę 

wniesiono, chyba że skargę w całości uwzględnia, o czym zawiadamia sąd i skarżącego 

oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.] 

<§ 4. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy 

strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź 

zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w 

innych przypadkach − od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub 

osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a 

w braku zawiadomienia − od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o 

dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności 

wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że 

czynność miała być dokonana.> 

<§ 5. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał 

jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi 

sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone 

wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami 

sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu 

skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których 

uwzględnienie skargi dotyczy.> 

 

[Art. 767
3
. 

Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych 

przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w terminie, 

chyba że uzna, iż zachodzą podstawy do podjęcia czynności na podstawie art. 759 § 2. Na 

postanowienie sądu o odrzuceniu skargi służy zażalenie. 

 

Art. 767
3a

. 

Na postanowienie referendarza sądowego przysługuje skarga. Wniesienie skargi nie 

powoduje utraty mocy przez zaskarżone postanowienie. Sąd orzeka jako sąd drugiej instancji, 
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stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu. Rozpoznając skargę, sąd wydaje postanowienie, w 

którym zaskarżone postanowienie referendarza utrzymuje w mocy albo je zmienia.] 

 

<Art. 767
3
. 

§ 1. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z 

innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie 

uzupełniono w terminie. Na postanowienie sądu o odrzuceniu skargi służy 

zażalenie. 

§ 2. Przepis art. 759 § 2 stosuje się. 

 

Art. 767
3a

. 

Skarga na postanowienie referendarza sądowego przysługuje w przypadkach, w których 

na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Wniesienie skargi nie powoduje utraty 

mocy przez zaskarżone postanowienie referendarza sądowego. Sąd rozpoznaje skargę w 

składzie jednego sędziego, jako sąd drugiej instancji, stosując odpowiednio przepisy o 

zażaleniu. Rozpoznając skargę, sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarżone 

postanowienie referendarza sądowego utrzymuje w mocy albo je zmienia.> 

 

[Art. 768. 

Skargę na postanowienie komornika o ukaraniu grzywną rozstrzyga sąd po przeprowadzeniu 

rozprawy, na którą wezwie strony oraz osobę ukaraną. Sąd o rozprawie zawiadamia 

prokuratora. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.] 

 

<Art. 768. 

Na postanowienie sądu w przedmiocie ukarania grzywną przez komornika przysługuje 

zażalenie.> 

 

[Art. 770. 

Dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia 

egzekucji. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszt egzekucji ustala 

postanowieniem komornik, jeżeli przeprowadzenie egzekucji należy do niego. Na 

postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi. 

Art. 770
1
. 

Prawomocne postanowienie komornika w przedmiocie kosztów podlega wykonaniu po 

uprawomocnieniu się bez potrzeby zaopatrywania go w klauzulę wykonalności.] 

 

<Art. 770. 

Dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji, 

w tym koszty poszukiwania majątku dłużnika. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym 

roszczeniem. Koszty egzekucji ustala postanowieniem komornik, jeżeli przeprowadzenie 

egzekucji należy do niego. Na postanowienie sądu zażalenie przysługuje stronom oraz 

komornikowi. 
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Art. 770
1
. 

Prawomocne postanowienie komornika w przedmiocie kosztów podlega wykonaniu bez 

potrzeby zaopatrywania go w klauzulę wykonalności.> 

 

[Art. 773. 

§ 1. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej co do tej samej rzeczy lub 

prawa majątkowego, administracyjny organ egzekucyjny i komornik wstrzymują 

czynności egzekucyjne na wniosek wierzyciela, dłużnika lub z urzędu i przekazują akta 

egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej sądowi rejonowemu, w którego okręgu 

wszczęto egzekucję, w celu rozstrzygnięcia, który organ egzekucyjny - sądowy czy 

administracyjny - ma dalej prowadzić w trybie właściwym dla danego organu łącznie 

egzekucje z tej rzeczy lub prawa majątkowego, do którego nastąpił zbieg egzekucji. Sąd 

wydaje postanowienie w terminie 14 dni, biorąc pod uwagę stan każdego z postępowań 

egzekucyjnych, a jeżeli są one w równym stopniu zaawansowane, wysokość 

egzekwowanych należności i kolejność ich zaspokojenia, z zastrzeżeniem § 2, 2
1
 i 2

1a
. 

Równocześnie sąd postanawia, jakie już dokonane czynności egzekucyjne pozostają w 

mocy. 

§ 1
1
. Postanowienie, o którym mowa w § 1, może wydać także referendarz sądowy. 

§ 2. Jeżeli egzekucje są prowadzone w celu zrealizowania zastawu rejestrowego lub 

skarbowego, łączne prowadzenie egzekucji przejmuje organ egzekwujący należność 

korzystającą z pierwszeństwa zaspokojenia, z zastrzeżeniem § 2
1
 i 2

1a
. 

§ 2
1
. Jeżeli egzekucja sądowa jest prowadzona na podstawie tytułu wykonawczego, o którym 

mowa w art. 783 § 4, łączne prowadzenie egzekucji przejmuje komornik. 

§ 2
1a

. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej prowadzonej na podstawie jednolitego 

tytułu wykonawczego państwa członkowskiego albo zagranicznego tytułu wykonawczego 

określonych w przepisach ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy 

przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. 

poz. 1289) i egzekucji sądowej co do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego - łączne 

prowadzenie egzekucji z tej rzeczy lub prawa majątkowego, do którego nastąpił zbieg 

egzekucji, przejmuje administracyjny organ egzekucyjny. Przepisu § 2
1 

nie stosuje się. 

§ 2
2
. Jeżeli sąd lub referendarz sądowy postanowi, że obie egzekucje ma prowadzić łącznie 

administracyjny organ egzekucyjny, komornik przed przekazaniem akt 

administracyjnemu organowi egzekucyjnemu rozliczy koszty egzekucji, zwróci 

wierzycielowi pozostałości niewykorzystanej zaliczki i odnotuje na tytule wykonawczym 

wysokość dotychczasowych kosztów egzekucyjnych oraz w jakim zakresie roszczenie 

wierzyciela zostało zaspokojone. 

§ 3. W przypadku wystąpienia dalszych zbiegów egzekucji do tej samej rzeczy lub prawa 

majątkowego, łączne prowadzenie egzekucji przejmuje organ egzekucyjny wyznaczony 

przy pierwszym zbiegu egzekucji. 

§ 4. Skarga na postanowienie referendarza sądowego przysługuje stronom i 

administracyjnemu organowi egzekucyjnemu. Na postanowienie sądu stronom oraz 

administracyjnemu organowi egzekucyjnemu przysługuje zażalenie.] 
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<Art. 773. 

§ 1. W przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej do tej samej rzeczy albo 

prawa majątkowego egzekucje do tej rzeczy albo prawa majątkowego prowadzi 

łącznie ten sądowy albo administracyjny organ egzekucyjny, który jako pierwszy 

dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – organ 

egzekucyjny, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie. 

§ 2. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej prowadzonej na podstawie 

jednolitego tytułu wykonawczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo 

zagranicznego tytułu wykonawczego określonych w ustawie z dnia 11 października 

2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i 

innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289) i egzekucji sądowej do tej samej 

rzeczy albo prawa majątkowego – egzekucje do tej rzeczy albo prawa majątkowego 

prowadzi łącznie administracyjny organ egzekucyjny. 

§ 3. Zbieg egzekucji nie wstrzymuje czynności egzekucyjnych. 

§ 4. Strona lub uczestnik postępowania zawiadamiają sądowy organ egzekucyjny o 

zbiegu egzekucji do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego, wskazując datę 

dokonania każdego zajęcia i wysokość należności, na poczet których każde zajęcie 

zostało dokonane. 

§ 5. Sądowy organ egzekucyjny prowadzi łącznie egzekucje w trybie dla niego 

właściwym. 

§ 6. W razie kolejnego zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej do tej samej rzeczy 

albo prawa majątkowego egzekucję administracyjną przejmuje sądowy organ 

egzekucyjny, który prowadzi łącznie egzekucje w wyniku pierwszego zbiegu 

egzekucji.> 

 

[Art. 773
2
. 

§ 1. Jeżeli na podstawie jednego tytułu wykonawczego komornik prowadzi egzekucje z dwóch 

lub więcej rzeczy lub praw, a zbieg egzekucji dotyczy tylko niektórych z nich i na 

podstawie art. 773 § 1 do łącznego prowadzenia egzekucji został wyznaczony organ 

administracyjny, dla sprawy przekazanej temu organowi wydaje się z urzędu dalszy tytuł 

wykonawczy, oznaczając w nim, że stanowi on podstawę do dalszego prowadzenia 

egzekucji przez administracyjny organ egzekucyjny. Przepis art. 793 stosuje się 

odpowiednio. Jeżeli postanowienie, o którym mowa w art. 773 § 1, wydał referendarz 

sądowy, może on również wydać dalszy tytuł wykonawczy. 

§ 2. Jeżeli egzekucja, o której mowa w § 1, jest prowadzona na podstawie tytułu 

wykonawczego wystawionego na podstawie tytułu egzekucyjnego niepochodzącego od 

sądu, który orzeka o zbiegu egzekucji, dalszy tytuł wykonawczy jest wystawiany po 

przedłożeniu tytułu egzekucyjnego przez wierzyciela.] 
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<Art. 773
2
. 

§ 1. Komornik zawiadamia strony, uczestników postępowania i administracyjny organ 

egzekucyjny o zachodzącej podstawie przekazania egzekucji sądowej 

administracyjnemu organowi egzekucyjnemu. 

§ 2. Po uprawomocnieniu się czynności, o której mowa w § 1, komornik sporządza i 

przesyła administracyjnemu organowi egzekucyjnemu: 

1) odpis tytułu wykonawczego z oznaczeniem celu, któremu ma służyć, wysokości 

dotychczasowych kosztów powstałych w egzekucji oraz zakresu, w jakim 

roszczenie wierzyciela zostało zaspokojone; 

2)  odpis dokumentu zajęcia oraz odpisy innych dokumentów niezbędnych do 

prawidłowego przeprowadzenia egzekucji; 

3) informację dotyczącą wierzyciela i numeru rachunku bankowego, na który 

mają być przekazywane wyegzekwowane należności pieniężne. 

§ 3. Zamiast odpisów, o których mowa w § 2, komornik może przesłać zweryfikowany 

przez siebie dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego. 

§ 4. W przypadku, o którym mowa w § 2, komornik: 

1) zwraca wierzycielowi niewykorzystaną zaliczkę; 

2) przekazuje administracyjnemu organowi egzekucyjnemu wyegzekwowane 

kwoty uzyskane wskutek zajęcia rzeczy albo prawa majątkowego, do których 

nastąpił zbieg, które nie zostały wypłacone wierzycielowi przed sporządzeniem 

zawiadomienia, o którym mowa w § 1. 

§ 5. Skarga na czynności komornika oraz na zaniechanie przez komornika dokonania 

czynności przysługuje również administracyjnemu organowi egzekucyjnemu.> 

 

[Art. 773
3
. 

W przypadku przejęcia prowadzenia egzekucji na podstawie art. 773 § 2
1a

, komornik sądowy 

wydaje dla sprawy przekazanej administracyjnemu organowi egzekucyjnemu odpis tytułu 

wykonawczego, oznaczając w nim, że stanowi on podstawę do dalszego prowadzenia 

egzekucji przez ten organ. Jeżeli egzekucja sądowa prowadzona jest na podstawie tytułu 

wykonawczego, o którym mowa w art. 783 § 4, odpis tytułu wykonawczego ma postać 

zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3.] 

 

[Art. 774. 

Organ, który przejął dalsze łączne prowadzenie egzekucji administracyjnej i sądowej, 

postanowi, w trybie dla niego właściwym, również o kosztach czynności egzekucyjnych 

dokonanych przez drugi organ egzekucyjny przed postanowieniem sądu, chociażby te 

czynności nie zostały utrzymane w mocy. 

 

Art. 775. 

Przepisów art. 773 i art. 774 nie stosuje się w razie zbiegu egzekucji administracyjnej i 

sądowego zabezpieczenia, jak również zbiegu zabezpieczenia administracyjnego z egzekucją 

sądową, z wyjątkiem wypadków przewidzianych w art. 751.] 
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<Art. 774. 

§ 1. Sądowy organ egzekucyjny, który przejął prowadzenie łącznie egzekucji sądowej i 

administracyjnej, postanowi w trybie dla niego właściwym również o kosztach 

powstałych w egzekucji, której dotyczył zbieg. 

§ 2. Sądowy organ egzekucyjny, który przejął prowadzenie łącznie egzekucji sądowej i 

administracyjnej, na żądanie administracyjnego organu egzekucyjnego, informuje 

ten organ o przebiegu egzekucji. 

Art. 775. 

Przepisów art. 773, art. 773
2
 i art. 774 nie stosuje się w razie zbiegu egzekucji 

administracyjnej i sądowego zabezpieczenia, jak również zbiegu zabezpieczenia 

administracyjnego z egzekucją sądową, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 

751.> 

 

Art. 781. 

[§ 1. Tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu nadaje klauzulę wykonalności sąd 

pierwszej instancji, w którym sprawa się toczy. Sąd drugiej instancji nadaje klauzulę, 

dopóki akta sprawy w sądzie tym się znajdują; nie dotyczy to jednak Sądu Najwyższego. 

§ 1
1
. Tytułom egzekucyjnym, o których mowa w art. 777 § 1 pkt 1, 1

1
, 3-6 i § 3 , klauzulę 

wykonalności może nadać także referendarz sądowy, z wyłączeniem przypadków 

wymienionych w art. 778
1
, 787, 787

1
, 788, 789.] 

<§ 1. Tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu klauzulę wykonalności nadaje 

sąd pierwszej instancji, w którym sprawa się toczyła lub toczy. Sąd drugiej instancji 

nadaje klauzulę wykonalności, dopóki akta sprawy znajdują się w tym sądzie, nie 

dotyczy to jednak Sądu Najwyższego oraz przypadków, o których mowa w art. 778
1
, 

art. 786, art. 787, art. 787
1
, art. 788 i art. 789. 

§ 1
1
. Czynności w sprawach o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, o 

których mowa w art. 777 § 1, może wykonywać referendarz sądowy.> 

§ 1
2
. Tytułowi egzekucyjnemu, o którym mowa w art. 783 § 4, klauzulę wykonalności, w 

przypadkach określonych w art. 778
1
, 787, 787

1
, 788 oraz 789, nadaje sąd rejonowy 

właściwości ogólnej dłużnika. 

§ 1
3
. Do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, o którym mowa w § 1

2
, należy dołączyć 

dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego umożliwiający sądowi weryfikację 

istnienia i treści tytułu wykonawczego. Przed rozpoznaniem wniosku istnienie i treść 

tytułu wykonawczego podlegają zweryfikowaniu przez sędziego lub referendarza 

sądowego w systemie teleinformatycznym. 

§ 2. Tytułom egzekucyjnym pochodzącym od sądu administracyjnego oraz innym tytułom 

klauzulę wykonalności nadaje sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika. Jeżeli tej 

właściwości nie można ustalić, klauzulę nadaje sąd rejonowy, w którego okręgu ma być 

wszczęta egzekucja, a gdy wierzyciel zamierza wszcząć egzekucję za granicą - sąd 

rejonowy, w którego okręgu tytuł został sporządzony. 

§ 3. § 3
1
. § 4. (uchylone). 
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Art. 782. 

[§ 1. Klauzulę wykonalności nadaje sąd jednoosobowo na wniosek wierzyciela. Tytułowi 

wydanemu w postępowaniu, które zostało lub mogło być wszczęte z urzędu, sąd nadaje 

klauzulę wykonalności z urzędu.] 

<§ 1. Klauzulę wykonalności nadaje sąd w składzie jednego sędziego, na wniosek 

wierzyciela. Sąd z urzędu nadaje klauzulę wykonalności tytułowi egzekucyjnemu 

wydanemu w postępowaniu, które zostało lub mogło być wszczęte z urzędu, a także 

innemu tytułowi egzekucyjnemu w części, w jakiej obejmuje grzywnę lub karę 

pieniężną orzeczoną w postępowaniu cywilnym lub koszty sądowe w sprawach 

cywilnych przysługujące Skarbowi Państwa.> 

§ 2. Nakazowi zapłaty wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym nadaje się 

klauzulę wykonalności z urzędu niezwłocznie po jego uprawomocnieniu się. 

 

Art. 783. 

§ 1.  Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wymienia także tytuł egzekucyjny, a w 

razie potrzeby oznacza świadczenie podlegające egzekucji i zakres egzekucji oraz 

wskazuje czy orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne, czy jako natychmiast 

wykonalne. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, tytułowi egzekucyjnemu 

opiewającemu na świadczenie pieniężne w walucie obcej sąd nada klauzulę 

wykonalności ze zobowiązaniem komornika do przeliczenia tej kwoty na walutę polską 

według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 

sporządzenia planu podziału, a jeżeli planu podziału nie sporządza się - na dzień wypłaty 

kwoty wierzycielowi. 

§ 1.
1
  Niezwłocznie po ogłoszeniu postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, a gdy 

ogłoszenia nie było niezwłocznie po jego wydaniu, klauzulę wykonalności umieszcza się 

na tytule egzekucyjnym, a w przypadkach, o których mowa w art. 781 § 1
2
, na 

zweryfikowanym przez sąd dokumencie uzyskanym z systemu teleinformatycznego 

potwierdzającym istnienie i treść tytułu egzekucyjnego. Klauzula wykonalności zawiera 

stwierdzenie, że tytuł egzekucyjny uprawnia do egzekucji, a w razie potrzeby - także 

informacje wskazane w § 1. Klauzulę wykonalności podpisuje sędzia albo referendarz 

sądowy. 

§ 2.  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, brzmienie klauzuli 

wykonalności, mając na względzie treść § 1 i 1
1
 oraz sprawne prowadzenie egzekucji i 

zapewnienie możliwości obrony praw jej uczestników. 

§ 3.  Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, o których mowa 

w art. 777 § 1 pkt 1 i 1
1
, jest wydawane bez spisywania odrębnej sentencji, przez 

umieszczenie na tytule egzekucyjnym klauzuli wykonalności i opatrzenie jej podpisem 

sędziego albo referendarza sądowego, który wydaje postanowienie. Na oryginale 

orzeczenia umieszcza się wzmiankę o nadaniu klauzuli wykonalności. 

<§ 3
1
. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, o których 

mowa w art. 777 § 1 pkt 1 i 1
1
, wydanym w postaci elektronicznej, jest wydawane 

bez spisywania odrębnej sentencji, poprzez umieszczenie klauzuli wykonalności w 
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systemie teleinformatycznym i opatrzenie jej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym, sędziego albo referendarza sądowego, który wydaje postanowienie. 

§ 3
2
. Przepisów § 3 i 3

1
 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 778

1
, art. 

787, art. 787
1
, art. 788 oraz art. 789.> 

[§ 4.  Jeżeli tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie wydane w elektronicznym postępowaniu 

upominawczym, postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności jest wydawane bez 

spisywania odrębnej sentencji, przez umieszczenie klauzuli wykonalności w systemie 

teleinformatycznym i opatrzenie jej podpisem elektronicznym sędziego albo referendarza 

sądowego, który wydaje postanowienie.] 

<§ 4. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, o których 

mowa w art. 777 § 1 pkt 1 i 1
1
, wydanym w postaci elektronicznej pozostawia się 

wyłącznie w systemie teleinformatycznym, z wyjątkiem przypadków, o których 

mowa w art. 778
1
, art. 787, art. 787

1
, art. 788 oraz art. 789.> 

[§ 4
1
.  Przepisów § 3 i 4 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 778

1
, art. 787, 

art. 787
1
, art. 788 i art. 789.] 

[§ 5. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, czynności sądu związane z nadawaniem 

klauzuli wykonalności, o którym mowa w § 4, oraz sposób przechowywania i 

posługiwania się tytułami wykonawczymi wskazanymi w § 4, przy uwzględnieniu potrzeby 

przyśpieszenia i usprawnienia postępowania oraz zapewnienia wystarczającego 

bezpieczeństwa korzystania z elektronicznych tytułów wykonawczych.] 

<§ 5. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, czynności sądu związane z 

nadawaniem klauzuli wykonalności, o której mowa w § 3
1
, oraz sposób 

przechowywania tytułów wykonawczych i posługiwania się tytułami wykonawczymi, 

o których mowa w § 4, przy uwzględnieniu potrzeby usprawnienia postępowania 

oraz zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z elektronicznych tytułów 

wykonawczych.> 

 

Art. 794
1
. 

§ 1. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności w części, w jakiej przyznano w nim 

wierzycielowi zwrot kosztów postępowania, podlega wykonaniu bez potrzeby 

zaopatrywania go w klauzulę wykonalności. 

[§ 2. W razie wydania postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności w sposób określony w 

art. 783 § 3 albo 4, rozstrzygnięcie o przyznaniu wierzycielowi zwrotu kosztów 

postępowania umieszcza się w klauzuli wykonalności.] 

<§ 2. W razie wydania postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności w sposób 

określony w art. 783 § 3 albo 3
1
 rozstrzygnięcie o przyznaniu wierzycielowi zwrotu 

kosztów postępowania umieszcza się w klauzuli wykonalności.> 
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Art. 794
2
. 

§ 1. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym doręcza się tylko wierzycielowi. 

Postanowienie co do nadania klauzuli wykonalności, o której mowa w art. 783 § 4, 

doręcza się w sposób przewidziany w art. 131
1
. 

[§ 2. W razie wydania postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności w sposób określony w 

art. 783 § 3 albo 4, uzasadnienie postanowienia sporządza się i doręcza wierzycielowi na 

jego wniosek zgłoszony w terminie tygodniowym od dnia wydania mu tytułu 

wykonawczego albo zawiadomienia go o utworzeniu tytułu wykonawczego w systemie 

teleinformatycznym.] 

<§ 2. W razie wydania postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności w sposób 

określony w art. 783 § 3 albo 3
1
 uzasadnienie postanowienia sporządza się i doręcza 

wierzycielowi na jego wniosek zgłoszony w terminie tygodniowym od dnia wydania 

mu tytułu wykonawczego albo doręczenia zawiadomienia o utworzeniu tytułu 

wykonawczego w systemie teleinformatycznym.> 

§ 3. Dłużnik może żądać sporządzenia uzasadnienia postanowienia o nadaniu klauzuli 

wykonalności i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem w terminie tygodniowym od 

dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Jeżeli postanowienie o 

nadaniu klauzuli wykonalności zostało wydane bez spisywania odrębnej sentencji, 

dłużnikowi doręcza się wyłącznie uzasadnienie postanowienia. 

 

Art. 795. 

§ 1. Na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie. 

§ 2.  Termin do wniesienia zażalenia biegnie dla wierzyciela od dnia wydania mu tytułu 

wykonawczego lub zawiadomienia go o utworzeniu tytułu wykonawczego w systemie 

teleinformatycznym albo od dnia ogłoszenia postanowienia odmownego, a gdy 

ogłoszenia nie było - od dnia doręczenia tego postanowienia. Dla dłużnika termin ten 

biegnie od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. W razie zgłoszenia 

wniosku, o którym mowa w art. 794
2
 § 2 albo 3, termin ten biegnie od dnia doręczenia 

stronie uzasadnienia postanowienia albo postanowienia z uzasadnieniem. 

<§ 2
1
. W przypadkach, o których mowa w art. 778

1
, art. 786, art. 787, art. 787

1
, art. 788 i 

art. 789, lub gdy tytułem egzekucyjnym nie jest orzeczenie sądu albo referendarza 

sądowego, sąd drugiej instancji, uwzględniając zażalenie wierzyciela na 

postanowienie o odmowie nadania klauzuli wykonalności, uchyla zaskarżone 

postanowienie i przekazuje wniosek do ponownego rozpoznania, jeżeli zachodzą 

podstawy do nadania klauzuli wykonalności.> 

[§ 3.  Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do biegu terminu do wniesienia skargi na 

postanowienie referendarza sądowego.] 

<§ 3. Przepisy § 2 i 2
1
 stosuje się odpowiednio do skargi na postanowienie referendarza 

sądowego.> 
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<Art. 795
2a

. 

W przypadku tytułu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 783 § 4, zaświadczenie 

europejskiego tytułu egzekucyjnego doręcza się wraz ze zweryfikowanym przez sąd 

dokumentem uzyskanym z systemu teleinformatycznego, potwierdzającym istnienie i 

treść tytułu egzekucyjnego.> 

 

Art. 795
5
. 

[§ 1.  Przepisy art. 795
1
 i art. 795

2
 stosuje się odpowiednio do wydawania przewidzianych w 

przepisach rozporządzenia nr 805/2004 zaświadczeń o utracie lub ograniczeniu 

wykonalności tytułu egzekucyjnego opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu 

egzekucyjnego. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia może złożyć także dłużnik.] 

<§ 1. Przepisy art. 795
1
–795

2a
 stosuje się odpowiednio do wydawania przewidzianych w 

przepisach rozporządzenia nr 805/2004 zaświadczeń o utracie lub ograniczeniu 

wykonalności tytułu egzekucyjnego opatrzonego zaświadczeniem europejskiego 

tytułu egzekucyjnego. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia może złożyć także 

dłużnik.> 

§ 2. Na postanowienie w przedmiocie wydania zaświadczenia, o którym mowa w § 1, 

przysługuje zażalenie. 

 

Art. 797. 

[§ 1. We wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu należy wskazać 

świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Do wniosku lub żądania 

należy dołączyć tytuł wykonawczy. 

§ 2. Wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 

783 § 4, może być złożony do komornika także za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze. 

§ 3. Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, o którym mowa w art. 783 § 4, do 

wniosku lub żądania przeprowadzenia egzekucji z urzędu należy dołączyć dokument 

uzyskany z systemu teleinformatycznego umożliwiający organowi egzekucyjnemu 

weryfikację istnienia i treści tego tytułu, a w przypadku wszczęcia postępowania 

egzekucyjnego drogą elektroniczną wskazuje się tytuł wykonawczy.] 

<§ 1. We wniosku o wszczęcie egzekucji lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z 

urzędu wskazuje się świadczenie, które ma być spełnione. Do wniosku lub żądania 

dołącza się tytuł wykonawczy. 

§ 2. Wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa 

w art. 783 § 4, może być złożony do komornika także za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego. 

§ 3. Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, o którym mowa w art. 783 § 4, do 

wniosku o wszczęcie egzekucji lub żądania przeprowadzenia egzekucji z urzędu 

dołącza się dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego, umożliwiający 

organowi egzekucyjnemu weryfikację istnienia i treści tego tytułu, a w przypadku 
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złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego wskazuje się tytuł wykonawczy.> 

§ 4. Wszczynając egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 § 

4, komornik jest zobowiązany do zweryfikowania treści przedstawionego mu dokumentu 

uzyskanego z systemu teleinformatycznego oraz zaznaczenia w tym systemie faktu 

prowadzenia egzekucji na podstawie tego tytułu. 

§ 5. Ilekroć w ustawie jest mowa o przedstawieniu (okazaniu, dołączeniu, doręczeniu albo 

złożeniu) tytułu wykonawczego, a tytułem tym jest tytuł wykonawczy, o którym mowa w 

art. 783 § 4, należy przedstawić zweryfikowany przez komornika dokument, o którym 

mowa w § 3. Jeżeli tytuł wykonawczy ma być złożony w postępowaniu prowadzonym 

przez sąd lub komornika wystarcza złożenie dokumentu uzyskanego z systemu 

teleinformatycznego. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio. 

 

[Art. 797
1
. 

Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika.] 

 

<Art. 798
1
. 

§ 1. Jeżeli tytuł wykonawczy obejmuje świadczenie pieniężne w walucie obcej, organ 

egzekucyjny przelicza zasądzoną kwotę na walutę polską według kursu średniego 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia planu podziału, a 

jeżeli planu nie sporządzono – na dzień wypłaty kwoty wierzycielowi. 

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli z tytułu wykonawczego wynika, że świadczenie 

pieniężne podlega spełnieniu wyłącznie w walucie obcej. W takim przypadku 

organ egzekucyjny nabywa tę walutę w banku. Wszczynając egzekucję, organ 

egzekucyjny wyznacza dłużnikowi tygodniowy termin do wskazania banku. Po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu organ egzekucyjny wzywa 

wierzyciela do wskazania banku w terminie tygodniowym. Jeżeli dłużnik albo 

wierzyciel nie wskażą banku, wskazanie banku należy do organu egzekucyjnego. 

Bankiem wskazanym przez wierzyciela albo organ egzekucyjny nie może być 

wierzyciel.> 

 

Art. 799. 

[§ 1. Wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu 

samemu dłużnikowi. Spośród kilku sposobów egzekucji wierzyciel powinien zastosować 

najmniej uciążliwy dla dłużnika.] 

<§ 1. Wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu 

umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z 

wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Skierowanie egzekucji do nieruchomości 

dłużnika oraz składników jego majątku, do których przepisy o egzekucji z 

nieruchomości stosuje się odpowiednio, jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela. 

Wierzyciel może wskazać wybrane przez siebie sposób albo sposoby egzekucji. 

Organ egzekucyjny stosuje sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika.> 
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§ 2. Jeżeli egzekucja z jednej części majątku dłużnika oczywiście wystarcza na zaspokojenie 

wierzyciela, dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji z pozostałej części majątku. 

 

[Art. 801. 

Jeżeli wierzyciel lub sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony 

organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie wskaże majątku pozwalającego na 

zaspokojenie świadczenia, komornik może wezwać dłużnika do złożenia wyjaśnień.] 

 

<Art. 801. 

Jeżeli wierzyciel albo sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo 

uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie wskaże majątku 

pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik wzywa dłużnika do złożenia 

wykazu majątku lub innych wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji.> 

 

<Art. 801
1
. 

§ 1. Dłużnik składa wykaz majątku przed komornikiem pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wzywając dłużnika do złożenia 

wykazu majątku, komornik uprzedza go o odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia oraz poucza, że w razie niezłożenia wykazu majątku 

wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. 

§ 2. Przepisy art. 913 § 1, art. 916, art. 917, art. 918
1
, art. 919 oraz art. 1053 § 2 stosuje 

się odpowiednio, z tym że postanowienie o ukaraniu dłużnika grzywną wydaje 

komornik. O przymusowym doprowadzeniu dłużnika albo zastosowaniu aresztu 

nieprzekraczającego miesiąca orzeka sąd na wniosek komornika. 

 

Art. 801
2
. 

Jeżeli w drodze czynności przewidzianych w art. 801 nie można ustalić majątku 

pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, do którego może być skierowana 

egzekucja, wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.> 

 

<Art. 804
1
. 

W razie przejścia egzekwowanego uprawnienia na inną osobę po wszczęciu 

postępowania egzekucyjnego osoba ta może wstąpić do postępowania na miejsce 

wierzyciela za jego zgodą, o ile przejście będzie wykazane dokumentem urzędowym lub 

dokumentem prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.> 

 

[Art. 823. 

Postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku 

nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał 

podjęcia zawieszonego postępowania. Termin powyższy biegnie od dnia dokonania ostatniej 

czynności egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postępowania - od ustania przyczyny 

zawieszenia.] 
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Art. 824. 

§ 1. Postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu: 

1) jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych; 

2) jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze 

względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna; 

3) jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów 

egzekucyjnych[.] <;> 

<4) jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do 

dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego 

postępowania.> 

<§ 1
1
. Termin, o którym mowa w § 1 pkt 4, biegnie od dnia dokonania ostatniej 

czynności egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postępowania − od dnia ustania 

przyczyny zawieszenia.> 

§ 2. Umorzenie wskutek braku zdolności sądowej nastąpić może dopiero wówczas, gdy w 

terminie wyznaczonym przez organ egzekucyjny brak ten nie zostanie usunięty. W razie 

usunięcia braku stosuje się odpowiednio przepis art. 818 § 2. 

§ 3. Z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o zniesieniu separacji nie jest dopuszczalne 

wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu egzekucyjnego wydanego w 

sprawach, o których mowa w art. 567
5
, oraz rozstrzygającego o zaspokojeniu potrzeb 

rodziny, o świadczeniach alimentacyjnych małżonka pozostającego w separacji 

względem drugiego małżonka lub względem wspólnego małoletniego dziecka 

małżonków co do świadczeń za okres po zniesieniu separacji. Wszczęte w tych sprawach 

postępowanie egzekucyjne umarza się z urzędu. 

 

Art. 827. 

[§ 1. Przed zawieszeniem lub umorzeniem postępowania należy wysłuchać wierzyciela i 

dłużnika. Nie dotyczy to wypadku, gdy istnieje wykonalne orzeczenie uzasadniające 

zawieszenie postępowania lub prawomocne orzeczenie uzasadniające umorzenie 

postępowania albo gdy zawieszenie lub umorzenie ma nastąpić z mocy samego prawa lub 

z woli wierzyciela.] 

<§ 1. Przed zawieszeniem albo umorzeniem postępowania można wysłuchać wierzyciela 

i dłużnika.> 

§ 2. Na wniosek wierzyciela lub dłużnika organ egzekucyjny wyda zaświadczenie o 

umorzeniu postępowania. 

 

Art. 840. 

§ 1. Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego 

wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli: 

1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w 

szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem 

egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście 

obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście; 
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[2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego 

zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie 

sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po 

zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie 

był przedmiotem rozpoznania w sprawie;] 

<2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego 

zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest 

orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które 

nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także na zarzucie spełnienia świadczenia, 

jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne;> 

3) małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 

787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym 

małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także 

zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść. 

§ 2. Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł pochodzący od organu administracyjnego, do 

stwierdzenia, że zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane, powołany jest 

organ, od którego tytuł pochodzi. 

 

Art. 843. 

[§ 1. Powództwa przewidziane w dziale niniejszym wytacza się przed sąd rzeczowo właściwy, 

w którego okręgu prowadzi się egzekucję.] 

<§ 1. Powództwa przewidziane w niniejszym dziale wytacza się przed sąd rzeczowo 

właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. Miejsce prowadzenia egzekucji 

określa się na podstawie przepisów niniejszego kodeksu regulujących właściwość 

miejscową organu egzekucyjnego także wtedy, gdy do prowadzenia egzekucji został 

wybrany komornik poza właściwością ogólną.> 

§ 2. Jeżeli egzekucji jeszcze nie wszczęto, powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego 

wykonalności wytacza się według przepisów o właściwości ogólnej. 

§ 3. W pozwie powód powinien przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie mógł 

zgłosić, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu. 

§ 4. (uchylony). 

 

Art. 847. 

§ 1. Komornik dokonuje zajęcia przez wpisanie ruchomości do protokołu zajęcia. Odpis 

protokołu zajęcia należy doręczyć dłużnikowi i współwłaścicielom zajętej ruchomości, 

którzy nie są dłużnikami. 

[§ 2. Dłużnik powinien przy zajęciu, a jeżeli jest nieobecny - niezwłocznie po otrzymaniu 

odpisu protokołu zajęcia, wymienić komornikowi znajdujące się w jego władaniu 

ruchomości, do których osobom trzecim przysługuje prawo żądania zwolnienia ich od 

egzekucji, ze wskazaniem adresów tych osób. Komornik zawiadomi o zajęciu osoby 

wskazane przez dłużnika.] 
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<§ 2. Dłużnik, pod rygorem odpowiedzialności za szkodę, przy zajęciu, a jeżeli jest 

nieobecny − niezwłocznie po otrzymaniu odpisu protokołu zajęcia, wskazuje 

komornikowi ruchomości znajdujące się w jego władaniu, do których osobom 

trzecim przysługuje prawo żądania zwolnienia ich od egzekucji, z podaniem 

adresów tych osób, oraz powiadamia komornika o wcześniejszych zajęciach tej 

samej rzeczy dokonanych przez organy egzekucyjne, z podaniem daty tych zajęć i 

wysokości należności, na poczet których te zajęcia zostały dokonane. Komornik 

zawiadamia o zajęciu ruchomości osoby wskazane przez dłużnika.> 

 

Art. 855. 

§ 1. Zajęte ruchomości komornik pozostawi we władaniu osoby, u której je zajął. Jednakże z 

ważnych przyczyn komornik może w każdym stanie postępowania oddać zajęte 

ruchomości pod dozór innej osobie, nie wyłączając wierzyciela, choćby to było 

połączone z koniecznością ich przeniesienia. Osoby te pełnią obowiązki dozorcy. 

Komornik doręcza im protokół zajęcia. 

[§ 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określi, kiedy zajęte przedmioty należy złożyć 

do depozytu sądowego lub na przechowanie określonym instytucjom.] 

<§ 2. Jeżeli właściwości zajętych ruchomości za tym przemawiają, komornik składa je 

do depozytu sądowego albo oddaje na przechowanie właściwej instytucji.> 

<§ 3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, właściwe instytucje 

oraz szczegółowy sposób składania ruchomości do depozytu sądowego albo 

oddawania na przechowanie właściwym instytucjom, mając na względzie 

właściwości tych ruchomości, ochronę praw stron, sprawność postępowania i 

skuteczność egzekucji.> 

 

Art. 864. 

[§ 1. Sprzedaż zajętych ruchomości nie może nastąpić wcześniej niż siódmego dnia od daty 

zajęcia.] 

<§ 1. Sprzedaż zajętych ruchomości nie może nastąpić wcześniej niż po upływie dwóch 

tygodni od dnia uprawomocnienia się zajęcia.> 

§ 2. Sprzedaż zajętych ruchomości może nastąpić bezpośrednio po zajęciu, jeżeli: 

1) ruchomości ulegają łatwo zepsuciu albo sprawowanie nad nimi dozoru lub ich 

przechowywanie powodowałoby nadmierne koszty; 

2) zajęto inwentarz żywy, a dłużnik odmówił zgody na przyjęcie go pod dozór. 

 

Art. 866
2
. 

§ 1. Do oszacowania zajętych przedmiotów o wartości historycznej lub artystycznej komornik 

wzywa biegłego. Przedmioty te mogą być sprzedane za pośrednictwem przedsiębiorstwa 

zajmującego się ich obrotem albo państwowemu muzeum, bibliotece, archiwum lub 

ośrodkowi badań i dokumentacji. Przepis art. 864
1
 stosuje się odpowiednio. 

§ 2. Do oszacowania wyrobów ze złota i platyny komornik powołuje biegłego. Wyroby ze 

złota i platyny, z wyjątkiem przedmiotów użytkowych, oraz przedmioty ze złota lub 



- 44 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

platyny niezdatne do użytku komornik sprzedaje przedsiębiorstwu jubilerskiemu lub 

innemu zajmującemu się obrotem lub przerobem metali szlachetnych. Przepis art. 865 

stosuje się odpowiednio. 

[§ 3. Zajęte dewizy komornik sprzedaje bankowi lub innemu przedsiębiorcy zajmującemu się 

ich kupnem. Cena zbycia nie może być niższa od kursu kupna waluty obcej w złotych 

przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym datę sprzedaży.] 

<§ 3. Zajęte waluty obce komornik sprzedaje bankowi. Komornik wyznacza dłużnikowi 

tygodniowy termin do wskazania banku. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

terminu komornik wzywa wierzyciela do wskazania banku w terminie 

tygodniowym. Jeżeli dłużnik albo wierzyciel nie wskażą banku, wskazanie banku 

należy do komornika. Bankiem wskazanym przez wierzyciela albo komornika nie 

może być wierzyciel.> 

<§ 4. Przepisu § 3 nie stosuje się, jeżeli tytuł wykonawczy obejmuje świadczenie 

pieniężne podlegające spełnieniu wyłącznie w walucie obcej, która została zajęta.> 

 

Art. 867. 

§ 1. Zajęte ruchomości, niesprzedane według przepisów poprzedzających, komornik 

sprzedaje w drodze licytacji publicznej. 

<§ 1
1
. Obwieszczenie o licytacji ogłasza się publicznie w budynku sądu rejonowego 

właściwego dla miejsca licytacji oraz na stronie internetowej Krajowej Rady 

Komorniczej. Jeżeli wartość ruchomości, objętych jednym obwieszczeniem o 

licytacji, została oszacowana na kwotę wyższą niż pięć tysięcy złotych, komornik 

może zamieścić obwieszczenie o licytacji także w dzienniku poczytnym w danej 

miejscowości. Obwieszczenie o licytacji doręcza się stronom i dozorcy zajętych 

ruchomości. 

§ 1
2
. W obwieszczeniu o licytacji komornik określa czas, miejsce, przedmiot oraz 

warunki licytacji, sumę oszacowania i cenę wywołania oraz miejsce i czas, w których 

można oglądać ruchomości. Ponadto w obwieszczeniu o licytacji zamieszcza się 

wzmiankę, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji 

i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem 

przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od 

egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

§ 1
3
. Jeżeli na licytację została wystawiona znaczna liczba ruchomości, w obwieszczeniu 

o licytacji wystarczy ogólnie podać ich rodzaj, liczbę i łączną sumę oszacowania, a 

ponadto wskazać rodzaj, sumę oszacowania i cenę wywołania przedmiotów o 

większej wartości. 

§ 1
4
. W razie możliwości ogłasza się jedno obwieszczenie o licytacjach ruchomości, 

choćby należały one do różnych dłużników i różne były terminy licytacji. Koszty 

ogłoszenia rozkłada się pomiędzy poszczególne sprawy proporcjonalnie do sum 

oszacowania ruchomości.> 

§ 2. Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi trzy czwarte wartości 

szacunkowej. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, zajęte 
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ruchomości mogą być sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywołania w 

drugim terminie licytacyjnym wynosi połowę wartości szacunkowej. Sprzedaż 

licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania. 

[§ 3. O terminie i miejscu licytacji komornik zawiadamia dłużnika najpóźniej na trzy dni 

przed dniem licytacji. W wypadkach określonych w art. 864 § 2 zawiadomienie to 

doręcza się dłużnikowi przed rozpoczęciem licytacji.] 

<§ 3. Obwieszczenie o licytacji komornik doręcza dłużnikowi najpóźniej na trzy dni 

przed rozpoczęciem licytacji. W przypadkach określonych w art. 864 § 2 

zawiadomienie to doręcza się dłużnikowi przed rozpoczęciem licytacji.> 

§ 4. Zajęte ruchomości niewymienione w art. 865 lub niesprzedane w trybie przewidzianym w 

tym przepisie komornik, na wniosek wierzyciela, przekazuje do sprzedaży komisowej 

przed sprzedażą w drodze licytacji publicznej. 

§ 5. Dla sprzedaży komisowej zajętej ruchomości cenę sprzedażną ustala się w wysokości 

wartości szacunkowej. Jeżeli ruchomość nie zostanie po tej cenie sprzedana w ciągu 

miesiąca, komisant może obniżyć cenę sprzedażną o 25%. Z uzyskanej ceny sprzedażnej 

potrąca się prowizję komisową. 

 

Art. 867
1
. 

[§ 1. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej 

dziesiątej sumy oszacowania.] 

<§ 1. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej 

dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi 

nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.> 

§ 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; 

pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. 

§ 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci 

rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji 

związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli 

egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. 

<§ 4. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje 

wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości 

jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą 

wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności 

jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie 

wywołania, wysokość rękojmi obniża się − w pierwszym przypadku do różnicy 

między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku − do części 

wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.> 

 

<Art. 867
3
. 

Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą.> 
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[Art. 868. 

Minister Sprawiedliwości ustali w drodze rozporządzenia przepisy określające zasady i tryb 

przeprowadzenia publicznej licytacji, w szczególności podstawy do wyłączenia z przetargu.] 

 

<Art. 868. 

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzenia 

licytacji, mając na względzie ochronę praw osób uczestniczących w licytacji, sprawność 

postępowania oraz skuteczność egzekucji.> 

 

[Art. 871. 

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy 

jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia 

natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna 

być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.] 

 

<Art. 871. 

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu 

przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy 

ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset 

złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu 

następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy 

komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę 

lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo 

dniach wolnych od pracy.> 

 

Art. 872. 

§ 1. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa 

wynikające z przybicia. 

§ 2. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy 

udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, 

rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal 

uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia 

następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. 

[§ 3. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie 

przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy 

nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona.] 

<§ 3. Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił 

obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga 

sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania. Na sumę ściąganą przez 

komornika zalicza się kwoty wpłacone przez nabywcę.> 

§ 4. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę 

należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa. 
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<Rozdział 3 

Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej 

 

Art. 879
1
. 

Do sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej stosuje się przepisy rozdziału 2 z 

odrębnościami wynikającymi z niniejszego rozdziału. 

 

Art. 879
2
. 

Komornik dokonuje sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej na wniosek wierzyciela. 

W razie złożenia wniosku komornik oddaje zajęte ruchomości pod dozór innej osobie 

niż dłużnik, chyba że dozór taki został już ustanowiony albo ruchomość została złożona 

do depozytu sądowego lub oddana na przechowanie właściwej instytucji. 

 

Art. 879
3
. 

Wniosek o dokonanie sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej składa się przed 

wyznaczeniem terminu licytacji lub wraz z wnioskiem o wyznaczenie drugiej licytacji. 

 

Art. 879
4
. 

§ 1. Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej jest dokonywana za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego. 

§ 2. Komornik zamieszcza obwieszczenie o licytacji elektronicznej także w systemie 

teleinformatycznym.  

§ 3. W obwieszczeniu o licytacji elektronicznej wskazuje się przedmiot oraz warunki 

licytacji, sumę oszacowania i cenę wywołania oraz miejsce i czas, w których można 

oglądać ruchomość, a ponadto zdjęcie lub zdjęcia ruchomości podlegającej 

sprzedaży, informację o chwili rozpoczęcia i o chwili zakończenia licytacji oraz 

informację o tym, że warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. W 

obwieszczeniu o licytacji elektronicznej zamieszcza się wzmiankę, że prawa osób 

trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz 

nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą 

dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w 

tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. W obwieszczeniu o licytacji 

elektronicznej komornik poucza o treści § 4 oraz art. 879
5
, art. 879

6
 § 1 i art. 879

9
. 

§ 4. W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego 

obsługującego licytację elektroniczną. 

 

Art. 879
5
. 

§ 1. Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego. 

§ 2. Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w 

systemie teleinformatycznym. 
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Art. 879
6
. 

§ 1. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o 

licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika. 

§ 2. Komornik wyznacza termin rozpoczęcia i zakończenia licytacji elektronicznej w taki 

sposób, aby czas jej trwania wynosił co najmniej siedem dni, a jej zakończenie  

przypadało w godzinach urzędowania sądu rejonowego, przy którym działa 

komornik. 

§ 3. Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia 

osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili zakończenia licytacji elektronicznej. 

Przybicie jest udzielane w systemie teleinformatycznym. 

 

Art. 879
7
. 

O przybiciu komornik zawiadamia wierzyciela i dłużnika. Zawiadomienie o przybiciu 

doręcza się licytantom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

 

Art. 879
8
. 

W przypadku, o którym mowa w art. 870 § 3, zrzeczenie jest dokonywane wyłącznie za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

 

Art. 879
9
. 

 Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu 

zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na 

rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień 

przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym 

dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

 

Art. 879
10

. 

§ 1. W przypadkach, o których mowa w art. 865 § 1, art. 866
1 

oraz art. 866
2 

§ 1 i 2, 

wybór przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa może być dokonany na wniosek 

wierzyciela złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

§ 2. Komornik może sprzedać ruchomości, o których mowa w art. 864 § 2, oraz dokonać 

wyboru osoby, której sprzeda ruchomość, w trybie określonym w art. 864
1
, za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego
 
. 

 

Art. 879
11

. 

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzenia 

licytacji elektronicznej oraz sposób wykorzystania systemu teleinformatycznego 

obsługującego licytację elektroniczną do czynności, o których mowa w art. 879
10

, mając 

na względzie zapewnienie ochrony praw osób uczestniczących w licytacji, sprawność 

postępowania, skuteczność egzekucji, zapewnienie bezpieczeństwa posługiwania się 

dokumentami w postaci elektronicznej oraz dostępność systemu teleinformatycznego.> 
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<Art. 882
1
. 

W razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, w przypadku gdy wynagrodzenie 

nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności, pracodawca dokonuje 

wypłat na rzecz sądowego albo administracyjnego organu egzekucyjnego, który 

pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – na rzecz 

organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie, oraz niezwłocznie 

zawiadamia o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę doręczenia 

zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet 

których zostały dokonane zajęcia, o czym komornik poucza pracodawcę, dokonując 

zajęcia.> 

 

Art. 889. 

[§ 1. W celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku 

bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy komornik ogólnej właściwości 

dłużnika: 

1) przesyła do oddziału lub innej jednostki organizacyjnej banku, w którym dłużnik 

posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika, 

wynikającej z posiadania rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego 

obejmującego wkład oszczędnościowy, do wysokości należności będącej 

przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie 

dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej 

wierzytelności, lecz przekazał bezzwłocznie zajętą kwotę na pokrycie należności albo 

zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej 

kwoty; zawiadomienie jest skuteczne także w wypadku niewskazania rachunku 

bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy; 

2) zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, w tym 

rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy, doręczając mu odpis 

zawiadomienia skierowanego do banku, o zakazie wypłat z rachunku bankowego, w 

tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy.] 

<§ 1. W celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego komornik 

ogólnej właściwości dłużnika: 

1) przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu 

wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do 

wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami 

egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody 

komornika do wysokości zajętej wierzytelności, lecz przekazał bezzwłocznie 

zajętą kwotę na pokrycie należności albo zawiadomił komornika w terminie 

siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty; zawiadomienie jest 

skuteczne także w przypadku niewskazania rachunku bankowego; 
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2) zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, 

doręczając mu odpis zawiadomienia skierowanego do banku, o zakazie wypłat z 

rachunku bankowego.> 

§ 2. Równocześnie komornik przesyła wierzycielowi odpis zawiadomienia przesłanego do 

banku. 

[§ 3. Jeżeli wierzytelność z rachunku bankowego, w tym z rachunku bankowego obejmującego 

wkład oszczędnościowy, zajęta została w dwu lub więcej postępowaniach egzekucyjnych, 

a znajdująca się na rachunku kwota nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich 

wierzycieli, bank wstrzymuje się z wypłatą zajętych kwot, powiadamiając o tym 

komorników prowadzących egzekucję. Zajęte wierzytelności bank wypłaca, po 

przekazaniu wszystkich spraw w trybie art. 773
1
, komornikowi, który prowadzi dalszą 

egzekucję.] 

<§ 3. Jeżeli wierzytelność z rachunku bankowego zajęta została w dwu lub więcej 

postępowaniach egzekucyjnych, a znajdująca się na rachunku kwota nie wystarcza 

na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, bank wstrzymuje się z wypłatą zajętych 

kwot, powiadamiając o tym komorników prowadzących egzekucję. Zajęte 

wierzytelności bank wypłaca, po przekazaniu wszystkich spraw w trybie art. 773
1
, 

komornikowi, który prowadzi dalszą egzekucję.> 

 

Art. 889
1
. 

<1.> Jeżeli zajęto rachunek bankowy prowadzony w walucie obcej, bank przekazuje 

komornikowi należność w walucie polskiej przeliczonej według kursu kupna waluty 

obcej, w której prowadzony jest rachunek, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w 

dniu przekazania należności komornikowi. 

<§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli tytuł wykonawczy obejmuje świadczenie 

pieniężne podlegające spełnieniu wyłącznie w walucie obcej, w której jest 

prowadzony rachunek bankowy.> 

 

Art. 890. 

[§ 1. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego 

obejmującego wkład oszczędnościowy dłużnika jest dokonane z chwilą doręczenia 

bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku i obejmuje również kwoty, 

które nie były na rachunku bankowym, w tym rachunku bankowym obejmującym wkład 

oszczędnościowy w chwili jego zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu 

zajęcia.] 

<§ 1. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika jest dokonane z chwilą 

doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku i obejmuje 

również kwoty, których nie było na rachunku bankowym w chwili jego zajęcia, a 

zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia.> 

§ 2. Wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego zakaz wypłat z tego 

rachunku nie dotyczy bieżących wypłat na wynagrodzenie za pracę wraz z podatkami i 

innymi ciężarami ustawowymi oraz na zasądzone alimenty i renty o charakterze 
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alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania - do wysokości przeciętnego 

wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na 

podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440). Wypłata na 

wynagrodzenie za pracę następuje po złożeniu komornikowi odpisu listy płac lub innego 

wiarygodnego dowodu, a wypłata na alimenty i renty alimentacyjne - tytułu 

wykonawczego stwierdzającego obowiązek dłużnika do płacenia alimentów lub renty. 

§ 2
1
. Bank dokonuje wypłat, o których mowa w § 2, na podstawie zezwolenia komornika. 

Wypłaty na alimenty i renty alimentacyjne następują do rąk uprawnionego do tych 

świadczeń. 

§ 3. (uchylony). 

 

[Art. 891. 

W razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej do tej samej wierzytelności z rachunku 

bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy dłużnika, w 

wypadku gdy kwoty znajdujące się na rachunku bankowym, w tym rachunku bankowym 

obejmującym wkład oszczędnościowy nie wystarczają na pokrycie wszystkich egzekwowanych 

świadczeń, bank obowiązany jest wstrzymać wypłaty z tego rachunku do wysokości 

należności, na których rzecz zajęcie nastąpiło, i niezwłocznie zawiadomić o tym właściwe 

organy egzekucyjne, które postąpią stosownie do art. 773. Przepis art. 890 § 2 stosuje się 

odpowiednio.] 

<Art. 891. 

W razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, w przypadku gdy kwoty 

znajdujące się na rachunku bankowym nie wystarczają na pokrycie wszystkich 

egzekwowanych należności, bank dokonuje wypłat z tego rachunku na rzecz sądowego 

albo administracyjnego organu egzekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia, a w 

razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – na rzecz organu, który dokonał zajęcia 

na poczet należności w wyższej kwocie, oraz niezwłocznie zawiadamia o zbiegu egzekucji 

właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę doręczenia zawiadomień o zajęciach 

dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet których zostały dokonane 

zajęcia, o czym komornik poucza bank, dokonując zajęcia.> 

 

Art. 891
1
. 

[§ 1. Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi można zająć 

wierzytelność z rachunku wspólnego prowadzonego dla dłużnika i osób trzecich. Dalsze 

czynności egzekucyjne prowadzone będą do przypadającego dłużnikowi udziału w 

rachunku wspólnym stosownie do treści umowy regulującej prowadzenie rachunku, którą 

dłużnik obowiązany jest przedłożyć komornikowi w terminie tygodnia od daty zajęcia. 

Przepisy o wyjawieniu majątku stosuje się odpowiednio. Jeżeli umowa nie określa 

udziału w rachunku wspólnym albo gdy dłużnik nie przedłoży umowy, domniemywa się, 
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że udziały są równe. Po ustaleniu udziału dłużnika zwalnia się pozostałe udziały od 

egzekucji.] 

<§ 1. Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi można 

zająć wierzytelność z rachunku wspólnego prowadzonego dla dłużnika i osób 

trzecich. Dalsze czynności egzekucyjne będą prowadzone do udziału przypadającego 

dłużnikowi w rachunku wspólnym stosownie do treści umowy rachunku 

bankowego, którą dłużnik jest obowiązany przedłożyć komornikowi w terminie 

tygodnia od daty zajęcia. Przepisy o wyjawieniu majątku stosuje się odpowiednio. 

Jeżeli umowa nie określa udziału w rachunku wspólnym albo gdy dłużnik nie 

przedłoży umowy, domniemywa się, że udziały są równe. Po ustaleniu udziału 

dłużnika zwalnia się pozostałe udziały od egzekucji.> 

§ 2. W razie zajęcia rachunku wspólnego dla wspólników spółki cywilnej, komornik 

zawiadamia pozostałych wspólników. 

 

[Art. 892. 

§ 1. Bank, który naruszył przepisy dotyczące obowiązków banku w zakresie egzekucji z 

rachunków bankowych, w tym rachunków bankowych obejmujących wkłady 

oszczędnościowe, odpowiada za wyrządzoną przez to wierzycielowi szkodę. 

§ 2. Przepisy art. 886 stosuje się odpowiednio do pracowników banku winnych niezgodnego z 

prawem dokonania wypłaty z zajętego rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego 

obejmującego wkład oszczędnościowy.] 

 

<Art. 892. 

§ 1. Bank, który naruszył przepisy dotyczące obowiązków banku w zakresie egzekucji z 

rachunków bankowych odpowiada za wyrządzoną przez to wierzycielowi szkodę. 

§ 2. Przepisy art. 886 stosuje się odpowiednio do pracowników banku winnych 

niezgodnego z prawem dokonania wypłaty z zajętego rachunku bankowego.> 

 

Art. 893
1
. 

[§ 1. Jeżeli egzekucja z rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy, na który 

wystawiono dowód imienny lub na okaziciela, nie może być przeprowadzona w trybie art. 

901 z powodu niemożności odebrania tego dokumentu, komornik stwierdza ten fakt 

protokołem i dokonuje zajęcia wkładu oszczędnościowego przez skierowanie do 

właściwego oddziału banku zawiadomienia o zajęciu. Zajęcie jest dokonane z chwilą 

doręczenia tego zawiadomienia. Na skutek zajęcia dokonanego w powyższy sposób bank 

wstrzymuje wszelkie wypłaty z zajętego wkładu i zawiadamia o tym placówki banku, 

placówki pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 

oraz inne placówki wykonujące czynności w powyższym zakresie. 

§ 2. Komornik doręcza niezwłocznie zawiadomienie o zajęciu wkładu oszczędnościowego 

dłużnikowi z pouczeniem o odpowiedzialności przewidzianej w § 3, w razie podjęcia 

kwoty z zajętego wkładu. 
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§ 3. Dłużnik, który po dokonaniu zajęcia wkładu oszczędnościowego podejmie wkład lub jego 

część, podlega odpowiedzialności karnej jak za usunięcie mienia spod egzekucji. 

§ 4. Ponadto komornik doręcza niezwłocznie zawiadomienie o zajęciu wkładu 

oszczędnościowego wierzycielowi z pouczeniem, że w terminie dwóch tygodni od daty 

zajęcia wkładu powinien wystąpić do sądu o umorzenie książeczki oszczędnościowej i 

zawiadomić o tym właściwy oddział banku, przez doręczenie bankowi w tym samym 

terminie odpisu złożonego do sądu wniosku w sprawie wszczęcia postępowania o 

umorzenie książeczki oszczędnościowej. W razie nieotrzymania zawiadomienia o 

wszczęciu postępowania o umorzenie książeczki oszczędnościowej, właściwy oddział 

banku, po upływie trzech tygodni od daty zajęcia wkładu oszczędnościowego, odwoła 

wstrzymanie wypłat z tego wkładu, o czym zawiadomi właściciela książeczki 

oszczędnościowej.] 

<§ 1. Jeżeli egzekucja z rachunku bankowego, na który wystawiono dowód imienny, nie 

może być przeprowadzona w trybie art. 901 z powodu niemożności odebrania tego 

dokumentu, komornik stwierdza ten fakt protokołem i dokonuje zajęcia rachunku 

bankowego, na który wystawiono dowód imienny przez skierowanie do właściwego 

banku zawiadomienia o zajęciu. Zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia tego 

zawiadomienia. Na skutek zajęcia dokonanego w powyższy sposób bank wstrzymuje 

wszelkie wypłaty z zajętego rachunku bankowego, na który wystawiono dowód 

imienny i zawiadamia o tym placówki banku, placówki pocztowe w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe oraz inne placówki 

wykonujące czynności w powyższym zakresie. 

§ 2. Komornik doręcza niezwłocznie zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego, na 

który wystawiono dowód imienny, dłużnikowi z pouczeniem o odpowiedzialności 

przewidzianej w § 3, w razie dokonania wypłaty z zajętego rachunku bankowego, na 

który wystawiono dowód imienny. 

§ 3. Dłużnik, który po dokonaniu zajęcia rachunku bankowego, na który wystawiono 

dowód imienny, dokona wypłaty całości lub części środków pieniężnych 

znajdujących się na tym rachunku, podlega odpowiedzialności karnej jak za 

usunięcie mienia spod egzekucji. 

§ 4. Ponadto komornik doręcza niezwłocznie zawiadomienie o zajęciu rachunku 

bankowego, na który wystawiono dowód imienny wierzycielowi z pouczeniem, że w 

terminie dwóch tygodni od daty zajęcia rachunku bankowego, na który wystawiono 

dowód imienny występuje do sądu o umorzenie książeczki oszczędnościowej i 

zawiadamia o tym właściwy oddział banku, przez doręczenie bankowi w tym samym 

terminie odpisu złożonego do sądu wniosku w sprawie wszczęcia postępowania o 

umorzenie książeczki oszczędnościowej. W razie nieotrzymania zawiadomienia o 

wszczęciu postępowania o umorzenie książeczki oszczędnościowej, właściwy oddział 

banku, po upływie trzech tygodni od daty zajęcia rachunku bankowego, na który 

wystawiono dowód imienny, odwoła wstrzymanie wypłat z tego rachunku, o czym 

zawiadomi właściciela książeczki oszczędnościowej.> 
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§ 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw łączności oraz Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze 

rozporządzenia, tryb zawiadamiania placówek banków, placówek pocztowych w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe i innych placówek, 

uwzględniając dane zawarte w zawiadomieniu, mając na względzie sprawne prowadzenie 

egzekucji. 

 

[Art. 893
2
. 

§ 1. Sąd rozpatrzy wniosek o umorzenie zarówno książeczki oszczędnościowej na okaziciela, 

jak i książeczki imiennej, na zasadach i w trybie przewidzianych w przepisach o 

umarzaniu utraconych dokumentów. W postępowaniu o umorzenie książeczki 

oszczędnościowej nie mogą być zgłoszone zarzuty dotyczące zasadności roszczenia 

wierzyciela. Koszty postępowania obciążają właściciela książeczki. Sąd przesyła 

właściwemu oddziałowi banku wypis prawomocnego postanowienia w sprawie 

umorzenia książeczki oszczędnościowej. 

§ 2. W razie umorzenia książeczki oszczędnościowej właściwy oddział banku wystawia na jej 

miejsce nową książeczkę oszczędnościową, którą po odpisaniu części wkładu 

oszczędnościowego do wysokości należności wskazanej w tytule wykonawczym łącznie z 

kosztami egzekucyjnymi wydaje właścicielowi. W wypadku nieuwzględnienia wniosku o 

umorzenie książeczki oszczędnościowej właściwy oddział banku niezwłocznie odwoła 

wstrzymanie wypłat z wkładu oszczędnościowego i zawiadomi o tym właściciela.] 

 

<Art. 893
2
. 

§ 1. Sąd rozpatrzy wniosek o umorzenie książeczki oszczędnościowej na zasadach i w 

trybie przewidzianych w przepisach o umarzaniu utraconych dokumentów. W 

postępowaniu o umorzenie książeczki oszczędnościowej nie mogą być zgłoszone 

zarzuty dotyczące zasadności roszczenia wierzyciela. Koszty postępowania obciążają 

właściciela książeczki. Sąd przesyła właściwemu oddziałowi banku wypis 

prawomocnego postanowienia w sprawie umorzenia książeczki oszczędnościowej. 

§ 2. W razie umorzenia książeczki oszczędnościowej właściwy oddział banku wystawia 

na jej miejsce nową książeczkę oszczędnościową, którą po odpisaniu środków 

pieniężnych do wysokości należności wskazanej w tytule wykonawczym łącznie z 

kosztami egzekucyjnymi wydaje właścicielowi. W przypadku nieuwzględnienia 

wniosku o umorzenie książeczki oszczędnościowej właściwy oddział banku 

niezwłocznie odwoła wstrzymanie wypłat z rachunku bankowego, na który 

wystawiono dowód imienny i zawiadomi o tym właściciela.> 

 

<Art. 893
2a

. 

Komornik doręcza pisma bankowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

obsługującego zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego, a bank wnosi pisma do 

komornika wyłącznie za pośrednictwem tego systemu.> 
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[Art. 893
4
. 

Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do egzekucji z rachunków prowadzonych 

przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.] 

 

<Art. 893
4
. 

Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do egzekucji z rachunków 

prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, z wyłączeniem 

przepisu art. 893
2a

.> 

 

Art. 896. 

§ 1. Do egzekucji z wierzytelności komornik przystępuje przez jej zajęcie. W celu zajęcia 

komornik: 

1) zawiadomi dłużnika, że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia ani 

rozporządzać zajętą wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem; 

2)  wezwie dłużnika wierzytelności, aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał 

dłużnikowi, lecz złożył je komornikowi lub na rachunek depozytowy Ministra 

Finansów[.] <;> 

<3) wezwie dłużnika wierzytelności, aby w razie zbiegu egzekucji sądowej i 

administracyjnej, w przypadku gdy świadczenie nie wystarcza na pokrycie 

wszystkich egzekwowanych należności, uiszczał je na rzecz sądowego albo 

administracyjnego organu egzekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia, a w 

razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – na rzecz organu, który 

dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie, oraz aby niezwłocznie 

zawiadomił o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę 

doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość 

należności, na poczet których zostały dokonane zajęcia.> 

§ 2. Jednocześnie z zajęciem wierzytelności komornik wezwie jej dłużnika, aby w ciągu 

tygodnia złożył oświadczenie: 

1) czy i w jakiej wysokości przysługuje dłużnikowi zajęta wierzytelność, czy też 

odmawia zapłaty i z jakiej przyczyny; 

2) czy inne osoby roszczą sobie prawa do wierzytelności, czy i w jakim sądzie lub 

przed jakim organem toczy się lub toczyła się sprawa o zajętą wierzytelność oraz czy 

i o jakie roszczenie została skierowana do zajętej wierzytelności egzekucja przez 

innych wierzycieli. 

 

<Art. 902
2
. 

§ 1. Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w rozumieniu ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 i …) 

obejmuje także wierzytelności przyszłe, wynikające z nadpłaty lub zwrotu podatku 

powstałych w ciągu roku od dnia dokonania zajęcia. 
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§ 2. Dłużnik wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku składa oświadczenie, o 

którym mowa w art. 896 § 2, dopiero po powstaniu zajętej wierzytelności albo 

informuje o braku swojej właściwości. 

§ 3. Wykonując zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku, organ 

podatkowy dokonuje doręczeń komornikowi wyłącznie za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej, w sposób 

określony w przepisach wydanych na podstawie art. 67 § 2c ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.> 

 

Art. 910. 

§ 1. Do egzekucji z praw majątkowych komornik przystąpi przez zajęcie prawa. W tym celu 

komornik: 

1) zawiadomi dłużnika, że nie wolno mu rozporządzać, obciążać ani realizować 

zajętego prawa, jak również nie wolno mu pobierać żadnego świadczenia 

przysługującego z zajętego prawa; 

2)  zawiadomi osobę, która z zajętego prawa jest obciążona obowiązkiem względem 

dłużnika, by obowiązku tego wobec dłużnika nie realizowała, a wynikające z prawa 

świadczenia pieniężne uiszczała komornikowi lub na rachunek depozytowy Ministra 

Finansów, oraz wzywa tę osobę, by w terminie tygodnia złożyła oświadczenie, czy 

inne osoby roszczą sobie pretensje do zajęcia prawa, czy i w jakim sądzie lub przed 

jakim organem toczy się lub toczyła się sprawa o zajęte prawo, jak również czy oraz 

o jakie roszczenie skierowana jest egzekucja do zajętego prawa[.] <;> 

<3) wezwie osobę, która z zajętego prawa jest obciążona obowiązkiem względem 

dłużnika, aby w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, w 

przypadku gdy świadczenie pieniężne nie wystarcza na pokrycie wszystkich 

egzekwowanych należności, uiszczała je na rzecz sądowego albo 

administracyjnego organu egzekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia, a w 

razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – na rzecz organu, który 

dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie, oraz aby niezwłocznie 

zawiadomiła o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę 

doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość 

należności, na poczet których zostały dokonane zajęcia.> 

§ 2. Prawo jest zajęte z chwilą doręczenia zawiadomienia osobie, która z mocy zajętego 

prawa jest obciążona obowiązkiem wobec dłużnika. Jednakże jeżeli zawiadomienie o 

zajęciu zostało doręczone dłużnikowi wcześniej, skutki zajęcia powstają wobec dłużnika 

z chwilą doręczenia mu zawiadomienia o zajęciu. 

§ 3. Jeżeli prawo majątkowe, które ma być zajęte, jest tego rodzaju, że nie ma oznaczonej 

osoby obciążonej obowiązkiem względem dłużnika, zajęcie jest dokonane z chwilą 

doręczenia zawiadomienia dłużnikowi. 

§ 4. W stosunku do każdego, kto wiedział o wszczęciu egzekucji, skutki zajęcia powstają z 

chwilą, gdy o wszczęciu egzekucji powziął wiadomość, choćby zawiadomienie, o którym 

mowa w § 1, nie zostało jeszcze doręczone. 
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Art. 911
8
. 

§ 1. Do egzekucji z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów 

wartościowych lub innym rachunku, komornik przystąpi przez ich zajęcie. W tym celu 

komornik: 

1) zawiadamia dłużnika, że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia, jak również 

rozporządzać, z wyjątkiem zleceń, o których mowa w § 2, zajętymi instrumentami 

finansowymi czy wartościami zebranymi na rachunku; 

2)  wezwie podmiot prowadzący działalność maklerską, w którym dłużnik ma rachunek, by 

nie wykonywał dyspozycji dłużnika, z wyjątkiem zleceń, o których mowa w § 2, ani też 

nie wypłacał dłużnikowi pieniędzy ulokowanych na jego rachunku, lecz zajęte sumy 

pieniężne do wysokości egzekwowanej należności wydał komornikowi lub złożył na 

rachunek depozytowy Ministra Finansów. 

§ 2. Jeżeli znajdujące się na rachunku dłużnika sumy pieniężne nie wystarczają na pokrycie 

egzekwowanego roszczenia, podmiot prowadzący działalność maklerską, w którym 

dłużnik ma rachunek, niezwłocznie wzywa dłużnika, aby w terminie trzech dni złożył 

zlecenie sprzedaży celem zaspokojenia wierzyciela przez okres miesiąca, wskazując, 

które ze zdeponowanych instrumentów finansowych mają być przedmiotem zlecenia 

sprzedaży. Jeżeli zajęto instrumenty finansowe, które wcześniej były zajęte na podstawie 

postanowienia o zabezpieczeniu, dyspozycja dłużnika dotycząca zlecenia ich sprzedaży 

będzie wykonana po zajęciu dokonanym w egzekucji, jeżeli samo zlecenie sprzedaży 

dłużnik złożył w terminie określonym w art. 752
1
. 

§ 3. Jeżeli dłużnik nie dokona czynności, o której mowa w § 2, albo pomimo wykonania 

czynności nie dojdzie do sprzedaży instrumentów finansowych, prowadzący rachunek w 

terminie trzech dni powiadamia wierzyciela, za pośrednictwem komornika, jakie 

instrumenty finansowe umieszczone są na rachunku. Wierzyciel składa zlecenie 

dokonania sprzedaży wybranych instrumentów finansowych. 

§ 4. W razie niezłożenia przez wierzyciela w terminie dwóch tygodni zlecenia, o którym 

mowa w § 3, albo gdy sprzedaż na zlecenie wierzyciela nie doszła do skutku przez okres 

roku, egzekucję umarza się. 

§ 5. Jeżeli zajęcia dokonano na rzecz dwu lub więcej wierzycieli, zlecenie, o którym mowa w 

§ 3, składa kurator ustanowiony w trybie art. 908, chyba że wierzyciele złożą zgodny 

wniosek o sprzedaży instrumentów finansowych. W razie ustanowienia kuratora termin 

dwutygodniowy liczy się od dnia powołania kuratora. 

<§ 5
1
. W razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, w przypadku gdy kwoty 

znajdujące się na rachunku nie wystarczają na pokrycie wszystkich egzekwowanych 

należności, podmiot prowadzący działalność maklerską dokonuje wypłat z tego 

rachunku na rzecz sądowego albo administracyjnego organu egzekucyjnego, który 

pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – na 

rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie, oraz 

niezwłocznie zawiadamia o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, 

wskazując datę doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i 
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wysokość należności, na poczet których zostały dokonane zajęcia, o czym komornik 

poucza podmiot prowadzący działalność maklerską, dokonując zajęcia.> 

[§ 6. Przepisów § 1-5 nie stosuje się do rachunku zbiorczego w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.] 

<§ 6. Przepisów § 1−5
1
 nie stosuje się do rachunku zbiorczego w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.> 

 

[Art. 920
2
. 

Czynności przewidziane w dziale niniejszym dla sądu może wykonywać także referendarz 

sądowy, z wyłączeniem stosowania środków przymusu.] 

 

Art. 947. 

§ 1. W protokole opisu i oszacowania komornik wymieni: 

1) oznaczenie nieruchomości, jej granice, a w miarę możności jej obszar oraz 

oznaczenie księgi wieczystej lub zbioru dokumentów; 

2) budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia gospodarczego oraz 

przynależności nieruchomości, jak również zapasy objęte zajęciem; 

3) stwierdzone prawa i obciążenia; 

4) umowy ubezpieczenia; 

5) osoby, w których posiadaniu znajduje się nieruchomość, jej przynależności i pożytki; 

6) sposób korzystania z nieruchomości przez dłużnika; 

7) oszacowanie z podaniem jego podstaw; 

8) zgłoszone prawa do nieruchomości; 

9) inne szczegóły istotne dla oznaczenia lub oszacowania nieruchomości. 

§ 1
1
. Jeżeli na ruchomościach, wierzytelnościach lub prawach zajętych wspólnie z 

nieruchomością ustanowiony został zastaw rejestrowy, w opisie należy wymienić 

przedmiot obciążony zastawem rejestrowym oraz wierzytelność, którą zastaw ten 

zabezpiecza. 

[§ 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określi szczegółowy sposób przeprowadzenia 

opisu i oszacowania nieruchomości.] 

<§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób 

przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości, mając na względzie 

zapewnienie prawidłowej wyceny nieruchomości oraz sprawność postępowania i 

skuteczność egzekucji.> 

 

Art. 948. 

§ 1. Oszacowania nieruchomości dokonuje powołany przez komornika biegły uprawniony do 

szacowania nieruchomości na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli jednak 

nieruchomość była w okresie sześciu miesięcy przed zajęciem oszacowana dla potrzeb 

obrotu rynkowego i oszacowanie to odpowiada wymogom oszacowania nieruchomości w 

egzekucji z nieruchomości, nowego oszacowania nie dokonuje się. 
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<§ 1
1
. Jeżeli wniosek o wszczęcie nowej egzekucji złożono w terminie trzech lat od daty 

umorzenia postępowania, w którym dokonano opisu i oszacowania nieruchomości, 

komornik dokona nowego opisu i oszacowania tylko na wniosek wierzyciela lub 

dłużnika. Dłużnik może złożyć taki wniosek w terminie dwóch tygodni od daty 

doręczenia mu wezwania do zapłaty, o czym należy go pouczyć przy doręczeniu 

wezwania.> 

§ 2. W oszacowaniu należy podać osobno wartość nieruchomości, budowli i innych urządzeń, 

przynależności i pożytków oraz osobno wartość całości, jak również wartość części 

nieruchomości, która w myśl art. 946 została wydzielona celem wystawienia oddzielnie 

na licytację. Wartości powyższe należy podać tak z uwzględnieniem, jak i bez 

uwzględnienia praw, które pozostają w mocy bez zaliczenia na cenę nabycia, oraz 

wartości praw nieokreślonych sumą pieniężną obciążających nieruchomość, w 

szczególności świadczeń z tytułu takich praw. 

§ 3. Opisem i oszacowaniem należy objąć z osobna każdą nieruchomość stanowiącą 

przedmiot egzekucji, jeżeli jest ona wpisana do odrębnej księgi wieczystej lub 

prowadzony jest dla niej odrębny zbiór dokumentów. Jeżeli jednak postępowania 

egzekucyjne toczące się co do kilku nieruchomości tego samego dłużnika, wpisanych do 

oddzielnych ksiąg wieczystych lub dla których prowadzone są odrębne zbiory 

dokumentów, połączone zostały w jedno postępowanie, to w przypadku gdy 

nieruchomości te stanowią całość gospodarczą, należy opisać i oszacować tę całość i 

każdą z nieruchomości z osobna. 

 

[Art. 967. 

Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu sąd wzywa licytanta, który uzyskał 

przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wezwania złożył na rachunek 

depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na 

wniosek nabywcy sąd może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, 

nieprzekraczający jednak miesiąca.] 

 

<Art. 967. 

Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który 

uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania 

złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi 

złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin 

uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca.> 

 

Art. 968. 

§ 1. Nabywca może zaliczyć na poczet ceny własną wierzytelność lub jej część, jeżeli 

znajduje ona pokrycie w cenie nabycia. 

[§ 2. Za zgodą wierzyciela, którego wierzytelność znajduje pokrycie w cenie nabycia, 

nabywca może tę wierzytelność zaliczyć na poczet ceny. Zgoda wierzyciela powinna być 

stwierdzona dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym lub wyrażona do 
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protokołu sądowego nie później niż w terminie, w którym nabywca ma obowiązek uiścić 

cenę nabycia.] 

<§ 2. Za zgodą wierzyciela, którego wierzytelność znajduje pokrycie w cenie nabycia, 

nabywca może tę wierzytelność zaliczyć na poczet ceny. Wierzyciel wyraża zgodę w 

dokumencie z podpisem urzędowo poświadczonym albo do protokołu nie później niż 

w terminie, w którym nabywca ma obowiązek uiścić cenę nabycia.> 

 

[Art. 972. 

Licytacja odbywa się publicznie w obecności i pod nadzorem sędziego.] 

 

<Art. 972. 

Licytacja odbywa się publicznie w obecności i pod nadzorem sędziego albo referendarza 

sądowego.> 

 

Art. 985. 

§ 1. Jeżeli po drugiej licytacji żaden z wierzycieli nie przejął nieruchomości na własność, 

postępowanie egzekucyjne umarza się i nowa egzekucja z tej nieruchomości może być 

wszczęta dopiero po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji. 

[§ 2. Jeżeli wniosek o wszczęcie nowej egzekucji złożono przed upływem trzech lat od daty 

drugiej licytacji, komornik dokona nowego opisu i oszacowania tylko na wniosek 

wierzyciela lub dłużnika. Dłużnik może złożyć taki wniosek przed upływem dwóch tygodni 

od daty ponownego doręczenia mu wezwania do zapłaty, o czym należy go uprzedzić przy 

doręczeniu wezwania.] 

 

[Art. 986. 

Skargę na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu zgłasza się ustnie 

sędziemu nadzorującemu, który natychmiast ją rozstrzyga.] 

 

<Art. 986. 

Skargę na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu zgłasza się 

ustnie sędziemu albo referendarzowi sądowemu nadzorującemu licytację, który 

natychmiast ją rozstrzyga.> 

 

Art. 1024. 

§ 1. W planie podziału należy wymienić: 

1) sumę ulegającą podziałowi; 

2) wierzytelności i prawa osób uczestniczących w podziale; 

3) sumę, jaka przypada każdemu z uczestników podziału; 

4)  sumy, które mają być wypłacone, jak również sumy, które pozostawia się na 

rachunku depozytowym Ministra Finansów, ze wskazaniem przyczyn 

uzasadniających wstrzymanie ich wypłaty; 
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5) prawa ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentów do 

zbioru, które wygasły wskutek przysądzenia własności. 

§ 2. Przy świadczeniach powtarzających się bieżące raty wierzytelności uwzględnia się w 

planie podziału, jeżeli stały się wymagalne przed datą sporządzenia planu. Odsetki i inne 

świadczenia bieżące uwzględnia się w wysokości, do jakiej narosły do powyższego 

terminu. Nie dotyczy to danin publicznych przypadających z nieruchomości. 

<§ 3. Świadczenie pieniężne w walucie obcej jest uwzględniane w planie podziału według 

waluty obcej przeliczonej na walutę polską według kursu średniego ogłaszanego 

przez Narodowy Bank Polski z dnia sporządzenia planu podziału.> 

 

Art. 1027. 

§ 1. O sporządzeniu planu podziału zawiadamia się dłużnika i osoby uczestniczące w 

podziale. 

[§ 2. Zarzuty przeciwko planowi podziału można wnosić w ciągu dwóch tygodni od daty 

zawiadomienia do organu egzekucyjnego, który go sporządził.] 

<§ 2. Zarzuty przeciwko planowi podziału wnosi się do organu egzekucyjnego, który go 

sporządził, w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia zawiadomienia.> 

§ 3. O zarzutach wniesionych do komornika rozstrzyga sąd. 

 

[Art. 1035. 

Niezwłocznie po złożeniu na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumy ulegającej 

podziałowi komornik sporządza projekt planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji i 

przedkłada go sądowi. W razie potrzeby sąd wprowadza do planu zmiany i uzupełnienia; w 

przeciwnym wypadku plan zatwierdza.] 

 

<Art. 1035. 

Niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności 

komornik sporządza plan podziału.> 

 

Art. 1037. 

[§ 1. Jeżeli przy sporządzaniu planu podziału okaże się, że nabywca uiszczając cenę, potrącił 

wierzytelność, która się w niej nie mieści, sąd postanowieniem zobowiąże nabywcę do 

uzupełnienia ceny w ciągu tygodnia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. 

§ 2. W planie podziału sąd wymieni osoby, dla których przypadająca od nabywcy suma jest 

przeznaczona. W tej części plan podziału stanowić będzie dla nich tytuł egzekucyjny 

przeciwko nabywcy.] 

<§ 1. Jeżeli przy sporządzaniu planu podziału okaże się, że nabywca, uiszczając cenę, 

potrącił wierzytelność, która się w niej nie mieści, sąd, na wniosek komornika, 

zobowiąże nabywcę do uzupełnienia ceny w ciągu tygodnia. Na postanowienie sądu 

przysługuje zażalenie. 
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§ 2. W planie podziału komornik wymienia osoby, dla których jest przeznaczona suma 

przypadająca od nabywcy. W tej części plan podziału stanowi tytuł egzekucyjny 

przeciwko nabywcy.> 

§ 3. Wierzyciel, któremu przydzielono roszczenie przeciwko nabywcy, nabywa z mocy 

samego prawa hipotekę na sprzedanej nieruchomości. Ujawnienie hipoteki w księdze 

wieczystej lub zbiorze dokumentów następuje na wniosek wierzyciela. 

 

Art. 1040. 

§ 1. Sumę wydzieloną na zaspokojenie wierzytelności, której uiszczenie zależne jest od 

warunku zawieszającego albo od wyniku sporu, w którym wierzyciel uzyskał 

zabezpieczenie powództwa, pozostawia się na rachunku depozytowym Ministra 

Finansów. 

[§ 2. Suma wydzielona na zaspokojenie wierzytelności zależnych od warunku rozwiązującego 

będzie wydana wierzycielowi bez zabezpieczenia. Jeżeli jednak obowiązek zabezpieczenia 

zwrotu ciąży na wierzycielu z mocy istniejącego między nim a dłużnikiem stosunku 

prawnego, sąd zarządzi złożenie wydzielonej sumy na rachunek depozytowy Ministra 

Finansów.] 

<§ 2. Suma wydzielona na zaspokojenie wierzytelności zależnych od warunku 

rozwiązującego będzie wydana wierzycielowi bez zabezpieczenia. Jeżeli jednak 

obowiązek zabezpieczenia zwrotu ciąży na wierzycielu z mocy istniejącego między 

nim a dłużnikiem stosunku prawnego, komornik zarządzi złożenie wydzielonej 

sumy na rachunek depozytowy Ministra Finansów.> 

 

 

<Art. 1040
1
.  

Plan podziału wykonuje komornik.> 

 

 

[Art. 1064. 

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia egzekucji 

grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także opłat sądowych i 

innych kosztów postępowania w sprawach cywilnych, przysługujących Skarbowi Państwa, 

mając na uwadze sprawność i skuteczność postępowania egzekucyjnego.] 

 

<Art. 1064. 

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia 

egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także 

kosztów sądowych w sprawach cywilnych, przysługujących Skarbowi Państwa, mając 

na uwadze sprawność i skuteczność postępowania egzekucyjnego.> 
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Art. 1081. 

[§ 1. Jeżeli egzekucja dotyczy alimentów lub renty mającej charakter alimentów, wierzyciel, 

kierując wniosek o wszczęcie egzekucji, nie ma obowiązku wskazywać sposobu egzekucji, 

ani majątku dłużnika, z którego ma być prowadzona. W takim wypadku uważa się, że 

wniosek dotyczy wszystkich dopuszczalnych sposobów egzekucji, z wyjątkiem egzekucji z 

nieruchomości. Wniosek o wszczęcie egzekucji można zgłosić również do komornika sądu 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela.] 

<§ 1. Jeżeli egzekucja dotyczy alimentów lub renty mającej charakter alimentów, 

wniosek o wszczęcie egzekucji można zgłosić również do komornika sądu 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela.> 

§ 2. Komornik ten jest obowiązany zawiadomić o wszczęciu egzekucji komornika sądu 

ogólnej właściwości dłużnika. Komornik zawiadomiony zażąda przekazania mu sprawy 

wraz ze ściągniętymi kwotami, jeżeli wskutek dalszych zajęć suma uzyskana ze 

wszystkich egzekucji nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli. Jeżeli 

dokonane zostało zajęcie wynagrodzenia za pracę lub wierzytelności, równocześnie z 

przekazaniem sprawy komornik zawiadamia pracodawcę, dłużnika, względnie 

wierzyciela zajętej wierzytelności, że dalszych wpłat należy dokonywać komornikowi, 

któremu sprawę przekazano. 

§ 3. Jeżeli dłużnik odbywa karę pozbawienia wolności, wierzyciel może złożyć tytuł 

wykonawczy bezpośrednio dyrektorowi zakładu karnego, który obowiązany jest 

wypłacać wierzycielowi należności za pracę dłużnika lub jego pieniądze znajdujące się w 

depozycie zakładu karnego, w granicach określonych w art. 125 Kodeksu karnego 

wykonawczego. 

§ 4. Przewidziana w § 3 wypłata nie może być dokonywana, jeżeli wnioski złożyło kilku 

wierzycieli, a należności za pracę dłużnika lub jego pieniądze znajdujące się w depozycie 

zakładu karnego nie wystarczają na zaspokojenie wszystkich należności tych wierzycieli 

lub jeżeli są zajęte przez organ egzekucyjny. W takim wypadku dyrektor zakładu karnego 

przekazuje wnioski do właściwego komornika. 

 

Art. 1086. 

§ 1. Komornik obowiązany jest z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia 

zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. Jeżeli środki te 

okażą się bezskuteczne, organy Policji przeprowadzą na wniosek komornika czynności w 

celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika. 

§ 2. Dochodzenie, o którym mowa w § 1, powinno być przeprowadzone okresowo w 

odstępach nie dłuższych niż 6 miesięcy. 

[§ 3. Jeżeli w wyniku dochodzenia, o którym mowa w § 1, nie zostaną ustalone dochody 

dłużnika ani jego majątek, komornik składa wniosek do sądu o nakazanie dłużnikowi 

wyjawienia majątku.] 

§ 4. W razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy komornik z urzędu składa 

wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników 

niewypłacalnych. Wniosek komornika nie podlega opłacie sądowej. 
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[§ 5. Bezskuteczność egzekucji nie stanowi podstawy umorzenia postępowania. Przepisu art. 

823 nie stosuje się.] 

<§ 5. Bezskuteczność egzekucji nie stanowi podstawy umorzenia postępowania. Przepisu 

art. 824 § 1 pkt 4 nie stosuje się.> 

 

Art. 1153
23

. 

§ 1. Wniosek o odmowę wykonania, o którym mowa w przepisach rozporządzenia nr 

1215/2012, rozporządzenia nr 805/2004, rozporządzenia nr 1896/2006, rozporządzenia nr 

861/2007, rozporządzenia nr 4/2009 lub rozporządzenia nr 606/2013, wnosi się do sądu 

okręgowego miejsca zamieszkania albo siedziby dłużnika, a w braku takiego sądu - do 

sądu okręgowego, w którego okręgu ma być lub jest prowadzona egzekucja. 

[§ 2. Wniosek o odmowę uznania i wniosek o stwierdzenie braku podstaw do odmowy 

uznania, przewidziane w przepisach rozporządzenia nr 1215/2012, oraz wniosek o 

odmowę uznania, przewidziany w przepisach rozporządzenia nr 606/2013, wnosi się do 

sądu okręgowego, który byłby miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy 

rozstrzygniętej orzeczeniem lub w którego okręgu znajduje się miejscowo właściwy sąd 

rejonowy, a w braku tej podstawy - Sąd Okręgowy w Warszawie.] 

<§ 2. Wniosek o odmowę uznania i wniosek o stwierdzenie braku podstaw do odmowy 

uznania, przewidziane w przepisach rozporządzenia nr 1215/2012, oraz wniosek 

o odmowę uznania, przewidziany w przepisach rozporządzenia nr 606/2013, wnosi 

się do sądu okręgowego, który byłby miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy 

rozstrzygniętej orzeczeniem lub w którego okręgu znajduje się miejscowo właściwy 

sąd rejonowy, a w braku tej podstawy – do Sądu Okręgowego w Warszawie.> 

§ 3. W terminie wyznaczonym przez sąd przeciwnik może przedstawić swoje stanowisko w 

sprawie. 

§ 4. Sąd rozpoznaje wniosek na posiedzeniu niejawnym. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W 

ADMINISTRACJI (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.)  

 

 

Art. 8. 

§ 1. Nie podlegają egzekucji administracyjnej: 

1)   przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie niezbędne dla 

zobowiązanego i będących na jego utrzymaniu członków rodziny, a także ubranie 

niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu; 

2)   zapasy żywności i opału, niezbędne dla zobowiązanego i będących na jego 

utrzymaniu członków rodziny na okres 30 dni; 
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3)   jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce, potrzebne do wyżywienia zobowiązanego 

i będących na jego utrzymaniu członków rodziny, wraz z zapasem paszy i ściółki do 

najbliższych zbiorów; 

4)   narzędzia i inne przedmioty niezbędne do pracy zarobkowej wykonywanej osobiście 

przez zobowiązanego, z wyłączeniem środka transportu, oraz surowce niezbędne do 

tej pracy na okres 7 dni; 

5)   przedmioty niezbędne do pełnienia służby przez zobowiązanego lub do wykonywania 

przez niego zawodu; 

6)   pieniądze w kwocie 760 zł; 

7)   wkłady oszczędnościowe złożone w bankach na zasadach i w wysokości określonej 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1376, z późn. zm.); 

[8)   wkłady oszczędnościowe złożone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych w wysokości określonej przepisami ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450);] 

<8) oszczędności członka kasy złożone w kasie w wysokości określonej przepisami 

ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450 oraz z 2015 r. poz. …)> 

9)   dokumenty osobiste, po jednej obrączce zobowiązanego i jego współmałżonka, 

wykonanej z metali szlachetnych, ordery i odznaczenia oraz przedmioty niezbędne 

zobowiązanemu i członkom jego rodziny do nauki lub wykonywania praktyk 

religijnych, a także przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane 

znacznie poniżej ich wartości, a które dla zobowiązanego mają znaczną wartość 

użytkową; 

10)  kwoty otrzymane na pokrycie wydatków służbowych, w tym kosztów podróży i 

wyjazdów; 

11)  kwoty otrzymane jako stypendia; 

12)  (uchylony); 

13)  rzeczy niezbędne ze względu na ułomność fizyczną zobowiązanego lub członków 

jego rodziny; 

14)  kwoty otrzymane z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń majątkowych; 

15)  środki pochodzące z dotacji przyznanej z budżetu państwa na określone cele i 

znajdujące się na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi 

bankowej dotacji oraz środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z 

realizacją projektu, na który środki te były przeznaczone; 

16)  rzeczy służące w kościołach i innych domach modlitwy do odprawiania nabożeństwa 

lub do wykonywania innych praktyk religijnych albo będące obiektami kultu 

religijnego, choćby były kosztownościami lub dziełami sztuki; 
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17)  środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 36 

ust. 4a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów 

mlecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 50 i 1272). 

§ 1a. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 15, egzekucji nie podlegają również sumy już 

wypłacone oraz środki trwałe, wartości niematerialne i prawne powstałe w ramach 

realizacji projektu, na który były przeznaczone środki pochodzące z programów 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przez okres jego trwałości wskazany w 

umowie o dofinansowanie projektu. 

§ 2. Za przedmioty niezbędne zobowiązanemu i członkom jego rodziny, w rozumieniu § 1 pkt 

1, nie uważa się w szczególności: 

1)   mebli stylowych i stylizowanych; 

2)   telewizorów do odbioru programu w kolorze, chyba że zobowiązany wykaże, że od 

roku produkcji telewizora upłynęło więcej niż 5 lat; 

3)   stereofonicznych radioodbiorników; 

4)   urządzeń służących do nagrywania lub odtwarzania obrazu lub dźwięku; 

5)   komputerów i urządzeń peryferyjnych, chyba że są one niezbędne zobowiązanemu do 

pracy zarobkowej wykonywanej przez niego osobiście; 

6)   futer ze skór szlachetnych; 

7)   dywanów wełnianych i ze skór naturalnych; 

8)   porcelany, szkła ozdobnego i kryształów; 

9)   sztućców z metali szlachetnych; 

10)  dzieł sztuki. 

 

Art. 19. 

§ 1. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania 

wszystkich środków egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej należności 

pieniężnych, do zabezpieczania takich należności w trybie i na zasadach określonych w 

dziale IV, a także do realizacji wniosków o odzyskanie należności pieniężnych oraz 

podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne określonych w ustawie o 

wzajemnej pomocy, z zastrzeżeniem § 2-8. 

§ 2. Właściwy organ gminy o statusie miasta, wymienionej w odrębnych przepisach oraz 

gminy wchodzącej w skład powiatu warszawskiego
(10)

 jest organem egzekucyjnym 

uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji 

z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, dla których 

ustalania lub określania i pobierania jest właściwy ten organ. 

§ 3. Przewodniczący organu orzekającego w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych w pierwszej instancji jest organem egzekucyjnym uprawnionym do 

stosowania egzekucji z wynagrodzenia za pracę ukaranego, w egzekucji administracyjnej 

należności pieniężnych z tytułu kar pieniężnych i kosztów postępowania orzeczonych w 

tych sprawach. 
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[§ 4. Dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest organem egzekucyjnym 

uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z 

ubezpieczenia społecznego, z renty socjalnej, z wierzytelności pieniężnych oraz z 

rachunków bankowych, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu 

składek na ubezpieczenia społeczne i należności pochodnych od składek oraz nienależnie 

pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego lub innych świadczeń wypłacanych 

przez ten oddział, które nie mogą być potrącane z bieżących świadczeń.] 

<§ 4. Dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczony przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych jest organem egzekucyjnym 

uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z 

ubezpieczenia społecznego, z renty socjalnej, z wierzytelności pieniężnych oraz z 

rachunków bankowych, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z 

tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i należności pochodnych od składek oraz 

nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego lub innych świadczeń 

wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które nie mogą być potrącane 

z bieżących świadczeń.> 

<§ 4a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

siedziby i właściwość rzeczową oraz miejscową dyrektorów oddziałów Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych wyznaczonych do działania jako organy egzekucyjne, 

uwzględniając strukturę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz 

dostępność systemu teleinformatycznego obsługującego egzekucję 

administracyjną.> 

§ 5. Dyrektor izby celnej jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania 

wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji 

administracyjnej należności pieniężnych, do których poboru zobowiązane są organy 

celne na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 6. (uchylony). 

§ 7. Dyrektor oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej jest organem 

egzekucyjnym uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za pracę albo ze 

świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w egzekucji administracyjnej należności 

pieniężnych z tytułu opłat za używanie lokalu i opłat pośrednich związanych z 

zajmowaniem przez żołnierzy lokali mieszkalnych znajdujących się w dyspozycji 

Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. 

§ 8. Organem egzekucyjnym w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych może być 

ponadto inny organ w zakresie określonym odrębnymi ustawami. 

 

[Art. 62. 

W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej do tej samej 

nieruchomości, rzeczy albo prawa majątkowego lub niemajątkowego, organ egzekucyjny 

wstrzymuje czynności egzekucyjne na wniosek wierzyciela, zobowiązanego lub z urzędu i 
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przekazuje akta egzekucji administracyjnej sądowi rejonowemu zgodnie z przepisami 

Kodeksu postępowania cywilnego.] 

 

<Art. 62. 

§ 1. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej do tej samej rzeczy albo 

prawa majątkowego egzekucje do tej rzeczy albo prawa majątkowego prowadzi 

łącznie sądowy organ egzekucyjny albo organ egzekucyjny, który jako pierwszy 

dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – organ, który 

dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie. 

§ 2. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej prowadzonej na podstawie 

jednolitego tytułu wykonawczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo 

zagranicznego tytułu wykonawczego określonych w ustawie o wzajemnej pomocy i 

egzekucji sądowej do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego – egzekucje do tej 

rzeczy albo prawa majątkowego prowadzi łącznie administracyjny organ 

egzekucyjny.> 

 

<Art. 62a. 

Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej nie wstrzymuje czynności egzekucyjnych. 

 

Art. 62b. 

§ 1. Jeżeli zgodnie z art. 62 prowadzenie łącznie egzekucji należy do sądowego organu 

egzekucyjnego, organ egzekucyjny: 

1) sporządza i przekazuje sądowemu organowi egzekucyjnemu odpisy tytułu 

wykonawczego z oznaczeniem celu, któremu ma służyć, dokumentu zajęcia 

oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia 

egzekucji; 

2) zwraca wierzycielowi niewykorzystaną zaliczkę; 

3) przekazuje sądowemu organowi egzekucyjnemu kwoty uzyskane wskutek 

zajęcia rzeczy albo prawa majątkowego, do których nastąpił zbieg egzekucji 

administracyjnej i sądowej, w przypadku gdy kwoty te nie zostały wypłacone 

wierzycielowi przed przekazaniem sądowemu organowi egzekucyjnemu 

odpisów, o których mowa w pkt 1; 

4) zawiadamia zobowiązanego lub dłużnika zajętej wierzytelności o 

przekazaniu egzekucji sądowemu organowi egzekucyjnemu i umorzeniu 

opłaty za czynność egzekucyjną, dokonaną  w egzekucji, w której wystąpił 

zbieg. 

§ 2. Organ egzekucyjny opatruje odpis tytułu wykonawczego adnotacją o wysokości 

należnych kosztów egzekucyjnych powstałych w postępowaniu egzekucyjnym, w 

którym powstał zbieg, oraz zakresie, w jakim należność została zaspokojona. 
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Art. 62c. 

Organ egzekucyjny, zawiadamia wierzyciela, zobowiązanego i dłużnika zajętej 

wierzytelności o przekazaniu egzekucji sądowemu organowi egzekucyjnemu. 

 

Art. 62d. 

§ 1. Organ egzekucyjny, który przejął prowadzenie łącznie egzekucji do rzeczy albo 

prawa majątkowego, do których nastąpił zbieg, prowadzi je w trybie egzekucji 

administracyjnej. 

§ 2. Organ egzekucyjny, który przejął prowadzenie łącznie egzekucji do rzeczy albo 

prawa majątkowego zawiadamia zobowiązanego i dłużnika zajętej wierzytelności o 

wysokości opłaty obliczonej zgodnie z art. 64 § 1a. 

§ 3. Na żądanie sądowego organu egzekucyjnego organ egzekucyjny, który przejął 

prowadzenie łącznie egzekucji, informuje o jej przebiegu. 

 

Art. 62e. 

W przypadku kolejnego zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej do tej samej rzeczy 

albo prawa majątkowego egzekucję sądową przejmuje organ egzekucyjny, który 

prowadzi łącznie egzekucje w wyniku pierwszego zbiegu egzekucji. Przepisy art. 

62a−62d i art. 62f stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 62f. 

§ 1. Organ egzekucyjny prowadzący łącznie egzekucje kończy, w formie postanowienia, 

egzekucję sądową z rzeczy albo prawa majątkowego, przejętą od sądowego organu 

egzekucyjnego, jeżeli jej dalsze prowadzenie jest niemożliwe, niecelowe lub jeżeli 

jest oczywiste, że nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów tej egzekucji. W 

postanowieniu organ egzekucyjny uchyla również czynności egzekucyjne podjęte w 

ramach tej egzekucji. Postanowienie doręcza się wierzycielowi, zobowiązanemu, 

dłużnikowi zajętej wierzytelności oraz sądowemu organowi egzekucyjnemu, od 

którego przejęto egzekucję. 

§ 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, zażalenie przysługuje wierzycielowi 

niebędącemu organem egzekucyjnym oraz zobowiązanemu.> 

 

[Art. 63. 

§ 1. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej do tej samej rzeczy albo prawa 

majątkowego, prowadzonej przez organy egzekucyjne, o których mowa w art. 19, łączne 

prowadzenie egzekucji przejmuje naczelnik urzędu skarbowego, który pierwszy 

zastosował środek egzekucyjny, a jeżeli naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał takiej 

czynności lub nie dokonał jej jako pierwszy - łączne prowadzenie egzekucji przejmuje 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby lub miejsca zamieszkania 

zobowiązanego, z zastrzeżeniem § 2. 
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§ 2. Jeżeli środek egzekucyjny zastosował naczelnik urzędu skarbowego właściwy według 

miejsca położenia majątku zobowiązanego, łączne prowadzenie egzekucji przejmuje ten 

organ. 

§ 3. W przypadku wystąpienia dalszych zbiegów egzekucji łączne prowadzenie egzekucji 

przejmuje naczelnik urzędu skarbowego, który przejął prowadzenie egzekucji zgodnie z § 

1 lub 2.] 

 

<Art. 63. 

§ 1. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnych do tej samej rzeczy albo prawa 

majątkowego, prowadzonych przez organy egzekucyjne, przepisy  art. 62–62c, art. 

62d § 1 i 3, art. 62e oraz art. 62f stosuje się odpowiednio. 

§ 2. Spór o właściwość między organami egzekucyjnymi rozstrzyga, na wniosek organu 

egzekucyjnego pozostającego w sporze, dyrektor izby skarbowej właściwy ze 

względu na siedzibę organu egzekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia, a w 

razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – dyrektor izby skarbowej 

właściwy ze względu na siedzibę organu egzekucyjnego, który dokonał zajęcia na 

poczet należności w wyższej kwocie.> 

 

<Art. 63a. 

§ 1. Doręczenia pomiędzy organami egzekucyjnymi, oraz pomiędzy organem 

egzekucyjnym a komornikiem sądowym dokonuje się z użyciem środków 

komunikacji elektronicznej. 

§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w 

drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i dokonywania doręczeń z użyciem 

środków komunikacji elektronicznej odpisów dokumentów w przypadku 

wystąpienia zbiegu egzekucji, mając na względzie bezpieczeństwo posługiwania się 

dokumentami w postaci elektronicznej oraz sprawność i skuteczność egzekucji.> 

 

 

Art. 64. 

§ 1. Organ egzekucyjny, z zastrzeżeniem § 2, w egzekucji należności pieniężnych pobiera za 

dokonane czynności egzekucyjne opłaty w następującej wysokości, z zastrzeżeniem art. 

64d: 

1)   za pobranie pieniędzy na miejscu u zobowiązanego - 5% kwoty pobranej należności, 

nie mniej jednak niż 2 zł 50 gr; 

2)   za zajęcie świadczeń z ubezpieczenia społecznego - 4% kwoty egzekwowanej 

należności, nie mniej jednak niż 1 zł 40 gr; 

3)   za zajęcie wynagrodzenia za pracę - 4% egzekwowanej należności, nie mniej jednak 

niż 2 zł 50 gr; 
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4)   za zajęcie innych niż wymienione w pkt 2 i 3 wierzytelności pieniężnych lub innych 

praw majątkowych - 5% kwoty egzekwowanej należności, nie mniej jednak niż 4 zł 

20 gr; 

5)   za zajęcie ruchomości - 6% kwoty egzekwowanej należności, nie mniej jednak niż 6 

zł 80 gr; 

6)   za zajęcie nieruchomości - 8% kwoty egzekwowanej należności, nie więcej jednak 

niż 34 200 zł; 

7)   za odebranie zajętych ruchomości od zobowiązanego - 5% kwoty wartości 

szacunkowej tych ruchomości, nie mniej jednak niż 6 zł 80 gr; 

8)   za odebranie pomieszczeń w zajętej nieruchomości - w wysokości i na zasadach 

określonych w art. 64a § 1 pkt 6; 

9)   za ogłoszenie sprzedaży zajętych ruchomości w drodze licytacji lub przetargu ofert 

lub za czynności przygotowawcze do sprzedaży egzekucyjnej w inny sposób - 6 zł 

80 gr; 

10)  za ogłoszenie sprzedaży zajętej nieruchomości - 10 zł; 

11)  za przeprowadzenie licytacji lub dokonanie sprzedaży egzekucyjnej w inny sposób - 

5% kwoty uzyskanej ze sprzedaży, nie mniej jednak niż 6 zł 80 gr; 

12)  za spisanie protokołu o udaremnieniu przez zobowiązanego przeprowadzenia 

egzekucji z zajętych ruchomości lub praw majątkowych przez ich usunięcie, zbycie 

lub uszkodzenie - 10% wartości szacunkowej tych ruchomości, nie mniej jednak niż 

13 zł 50 gr; 

13)  za wezwanie pomocy Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej lub wojskowych organów 

porządkowych - 13 zł 50 gr; 

14)  za spisanie na miejscu u zobowiązanego protokołu o stanie majątkowym 

zobowiązanego - 10% kwoty egzekwowanej należności, nie więcej jednak niż 3 zł. 

<§ 1a. W przypadku przejęcia prowadzenia egzekucji sądowej, w wyniku zbiegu 

egzekucji do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego, organ egzekucyjny pobiera 

opłatę za prowadzenie egzekucji w wysokości, o której mowa w § 1 pkt 2–6. W 

podstawie obliczenia opłaty uwzględnia się należności pieniężne wskazane przez 

sądowy organ egzekucyjny w odpisie tytułu wykonawczego, w tym odsetki z tytułu 

niezapłacenia należności w terminie.> 

§ 2. Organ egzekucyjny pobiera opłaty za czynności egzekucyjne, jeżeli nie później niż po 

upływie 14 dni od dnia dokonania pierwszego zajęcia nieruchomości, rzeczy lub prawa 

majątkowego nadał w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) za pokwitowaniem lub doręczył 

zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego lub zawiadomienie o zajęciu wierzytelności 

lub innego prawa majątkowego. 

§ 3. Opłaty za czynności egzekucyjne, o których mowa w § 1 pkt 1-6, oblicza się oddzielnie 

od każdego tytułu wykonawczego, który był podstawą dokonania czynności 

egzekucyjnych. 
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§ 4. Opłaty za zajęcia, o których mowa w § 1 pkt 2-6, pobiera się tylko raz w toku 

postępowania egzekucyjnego, chociażby takie same czynności były następnie ponawiane. 

[§ 5. Jeżeli w celu wyegzekwowania tej samej należności pieniężnej dokonano czynności 

egzekucyjnych, o których mowa w § 1 pkt 2-6, opłatę egzekucyjną pobiera się tylko za 

jedno zajęcie, za które należy się najwyższa opłata, nie mniej jednak niż 6 zł 80 gr. 

§ 6. Organ egzekucyjny pobiera opłatę manipulacyjną z tytułu zwrotu wydatków za wszystkie 

czynności manipulacyjne związane ze stosowaniem środków egzekucyjnych. Opłata 

wynosi 1% kwoty egzekwowanych należności objętych każdym tytułem wykonawczym, nie 

mniej jednak niż 1 zł 40 gr. 

§ 7. Jeżeli wysokość opłaty egzekucyjnej jest określona stosunkowo do egzekwowanej lub 

pobranej należności pieniężnej, w podstawie obliczenia opłaty uwzględnia się również 

odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, przypadające w dniu powstania 

obowiązku uiszczenia opłaty.] 

<§ 5. Jeżeli w celu wyegzekwowania tej samej należności pieniężnej dokonano czynności 

egzekucyjnych, o których mowa w § 1 pkt 2–6, za dokonanie kolejnej czynności 

egzekucyjnej pobiera się opłatę egzekucyjną pomniejszoną o opłatę za wcześniej 

dokonaną czynność egzekucyjną, nie mniej jednak niż 6 zł 80 gr. 

§ 6. Organ egzekucyjny pobiera opłatę manipulacyjną z tytułu zwrotu wydatków za 

wszystkie czynności manipulacyjne związane ze stosowaniem środków 

egzekucyjnych. Opłata wynosi 1% kwoty egzekwowanych należności pieniężnych 

objętych każdym tytułem wykonawczym, nie mniej jednak niż 1 zł 40 gr. W 

podstawie obliczenia opłaty uwzględnia się również odsetki z tytułu niezapłacenia 

należności w terminie przypadające w dniu wszczęcia postępowania egzekucyjnego. 

§ 7. Jeżeli wysokość opłaty egzekucyjnej jest określona stosunkowo do egzekwowanej 

lub pobranej należności pieniężnej, w podstawie obliczenia opłaty uwzględnia się 

również odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie przypadające w dniu 

podjęcia czynności egzekucyjnej lub sporządzenia dokumentu stanowiącego 

podstawę dokonania czynności egzekucyjnej.> 

§ 8. Zapłata egzekwowanej należności po dokonaniu czynności egzekucyjnych nie zwalnia od 

obowiązku uiszczenia opłaty manipulacyjnej oraz opłat za czynności egzekucyjne i 

wydatków egzekucyjnych. 

§ 9. Obowiązek uiszczenia opłat, o których mowa w § 1 i 6, powstaje: 

1)   za pobranie pieniędzy - z chwilą pobrania; 

2)   za zajęcie wierzytelności pieniężnych lub innych praw majątkowych u dłużnika 

zajętej wierzytelności - z chwilą doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności 

zawiadomienia o zajęciu; 

3)   za zajęcie wierzytelności pieniężnych lub innych praw majątkowych w inny sposób 

niż określony w pkt 2 - z chwilą zawiadomienia zobowiązanego o zajęciu; 

4)   za zajęcie ruchomości - z chwilą podpisania protokołu zajęcia przez poborcę 

skarbowego; 

5)   za zajęcie nieruchomości - z chwilą doręczenia zobowiązanemu wezwania, o którym 

mowa w art. 110c § 2; 
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6)   za odebranie zajętych ruchomości od zobowiązanego lub odebranie pomieszczeń w 

zajętej nieruchomości - z chwilą podpisania przez poborcę skarbowego protokołu ich 

odebrania; 

7)   za ogłoszenie o licytacji ruchomości lub za czynności przygotowawcze do sprzedaży 

egzekucyjnej zajętych ruchomości w inny sposób lub ogłoszenie sprzedaży zajętej 

nieruchomości - z chwilą doręczenia zobowiązanemu odpisu obwieszczenia o 

licytacji lub zawiadomienia o dokonaniu czynności przygotowawczych do sprzedaży 

w inny sposób; 

8)   za przeprowadzenie licytacji lub dokonanie sprzedaży egzekucyjnej w inny sposób - 

z chwilą podpisania przez poborcę skarbowego protokołu sprzedaży; 

9)   za spisanie protokołu o udaremnieniu egzekucji - z chwilą podpisania przez poborcę 

skarbowego tego protokołu; 

10)  za wezwanie pomocy organów, o których mowa w § 1 pkt 13 - z chwilą przybycia 

funkcjonariusza na miejsce wykonywania czynności egzekucyjnej; 

11)  za spisanie protokołu o stanie majątkowym zobowiązanego - z chwilą podpisania 

protokołu przez poborcę skarbowego lub innego upoważnionego pracownika oraz 

przez zobowiązanego lub świadka przywołanego do tej czynności. 

§ 10. Obowiązek uiszczenia opłaty manipulacyjnej powstaje z chwilą doręczenia 

zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego. Jeżeli pierwszą czynnością 

egzekucyjną jest zajęcie wierzytelności pieniężnej lub innego prawa majątkowego u 

dłużnika zajętej wierzytelności, obowiązek uiszczenia opłaty manipulacyjnej 

powstaje równocześnie z obowiązkiem uiszczenia opłaty za zajęcie. 

 

Art. 64c. 

§ 1. Opłaty, o których mowa w art. 64 § 1 i 6 oraz w art. 64a, wraz z wydatkami poniesionymi 

przez organ egzekucyjny stanowią koszty egzekucyjne. Koszty egzekucyjne, z 

zastrzeżeniem § 2-4, obciążają zobowiązanego. 

§ 2. Jeżeli tytuł wykonawczy zawiera wady uniemożliwiające przeprowadzenie postępowania 

egzekucyjnego, które nie mogły być znane organowi egzekucyjnemu w chwili 

skierowania tego tytułu do egzekucji, wierzyciel niebędący jednocześnie organem 

egzekucyjnym obowiązany jest uiścić, tytułem zwrotu wydatków poniesionych przez 

organ egzekucyjny, kwotę wynoszącą 3 zł 40 gr. 

§ 2a. Przepisu § 2 nie stosuje się do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego. 

§ 3. Jeżeli po pobraniu od zobowiązanego należności z tytułu kosztów egzekucyjnych okaże 

się, że wszczęcie i prowadzenie egzekucji było niezgodne z prawem, należności te, 

wraz z naliczonymi od dnia ich pobrania odsetkami ustawowymi, organ egzekucyjny 

zwraca zobowiązanemu, a jeżeli niezgodne z prawem wszczęcie i prowadzenie 

egzekucji spowodował wierzyciel, obciąża nimi wierzyciela. 

§ 3a. (uchylony). 

§ 3b. (uchylony). 

[§ 4. Wierzyciel pokrywa koszty egzekucyjne, jeżeli nie mogą być one ściągnięte od 

zobowiązanego, z zastrzeżeniem § 4b oraz art. 64e § 4a.] 
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<§ 4. Wierzyciel pokrywa koszty egzekucyjne, jeżeli nie mogą być one ściągnięte od 

zobowiązanego.> 

§ 4a. (uchylony). 

§ 4b. Nieściągnięte od zobowiązanego wydatki egzekucyjne, poniesione w postępowaniu 

egzekucyjnym prowadzonym na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego albo 

zagranicznego tytułu wykonawczego, organ egzekucyjny lub rekwizycyjny pokrywa 

bezpośrednio z budżetu państwa. 

§ 4c. (uchylony). 

§ 5. Egzekucja kosztów egzekucyjnych następuje w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. Przy egzekucji kosztów egzekucyjnych nie pobiera się 

opłat za czynności egzekucyjne. 

§ 6. Koszty egzekucyjne powstałe w egzekucji należności pieniężnej są dochodzone na 

podstawie tytułu wykonawczego wystawionego na tę należność, chyba że przepisy 

niniejszej ustawy stanowią inaczej. 

§ 7. Organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych na żądanie 

zobowiązanego albo z urzędu, jeżeli koszty te obciążają wierzyciela. Na postanowienie 

to przysługuje zażalenie. 

§ 7a. W przypadkach określonych w art. 80 i art. 81 ustawy o wzajemnej pomocy organ 

egzekucyjny może wystąpić do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego o 

przekazanie na rachunek tego organu wydatków egzekucyjnych poniesionych w 

związku z realizacją wniosku o odzyskanie należności pieniężnych wraz z wypłaconymi 

odsetkami od zwróconych należności pieniężnych, przedstawiając ich zestawienie, 

jeżeli wszczęcie lub prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych 

będących przedmiotem zwrotu spowodowało państwo członkowskie lub państwo 

trzecie. 

§ 7b. W przypadku, o którym mowa w § 7a, nie wydaje się postanowienia o wysokości 

wydatków egzekucyjnych obciążających wierzyciela. 

§ 8. Żądanie, o którym mowa w § 7, nie podlega rozpatrzeniu, jeżeli zostało wniesione po 

upływie 14 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu postanowienia o umorzeniu 

postępowania egzekucyjnego, a w przypadku zakończenia postępowania egzekucyjnego 

wskutek wyegzekwowania wykonania obowiązku - od dnia powiadomienia 

zobowiązanego o wysokości pobranych kosztów egzekucyjnych. 

[§ 9. Środki pieniężne pochodzące z wyegzekwowanych kosztów egzekucyjnych, w tym 

powstałych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie jednolitego 

tytułu wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego, przypadają na rzecz 

tego organu, który je uzyskał, z zastrzeżeniem § 10 i 11.] 

<§ 9. Środki pieniężne pochodzące z wyegzekwowanych kosztów egzekucyjnych, w tym 

powstałych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie jednolitego 

tytułu wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego, przypadają na 

rzecz tego organu, który je uzyskał.> 
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§ 10. Jeżeli koszty egzekucyjne zostały pokryte przez wierzyciela, środki pieniężne uzyskane 

z tego tytułu przypadają na rzecz organu, który dokonał czynności egzekucyjnych 

powodujących powstanie tych kosztów, z zastrzeżeniem § 11. 

§ 11. Jeżeli czynności egzekucyjne powodujące powstanie kosztów, o których mowa w art. 64 

§ 1 pkt 2-6 i § 6, zostały dokonane przez więcej niż jeden organ egzekucyjny lub 

rekwizycyjny, uzyskane z tego tytułu środki pieniężne rozdziela się między te organy w 

proporcji odpowiadającej stosunkowi wyegzekwowanych przez nie kwot do kwot 

wyegzekwowanych w całym postępowaniu egzekucyjnym. Przepis art. 64 § 3 stosuje 

się odpowiednio. 

<§ 11a. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnych do tej samej rzeczy albo 

prawa majątkowego koszty egzekucyjne przypadają na rzecz tych organów 

egzekucyjnych, które dokonały poszczególnych czynności powodujących powstanie 

tych kosztów.> 

§ 12. Rozliczenia, o którym mowa w § 11, dokonuje organ egzekucyjny kończący 

postępowanie egzekucyjne, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia 

postępowania egzekucyjnego. Rozliczenie może być dokonane za zgodą wierzyciela 

przez potrącenie wzajemnych należności. Na postanowienie w sprawie rozliczenia 

kosztów przysługuje zażalenie organom, których dotyczy to rozliczenie. 

 

Art. 64e. 

§ 1. Organ egzekucyjny może umorzyć w całości lub w części przypadające na jego rzecz 

koszty egzekucyjne. 

§ 2. Koszty egzekucyjne mogą być umorzone, jeżeli: 

1)   stwierdzono nieściągalność od zobowiązanego dochodzonego obowiązku lub gdy 

zobowiązany wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów egzekucyjnych bez 

znacznego uszczerbku dla swojej sytuacji finansowej; 

2)   za umorzeniem przemawia ważny interes publiczny; 

3)   ściągnięcie tylko kosztów egzekucyjnych spowodowałoby niewspółmierne wydatki 

egzekucyjne. 

§ 3. Koszty egzekucyjne powstałe w egzekucji należności pieniężnych mogą być umorzone w 

przypadkach określonych w § 2 pkt 1, jeżeli obciążenie wierzyciela obowiązkiem 

uiszczenia tych kosztów byłoby gospodarczo nieuzasadnione. 

§ 4. W przypadku częściowego umorzenia kosztów egzekucyjnych umarza się przede 

wszystkim opłaty za czynności egzekucyjne. 

§ 4a. Organ egzekucyjny z urzędu umarza koszty z tytułu opłat, o których mowa w art. 64 § 1 

i 6, jeżeli opłaty te nie mogą być ściągnięte od zobowiązanego i powstały w 

postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie jednolitego tytułu 

wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego. Nie wydaje się postanowienia 

w sprawie umorzenia kosztów egzekucyjnych. 

§ 4b. Przepis § 4a stosuje się odpowiednio do wydatków egzekucyjnych poniesionych w 

postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie jednolitego tytułu 

wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego, chyba że organ egzekucyjny 
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uzyskał zwrot tych wydatków od państwa członkowskiego lub państwa trzeciego w 

przypadkach określonych w art. 29a lub w przypadkach określonych w art. 80 i art. 81 

ustawy o wzajemnej pomocy. 

<§ 4c. Organ egzekucyjny z urzędu umarza niewyegzekwowane koszty z tytułu opłaty, o 

której mowa w art. 64 § 1 pkt 2–6, naliczonej w egzekucji, w której doszło do zbiegu 

egzekucji administracyjnej i sądowej, w przypadku przejęcia prowadzenia łącznie 

egzekucji przez sądowy organ egzekucyjny. Nie wydaje się postanowienia w sprawie 

umorzenia kosztów egzekucyjnych. 

§ 4d. Organ egzekucyjny z urzędu umarza niewyegzekwowane koszty z tytułu opłaty, o 

której mowa w art. 64 § 1a, jeżeli opłata nie może być ściągnięta od zobowiązanego. 

Nie wydaje się postanowienia w sprawie umorzenia kosztów egzekucyjnych.> 

§ 5. Na postanowienie w sprawie umorzenia kosztów egzekucyjnych służy zażalenie 

zobowiązanemu i wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym. 

 

Art. 67. 

§ 1. Z zastrzeżeniem art. 68 § 1, podstawę zastosowania środków egzekucyjnych, o których 

mowa w art. 1a pkt 12 lit. a, stanowi zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego 

zobowiązanego u dłużnika zajętej wierzytelności albo protokół zajęcia prawa 

majątkowego, albo protokół zajęcia i odbioru ruchomości, albo protokół odbioru 

dokumentu, sporządzone według wzoru określonego w drodze rozporządzenia przez 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Określając wzór, minister 

uwzględni uwarunkowania wynikające z elektronicznego przetwarzania danych 

zawartych w tym zawiadomieniu lub protokołach. 

<§ 1a. Zawiadomienia o zajęciu i inne pisma w ramach stosowanego środka 

egzekucyjnego mogą być doręczane przy wykorzystaniu systemu 

teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej. W takim 

przypadku nie stosuje się wzoru, o którym mowa w § 1.> 

§ 2. Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego zobowiązanego u dłużnika zajętej 

wierzytelności zawiera: 

1)   oznaczenie zobowiązanego, wierzyciela i organu egzekucyjnego; 

2)   oznaczenie dłużnika zajętej wierzytelności; 

3)   określenie stosowanego środka egzekucyjnego; 

4)   numer tytułu wykonawczego stanowiącego podstawę do zajęcia; 

5)   kwotę należności, okres, za który należność została ustalona lub określona, termin 

płatności należności, rodzaj i stopę odsetek z tytułu niezapłacenia należności w 

terminie oraz kwotę odsetek naliczonych do dnia wystawienia zawiadomienia; 

6)   kwotę należnych kosztów egzekucyjnych; 

7)   wezwanie dłużnika zajętej wierzytelności do realizacji zajęcia lub powiadomienia 

organu egzekucyjnego o przeszkodzie w realizacji zajęcia; 

8)   pouczenie zobowiązanego i dłużnika zajętej wierzytelności o skutkach zajęcia; 

9)   datę wystawienia zawiadomienia, podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska 

służbowego podpisującego oraz odcisk pieczęci organu egzekucyjnego. 
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<§ 2a. Jeżeli zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego doręcza się dłużnikowi zajętej 

wierzytelności przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem 

środków komunikacji elektronicznej: 

1) w zawiadomieniu o zajęciu nie umieszcza się podpisu z podaniem imienia, 

nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego oraz odcisku pieczęci organu 

egzekucyjnego; 

2) zawiadomienie o zajęciu zawiera numer Powszechnego Elektronicznego Sytemu 

Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

zobowiązanego, o ile są znane organowi egzekucyjnemu; 

3) zawiadomienie o zajęciu opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

§ 2b. W przypadkach, o których mowa w § 1a, organ egzekucyjny sporządza wydruk 

zawiadomienia o zajęciu. Doręczenie zobowiązanemu wydruku zawiadomienia o 

zajęciu uznaje się za doręczenie odpisu tego zawiadomienia. 

§ 2c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

sporządzania i dokonywania doręczeń dokumentów przesyłanych w ramach 

stosowanego środka egzekucyjnego przy wykorzystaniu systemu 

teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej, mając na 

względzie bezpieczeństwo posługiwania się dokumentami w postaci elektronicznej 

oraz sprawność i skuteczność egzekucji.> 

§ 3. Do protokołu zajęcia prawa majątkowego stosuje się odpowiednio § 4. 

§ 4. Protokół zajęcia i odbioru ruchomości zawiera treść określoną w § 2 pkt 1, 4-6 i 9 oraz w 

art. 53 § 1 pkt 5, a ponadto: 

1)   wyszczególnienie zajętych ruchomości z podaniem ich ilości, rodzaju jednostki miary 

i wartości szacunkowej ruchomości, jeżeli jej oszacowanie nie zostało zastrzeżone 

dla biegłego skarbowego; 

2)   adnotację, które z zajętych ruchomości mogą być sprzedane bezpośrednio po zajęciu, 

a także które ruchomości poborca pozostawia pod dozorem zobowiązanego lub 

osoby zastępującej zobowiązanego, a które odbiera; 

3)   pouczenie zobowiązanego o skutkach zajęcia ruchomości i przysługującym mu 

prawie zaskarżenia w postaci zgłoszenia zarzutów; 

4)   pouczenie dozorcy o skutkach przyjęcia ruchomości pod dozór. 

§ 5. Protokół odebrania dokumentu zawiera treść określoną w § 2 pkt 1, 4-6 i 9 i § 4 pkt 3 

oraz w art. 53 § 1 pkt 1, 2 i 4-6, a ponadto: 

1)   oznaczenie lub opis odebranego dokumentu; 

2)   wartość szacunkową prawa majątkowego związanego z tym dokumentem. 

 

<Art. 69a. 

§ 1. W razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo egzekucji 

administracyjnych do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego, gdy zajęte kwoty 

nie wystarczają na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych, dłużnik 

zajętej wierzytelności: 
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1) przekazuje należność na rzecz tego organu, który pierwszy dokonał zajęcia, a 

w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – na rzecz organu, który 

dokonał zajęcia na poczet należności pieniężnych w wyższej kwocie; 

2) pod rygorem odpowiedzialności za szkodę, niezwłocznie zawiadamia o zbiegu 

egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę doręczenia 

zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, 

na poczet których zajęcia zostały dokonane. 

§ 2. W razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo egzekucji 

administracyjnych do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego, gdy zajęte kwoty 

nie wystarczają na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych, zobowiązany 

w przypadku zbiegu egzekucji do ruchomości albo prawa majątkowego, którego 

warunkiem wykonywania jest posiadanie dokumentu, pod rygorem 

odpowiedzialności za szkodę, niezwłocznie zawiadamia o zbiegu egzekucji właściwe 

organy egzekucyjne, wskazując datę doręczenia zawiadomień o zajęciach 

dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet których zajęcia 

zostały dokonane.> 

 

[Art. 70a. 

§ 1. Jeżeli rzecz lub prawo majątkowe, do których skierowano egzekucję, zostały obciążone 

hipoteką lub zastawem, organ egzekucyjny ustala kolejność zaspokojenia dochodzonej 

należności pieniężnej. W przypadku stwierdzenia, że przed dochodzoną należnością 

pieniężną podlegają zaspokojeniu inne wierzytelności zabezpieczone hipoteką lub 

zastawem, organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie wstrzymania czynności 

egzekucyjnych podjętych w stosunku do zajętych rzeczy lub praw majątkowych. 

§ 2. Jeżeli hipoteki lub zastawy ustanowione dla zabezpieczenia wierzytelności podlegających 

zaspokojeniu przed dochodzoną należnością pieniężną wygasną bez przeniesienia 

własności zajętych rzeczy lub praw majątkowych, organ egzekucyjny podejmuje 

wstrzymane czynności egzekucyjne. 

 

Art. 70b. 

§ 1. Jeżeli dłużnikowi zajętej wierzytelności jest wiadome, że zajęta wierzytelność lub inne 

prawo majątkowe obciążone zostały zastawem rejestrowym, wstrzymuje realizację 

zajęcia, z zastrzeżeniem § 2, i powiadamia o tym niezwłocznie organ egzekucyjny. 

§ 2. Jeżeli należności pieniężnej dochodzonej przez organ egzekucyjny przysługuje 

wcześniejsza kolejność zaspokojenia niż wierzytelności zabezpieczonej zastawem 

rejestrowym, organ egzekucyjny powiadamia o tym dłużnika zajętej wierzytelności, który 

niezwłocznie podejmuje wstrzymaną realizację zajęcia.] 

 

[Art. 73. 

Jeżeli wynagrodzenie za pracę zostało uprzednio zajęte przez inny organ egzekucyjny, 

pracodawca niezwłocznie zawiadamia o tym właściwe organy egzekucyjne.] 
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Art. 79. 

§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z 

ubezpieczenia społecznego zobowiązanego, a także z renty socjalnej, zwanych dalej 

"świadczeniami", przez przesłanie do organu rentowego właściwego do spraw wypłaty 

zobowiązanemu świadczeń zawiadomienia o zajęciu tej części przysługujących 

zobowiązanemu świadczeń, która nie jest zwolniona spod egzekucji, na pokrycie 

egzekwowanych należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia 

należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny jednocześnie 

wzywa organ rentowy, aby nie wypłacał zajętej części świadczenia zobowiązanemu, lecz 

przekazał ją organowi egzekucyjnemu aż do pełnego pokrycia egzekwowanych 

należności pieniężnych. 

§ 2. Zajęcie świadczeń jest dokonane z chwilą doręczenia organowi rentowemu 

zawiadomienia o zajęciu. Zajęcie to zachowuje moc również w przypadku zmiany organu 

rentowego właściwego do wypłaty świadczeń. 

§ 3. W stosunku do egzekwowanej należności pieniężnej nieważne są rozporządzenia 

świadczeniami przekraczające część wolną od zajęcia, dokonane po ich zajęciu, a także 

przed tym zajęciem, jeżeli są wymagalne po zajęciu. 

§ 4. Jednocześnie z przesłaniem zawiadomienia, o którym mowa w § 1, organ egzekucyjny: 

1)   zawiadamia zobowiązanego o zajęciu przysługujących mu świadczeń, doręczając mu 

odpis tytułu wykonawczego, o ile nie został wcześniej doręczony, i odpis 

zawiadomienia przesłanego do organu rentowego, pouczając ponadto 

zobowiązanego, że nie może odbierać świadczeń poza częścią wolną od zajęcia, ani 

rozporządzać nimi w żaden inny sposób; 

2)   wzywa organ rentowy, aby: 

a)  w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia podał wysokość 

przysługujących zobowiązanemu miesięcznych świadczeń i zawiadamiał o 

każdej zmianie ich wysokości, 

b)  składał, w przypadku zaistnienia przeszkód do wypłacenia świadczeń, 

oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby 

roszczą sobie prawa do zajętych świadczeń, czy i w jakim sądzie toczy się 

sprawa o te świadczenia oraz czy i o jakie roszczenia została skierowana do tych 

świadczeń egzekucja przez innych wierzycieli; 

3)   poucza organ rentowy o określonych w art. 71b, art. 168c i art. 168e skutkach 

niestosowania się do wezwań, o których mowa w pkt 1 i 2. 

[§ 5. Przy egzekucji ze świadczeń stosuje się odpowiednio przepisy art. 73 i 75.] 

<§ 5. Przy egzekucji ze świadczeń stosuje się odpowiednio przepis art. 75.> 

 

Art. 80. 

[§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego przez 

przesłanie do banku, a jeżeli bank posiada oddziały - do właściwego oddziału, 

zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku 

bankowego do wysokości egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu 
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niezapłacenia w terminie dochodzonej wierzytelności oraz kosztami egzekucyjnymi. 

Organ egzekucyjny jednocześnie wzywa bank, aby bez zgody organu egzekucyjnego nie 

dokonywał wypłat z rachunku bankowego do wysokości zajętej wierzytelności, lecz 

bezzwłocznie przekazał zajętą kwotę organowi egzekucyjnemu na pokrycie egzekwowanej 

należności albo zawiadomił organ egzekucyjny, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

wezwania, o przeszkodzie w dokonaniu wpłaty.] 

<§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego przez 

przesłanie do banku zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej 

zobowiązanego z rachunku bankowego do wysokości egzekwowanej należności 

pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie dochodzonej 

wierzytelności oraz kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny jednocześnie 

wzywa bank, aby bez zgody organu egzekucyjnego nie dokonywał wypłat z 

rachunku bankowego do wysokości zajętej wierzytelności, lecz bezzwłocznie 

przekazał zajętą kwotę organowi egzekucyjnemu na pokrycie egzekwowanej 

należności albo zawiadomił organ egzekucyjny, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

wezwania, o przeszkodzie w dokonaniu wpłaty, w tym również o nieprowadzeniu 

rachunku bankowego zobowiązanego.> 

§ 2. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego zobowiązanego jest dokonane z chwilą 

doręczenia bankowi zawiadomienia o zajęciu, o którym mowa w § 1, i obejmuje również 

kwoty, które nie były na rachunku bankowym w chwili zajęcia, a zostały wpłacone na ten 

rachunek po dokonaniu zajęcia. 

§ 3. Jednocześnie z przesłaniem zawiadomienia, o którym mowa w § 1, organ egzekucyjny 

zawiadamia zobowiązanego o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, 

doręczając mu odpis tytułu wykonawczego, o ile nie został wcześniej doręczony, i odpis 

zawiadomienia skierowanego do banku o zakazie wypłaty zajętej kwoty z rachunku 

bankowego bez zgody organu egzekucyjnego. 

 

[Art. 82. 

W przypadku zbiegu kilku egzekucji administracyjnych lub zbiegu egzekucji administracyjnej i 

sądowej do tej samej wierzytelności z rachunku bankowego zobowiązanego, jeżeli kwoty 

znajdujące się na rachunku bankowym nie wystarczają na pokrycie wszystkich 

egzekwowanych należności, bank obowiązany jest wstrzymać wypłaty z tego rachunku do 

wysokości należności pieniężnych, na rzecz których zajęcie nastąpiło, oraz niezwłocznie 

zawiadomić o tym właściwe organy egzekucyjne. Przepisy art. 81 § 4-5 stosuje się 

odpowiednio.] 

 

<Art. 86b. 

Zawiadomienia i wezwania, o których mowa w przepisach niniejszego rozdziału, 

przesyła się do banku i organu egzekucyjnego przy wykorzystaniu systemu 

teleinformatycznego obsługującego zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego. Jeżeli 

wykorzystanie tego systemu jest niemożliwe z przyczyn technicznych, w czasie 
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niezbędnym do przywrócenia jego funkcjonowania zawiadomienia i wezwania doręcza 

się na piśmie.> 

 

[Art. 87. 

Przepisy dotyczące egzekucji z rachunków bankowych i wierzytelności z rachunku bankowego 

związanego z dokumentem stosuje się odpowiednio w egzekucji z wkładów oszczędnościowych 

gromadzonych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.] 

 

<Art. 87. 

Przepisy dotyczące egzekucji z rachunków bankowych i wierzytelności z rachunku 

bankowego związanego z dokumentem stosuje się odpowiednio w egzekucji z rachunków 

prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, z wyłączeniem 

przepisu art. 86b.> 

 

<Art. 89a. 

§ 1. Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w rozumieniu ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa obejmuje także wierzytelności 

przyszłe, wynikające z nadpłaty lub zwrotu podatku powstałych w ciągu roku od 

dnia dokonania zajęcia. 

§ 2. Dłużnik zajętej wierzytelności składa oświadczenie, o którym mowa w art. 89 § 3 pkt 

1, jednocześnie z przekazaniem organowi egzekucyjnemu kwoty na pokrycie 

dochodzonych należności albo informuje o braku swojej właściwości, jeżeli nie jest 

dłużnikiem wierzytelności. 

§ 3. Zawiadomienie o zajęciu i inne pisma w ramach egzekucji z nadpłaty lub zwrotu 

podatku sporządza się i doręcza z użyciem środków komunikacji elektronicznej w 

sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 67 § 2c.> 

 

[Art. 94c. 

Jeżeli zajęte prawa z instrumentów finansowych zobowiązanego i wierzytelności z rachunku 

pieniężnego zostały uprzednio zajęte przez inny organ egzekucyjny, prowadzący rachunki 

niezwłocznie zawiadamia o tym właściwe organy egzekucyjne.] 

 

[Art. 96e. 

Jeżeli weksel został już uprzednio zajęty przez inny organ egzekucyjny, zobowiązany 

niezwłocznie zawiadamia o tym właściwe organy egzekucyjne.] 

 

Art. 96h. 

§ 1. Poborca skarbowy zamieszcza w protokole zajęcia opis zajętych praw i jeżeli jest to 

możliwe - wartość szacunkową zajętych praw. 

§ 2. Jeżeli oszacowanie przez poborcę skarbowego wartości zajętych praw nie jest możliwe 

lub zajęcie jest dokonane przez doręczenie Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej 
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Polskiej zawiadomienia o zajęciu, organ egzekucyjny zwraca się do biegłego skarbowego 

o oszacowanie wartości tych praw. 

§ 3. Na oszacowanie dokonane przez poborcę skarbowego zobowiązanemu przysługuje prawo 

wniesienia do organu egzekucyjnego zarzutu - w terminie 7 dni od dnia zajęcia. W 

przypadku nieuwzględnienia zarzutu zobowiązanego, organ egzekucyjny zwraca się do 

biegłego skarbowego o oznaczenie wartości zajętych praw. 

§ 4. Sprzedaż zajętych praw następuje w trybie przepisów działu II rozdziału 6 oddziału 2. 

[§ 5. Jeżeli zajęte prawa zostały już uprzednio zajęte przez inny organ egzekucyjny, 

zobowiązany niezwłocznie zawiadamia o tym właściwe organy egzekucyjne.] 

 

[Art. 115a. 

Jeżeli następuje podział kwoty uzyskanej ze sprzedaży rzeczy lub z realizacji prawa 

zbywalnego, do których wystąpił zbieg egzekucji, organ egzekucyjny wydaje postanowienie w 

sprawie podziału kwoty uzyskanej z egzekucji, na które wierzycielom przysługuje zażalenie.] 

 

<Art. 115a. 

§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży rzeczy albo 

wykonania prawa majątkowego, do których wystąpił zbieg egzekucji. 

§ 2. Jeżeli kwoty uzyskane ze sprzedaży rzeczy albo wykonania prawa majątkowego 

wystarczają na zaspokojenie wierzycieli, organ egzekucyjny bezzwłocznie 

przekazuje wierzycielom przypadające im kwoty. 

§ 3. W przypadku gdy kwoty uzyskane ze sprzedaży rzeczy albo wykonania prawa 

majątkowego nie wystarczają na zaspokojenie wierzycieli, organ egzekucyjny 

informuje wierzycieli o sposobie podziału kwoty uzyskanej z egzekucji. 

§ 4. Wierzyciel może złożyć wniosek o wydanie postanowienia w sprawie podziału kwoty 

uzyskanej z egzekucji. Wniosek składa się do organu egzekucyjnego w terminie 7 

dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w § 3. We wniosku wskazuje się 

przyczyny, z powodu których wierzyciel nie zgadza się z podziałem. 

§ 5. Wniosek o wydanie postanowienia w sprawie podziału kwoty uzyskanej z egzekucji 

rozpatruje organ egzekucyjny po uprzednim zawiadomieniu wierzycieli 

uczestniczących w podziale o złożonym wniosku i o możliwości wzięcia czynnego 

udziału w tym postępowaniu. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie 

podziału kwoty uzyskanej z egzekucji przysługuje wierzycielom i zobowiązanemu 

zażalenie. 

§ 6. W przypadku złożenia wniosku o wydanie postanowienia w sprawie podziału kwoty 

uzyskanej z egzekucji, kwoty uzyskane z egzekucji wpłaca się na wydzielony 

rachunek bankowy organu egzekucyjnego z oprocentowaniem udzielanym przez 

bank dla wkładów wypłacanych na każde żądanie. 

§ 7. Jeżeli nie złożono wniosku o wydanie postanowienia w sprawie podziału kwoty 

uzyskanej z egzekucji w terminie określonym w § 4 lub postanowienie w sprawie 

podziału kwoty uzyskanej z egzekucji stało się ostateczne, organ egzekucyjny 

przekazuje wierzycielom przypadające im kwoty. 
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§ 8. Jeżeli egzekucja jest prowadzona z prawa majątkowego wykonywanego okresowo, 

organ egzekucyjny informuje też, w jakim procencie przypada na każdego 

wierzyciela udział w kwotach uzyskanych z egzekucji. Jeżeli nastąpiła zmiana 

podstaw podziału, organ egzekucyjny informuje wierzycieli o nowym podziale 

udziałów wierzycieli w kwotach uzyskanych z egzekucji. Przepisy § 4−7 stosuje się 

odpowiednio. Organ egzekucyjny przekazuje wierzycielowi przypadające mu 

należności pieniężne, jeżeli wynoszą one więcej niż 20 zł, chyba że dochodzone 

należności pieniężne nie przekraczają tej kwoty.> 

 

[Art. 168c. 

Dłużnik zajętej wierzytelności, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ciążące na nim 

obowiązki związane z realizacją zajęcia egzekucyjnego lub zabezpieczającego wierzytelności 

lub prawa majątkowego, odpowiada za wyrządzone przez to wierzycielowi szkody na 

podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.] 

 

<Art. 168c. 

§ 1. Dłużnik zajętej wierzytelności, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ciążące 

na nim obowiązki, o których mowa w art. 69a § 1, lub obowiązki związane z 

realizacją egzekucyjnego lub zabezpieczającego zajęcia wierzytelności lub prawa 

majątkowego, odpowiada za szkody wyrządzone z tego powodu wierzycielowi na 

podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. 

§ 2. Wierzyciel może dochodzić odszkodowania od zobowiązanego na podstawie 

przepisów Kodeksu cywilnego za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 69a § 2.> 

 

Art. 168d. 

§ 1. Na osobę, która wbrew ciążącemu na niej obowiązkowi odmawia udzielenia organowi 

egzekucyjnemu informacji lub wyjaśnień niezbędnych do prowadzenia egzekucji albo 

udziela fałszywych informacji lub wyjaśnień, może być nałożona kara pieniężna do 

wysokości 3800 zł. 

§ 2. Jeżeli żądanie udzielenia informacji lub wyjaśnień było skierowane do osoby prawnej lub 

innej jednostki organizacyjnej, karę pieniężną nakłada się na pracownika 

odpowiedzialnego za udzielenie informacji lub wyjaśnień, a gdyby ustalenie takiego 

pracownika było utrudnione - karę pieniężną nakłada się na odpowiedzialnego 

kierownika. 

[§ 3. Karę, o której mowa w § 1, można nałożyć również na zobowiązanego, który nie 

powiadamia organu egzekucyjnego o zmianie miejsca swego pobytu, a także zarządcę 

nieruchomości, który bez usprawiedliwionej przyczyny nie składa sprawozdania lub nie 

wykonuje polecenia organu egzekucyjnego.] 

<§ 3. Karę, o której mowa w § 1, można nałożyć również na zobowiązanego, który nie 

powiadamia organu egzekucyjnego o zmianie miejsca swego pobytu lub zajęciu 

przez inny organ egzekucyjny ruchomości, a także prawa majątkowego, którego 
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warunkiem wykonywania jest posiadanie dokumentu, a także na zarządcę 

nieruchomości, który bez usprawiedliwionej przyczyny nie składa sprawozdania lub 

nie wykonuje polecenia organu egzekucyjnego.> 

§ 4. W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w § 1, przez żołnierza, zamiast 

nałożenia kary pieniężnej występuje się do dowódcy jednostki wojskowej, w której 

żołnierz ten pełni służbę, z wnioskiem o pociągnięcie go do odpowiedzialności 

dyscyplinarnej. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. – PRAWO O ADWOKATURZE (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 615)  

 

[Art. 49. 

Okręgowa rada adwokacka prowadzi listę adwokatów i aplikantów adwokackich. Okręgowa 

rada adwokacka obowiązana jest do publikowania aktualnej listy adwokatów i listy 

aplikantów adwokackich w Biuletynie Informacji Publicznej.] 

 

<Art. 49. 

1. Okręgowa rada adwokacka prowadzi listy adwokatów i aplikantów adwokackich. 

Okręgowa rada adwokacka udostępnia na swojej stronie internetowej informacje o 

wpisanych na prowadzone przez nią listy adwokatach i aplikantach adwokackich, 

obejmujące imię i nazwisko oraz numer wpisu na listę. 

2. Okręgowa rada adwokacka prowadzi listę prawników zagranicznych na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników 

zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Okręgowa rada adwokacka prowadzi w systemie teleinformatycznym udostępnianym 

przez Naczelną Radę Adwokacką listy, o których mowa w ust. 1 i 2. Okręgowa rada 

adwokacka umożliwia Naczelnej Radzie Adwokackiej dostęp do tych list.> 

 

<Art. 58a. 

1. Naczelna Rada Adwokacka zapewnia sądom, Ministrowi Sprawiedliwości, 

Prokuratorowi Generalnemu, prokuratorom powszechnych i wojskowych jednostek 

organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorom Instytutu Pamięci Narodowej – 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dostęp do list, o których 

mowa w art. 49 ust. 1 i 2, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w zakresie 

imienia i nazwiska adwokata, aplikanta adwokackiego lub prawnika zagranicznego, 

numeru PESEL o ile adwokat, aplikant adwokacki lub prawnik zagraniczny go 

posiada, daty uchwały o wpisie na listę i numeru wpisu na listę, daty uchwały o 

skreśleniu z listy, informacji o zawieszeniu w czynnościach zawodowych, w 

przypadku adwokatów i prawników zagranicznych – formy wykonywania zawodu i 
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adresu siedziby zawodowej, a w przypadku aplikantów adwokackich − informacji o 

prawie zastępowania adwokata w zakresie określonym w art. 77 ust. 1 i 2. 

2. Naczelna Rada Adwokacka udostępnia na swojej stronie internetowej informacje o 

adwokatach, aplikantach adwokackich i prawnikach zagranicznych obejmujące imię 

i nazwisko adwokata, aplikanta adwokackiego lub prawnika zagranicznego oraz 

numer wpisu na listę. 

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, minimalną 

funkcjonalność oraz warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając zgodność z 

minimalnymi wymaganiami i sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania 

określonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) 

oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych, w tym ochronę przed nieuprawnionym 

ujawnieniem i dostępem.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. O RADCACH PRAWNYCH (Dz. U. z 2015 r. poz. 507)  

 

Art. 52. 

1. Działalnością okręgowej izby radców prawnych kieruje rada okręgowej izby radców 

prawnych. 

2. Organem wykonawczym rady okręgowej izby radców prawnych jest jej prezydium, które 

stanowią dziekan oraz wybrani przez radę wicedziekani, sekretarz, skarbnik i członkowie. 

3. Do zakresu działania rady okręgowej izby radców prawnych należy w szczególności: 

1)   reprezentowanie interesów zawodowych członków okręgowej izby radców prawnych; 

2)   doskonalenie zawodowe radców prawnych; 

3)   nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych i aplikantów 

radcowskich; 

4)   występowanie do organów rejestrowych lub ewidencyjnych z wnioskiem o wszczęcie 

postępowania o wykreślenie z rejestru lub ewidencji podmiotu prowadzącego 

działalność w zakresie pomocy prawnej niezgodnie z przepisami niniejszej ustawy; 

5)   (uchylony) 

[4. Rada okręgowej izby radców prawnych prowadzi aktualną listę radców prawnych i 

aplikantów radcowskich oraz publikuje ją w Biuletynie Informacji Publicznej.] 

<4. Rada okręgowej izby radców prawnych prowadzi listy radców prawnych i 

aplikantów radcowskich. Rada okręgowej izby radców prawnych udostępnia na 

swojej stronie internetowej informacje o wpisanych na prowadzone przez nią listy 

radcach prawnych i aplikantach radcowskich, obejmujące imię i nazwisko oraz 

numer wpisu na listę.> 
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<5. Rada okręgowej izby radców prawnych prowadzi listę prawników zagranicznych na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez 

prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Rada okręgowej izby radców prawnych prowadzi w systemie teleinformatycznym 

udostępnianym przez Krajową Radę Radców Prawnych listy, o których mowa w ust. 

4 i 5. Rada okręgowej izby radców prawnych umożliwia Krajowej Radzie Radców 

Prawnych dostęp do tych list.> 

 

<Art. 60
1
. 

1. Krajowa Rada Radców Prawnych zapewnia sądom, Ministrowi Sprawiedliwości, 

Prokuratorowi Generalnemu, prokuratorom powszechnych i wojskowych jednostek 

organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorom Instytutu Pamięci Narodowej – 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dostęp do list, o których 

mowa w art. 52 ust. 4 i 5, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w zakresie 

imienia i nazwiska radcy prawnego, aplikanta radcowskiego lub prawnika 

zagranicznego, numeru PESEL o ile radca prawny, aplikant radcowski lub prawnik 

zagraniczny go posiada, daty uchwały o wpisie na listę i numer wpisu na listę, daty 

uchwały o skreśleniu z listy, w przypadku radców prawnych i prawników 

zagranicznych – informacji o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu radcy 

prawnego, formy wykonywania zawodu i adresu do doręczeń, a w przypadku 

aplikantów radcowskich – informacji o zawieszeniu w prawach aplikanta 

radcowskiego oraz informacji o prawie określonym w art. 35
1
 ust. 1 i 2. 

2. Krajowa Rada Radców Prawnych udostępnia na stronie internetowej Krajowej Izby 

Radców Prawnych informacje o radcach prawnych, aplikantach radcowskich i 

prawnikach zagranicznych obejmujące imię i nazwisko radcy prawnego, aplikanta 

radcowskiego lub prawnika zagranicznego oraz numer wpisu na listę. 

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, minimalną 

funkcjonalność oraz warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając zgodność z 

minimalnymi wymaganiami i sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania 

określonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) 

oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych, w tym ochronę przed nieuprawnionym 

ujawnieniem i dostępem.> 
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USTAWA z dnia 20 czerwca 1985 r. O PROKURATURZE (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 

1599, z późn. zm.)  

 

Art. 44b. 

1. Właściwy prokurator okręgowy prowadzi dla każdego prokuratora prokuratury rejonowej i 

okręgowej osobny wykaz służbowy zawierający podstawowe dane dotyczące jego 

stosunków służbowych i osobistych w zakresie mającym wpływ na pełnienie urzędu 

prokuratora, a także dane na temat odbytych szkoleń i form doskonalenia zawodowego 

oraz innych okoliczności wskazujących na specjalizację w poszczególnych dziedzinach 

prawa lub prowadzeniu poszczególnych rodzajów spraw. Właściwy prokurator apelacyjny 

prowadzi taki wykaz dla prokuratorów prokuratury apelacyjnej. 

2. Prokurator Generalny prowadzi wykaz, o którym mowa w ust. 1, dla prokuratorów 

Prokuratury Generalnej, Naczelny Prokurator Wojskowy - dla prokuratorów wojskowych 

jednostek organizacyjnych prokuratury, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - dla 

prokuratorów Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 

prokuratorów oddziałowych komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 

prokuratorów Biura Lustracyjnego oraz prokuratorów oddziałowych biur lustracyjnych. 

3. Prokurator Generalny określi, w drodze zarządzenia, wzór wykazów służbowych oraz 

sposób ich prowadzenia, na podstawie akt osobowych prowadzonych dla prokuratora, 

dokumentów oraz innych informacji, stwierdzających dane zamieszczane w wykazie. 

<4. Prokurator apelacyjny, prokurator okręgowy, Naczelny Prokurator Wojskowy oraz 

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu przekazują niezwłocznie Prokuratorowi Generalnemu 

aktualne informacje o prokuratorach i asesorach prokuratorskich. Informacje 

obejmują imię i nazwisko prokuratora lub asesora prokuratorskiego, datę jego 

powołania lub mianowania, a także informację o zawieszeniu w czynnościach. 

5. Na podstawie informacji przekazywanych przez prokuratora apelacyjnego, 

prokuratora okręgowego, Naczelnego Prokuratora Wojskowego oraz Prezesa 

Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu Prokurator Generalny prowadzi w systemie teleinformatycznym wykaz 

prokuratorów i asesorów prokuratorskich, który zawiera informacje, o których 

mowa w ust. 4.  

6. Prokurator Generalny zapewnia sądom dostęp do wykazu prokuratorów i asesorów 

prokuratorskich za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.> 
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USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. – PRAWO O NOTARIACIE (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z 

późn. zm.)  

 

Art. 95f. 

§ 1. Akt poświadczenia dziedziczenia powinien zawierać: 

1)   dzień, miesiąc i rok oraz miejsce sporządzenia aktu; 

2)   imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządziła osoba 

wyznaczona do zastępstwa notariusza lub upoważniona do dokonywania czynności 

notarialnych - nadto imię i nazwisko tej osoby; 

3)   imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców oraz jego numer PESEL; 

[4)   datę i miejsce zgonu spadkodawcy oraz jego ostatnie miejsce zamieszkania;] 

<4) datę i miejsce zgonu spadkodawcy albo miejsce znalezienia zwłok oraz jego 

ostatnie miejsce zamieszkania;> 

5)   wskazanie spadkobierców, którym spadek przypadł - imiona, nazwiska i imiona 

rodziców oraz datę i miejsce urodzenia osób fizycznych, a w przypadku osób 

prawnych - nazwę i siedzibę; 

6)   tytuł powołania do spadku i wysokość udziałów w spadku wraz ze wskazaniem w 

razie dziedziczenia ustawowego, czy spadkobierca był małżonkiem spadkodawcy, 

czy jego krewnym i w jakim stopniu, a w razie dziedziczenia testamentowego wraz z 

określeniem formy testamentu; 

7)   wskazanie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne podlegające 

dziedziczeniu z ustawy oraz ich udziały w nim; 

7a)  wskazanie osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, oraz 

przedmiotów tych zapisów, chyba że osoby te nie chcą lub nie mogą być 

zapisobiercami; 

8)   powołanie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu; 

9)   podpisy wszystkich biorących udział w spisywaniu protokołu dziedziczenia; 

10)  podpis notariusza; 

11)  adnotację o dokonaniu rejestracji zgodnie z art. 95i. 

§ 2. Przepisy art. 92 § 2 i art. 93-94 stosuje się odpowiednio. 

 

[Art. 95h. 

§ 1. Notariusz niezwłocznie po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia dokonuje jego 

wpisu do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia przez wprowadzenie, za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego danych, o których mowa w § 2 pkt 3-6. 

Notariusz opatruje wpis bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

§ 2. Rejestr aktów poświadczenia dziedziczenia obejmuje: 

1)   numer wynikający z kolejności wpisu; 

2)   dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę dokonania wpisu; 

3)   dzień, miesiąc i rok oraz miejsce sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia; 
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4)   imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt poświadczenia 

dziedziczenia sporządziła osoba wyznaczona do zastępstwa notariusza lub 

upoważniona do dokonywania czynności notarialnych - nadto imię i nazwisko tej 

osoby; 

5)   imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców oraz jego numer PESEL; 

6)   datę i miejsce zgonu spadkodawcy oraz jego ostatnie miejsce zamieszkania. 

§ 3. Z chwilą dokonania wpisu w rejestrze notariusz otrzymuje, za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, zawiadomienie o zarejestrowaniu oraz możliwości uzyskania 

potwierdzenia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia ze wskazaniem numeru 

wynikającego z kolejności wpisu. W tym samym trybie notariusz uzyskuje zawiadomienie 

o niezarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia. 

§ 4. Adnotację o zarejestrowaniu umieszcza się na akcie poświadczenia dziedziczenia, 

wskazując numer wynikający z kolejności wpisu a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę 

i minutę dokonanego wpisu. 

§ 5. Zarejestrowanie nie następuje, jeżeli w stosunku do danego spadku został już uprzednio 

zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.] 

 

<Art. 95h. 

§ 1. Notariusz niezwłocznie po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia dokonuje 

jego wpisu do Rejestru Spadkowego przez wprowadzenie za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego danych wynikających z tego aktu, o których mowa w art. 95ha 

pkt 3−7. Notariusz opatruje wpis bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

§ 2. Z chwilą dokonania wpisu w Rejestrze Spadkowym notariusz otrzymuje za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie o zarejestrowaniu oraz 

możliwości uzyskania potwierdzenia zarejestrowania aktu poświadczenia 

dziedziczenia ze wskazaniem numeru wpisu. W taki sam sposób notariusz uzyskuje 

zawiadomienie o niezarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia. 

§ 3. Adnotację o zarejestrowaniu umieszcza się na akcie poświadczenia dziedziczenia, 

wskazując numer wpisu, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę 

dokonanego wpisu. 

§ 4. Zarejestrowanie aktu poświadczenia dziedziczenia nie następuje, jeżeli akt 

poświadczenia dziedziczenia albo prawomocne postanowienie w przedmiocie 

stwierdzenia nabycia spadku dotyczące tego samego spadku zostały już wpisane do 

Rejestru Spadkowego.> 

 

<Art. 95ha. 

Rejestr Spadkowy zawiera: 

1) numer wpisu; 

2) datę oraz godzinę i minutę dokonania wpisu; 

3) datę oraz miejsce sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia albo datę wydania 

postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienia uchylającego lub 
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zmieniającego postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo postanowienia 

uchylającego zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz sygnaturę akt 

sprawy; 

4) imię i nazwisko notariusza oraz siedzibę jego kancelarii, a jeżeli akt poświadczenia 

dziedziczenia sporządziła osoba zastępująca notariusza – również imię i nazwisko 

tej osoby, a w przypadku postanowienia sądu – oznaczenie sądu; 

5) imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców oraz numer Powszechnego 

Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), o ile jest znany; 

6) imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców oraz datę i miejsce jego 

urodzenia – jeżeli numer PESEL spadkodawcy nie jest znany lub spadkodawca go 

nie posiadał;  

7) datę i miejsce zgonu spadkodawcy albo miejsce znalezienia zwłok oraz ostatnie 

miejsce zamieszkania spadkodawcy.> 

 

[Art. 95i. 

§ 1. Krajowa Rada Notarialna utworzy system informatyczny do prowadzenia rejestru aktów 

poświadczenia dziedziczenia oraz zapewnia notariuszom dostęp do tego systemu w celu 

dokonywania wpisów, dostęp do danych z rejestru oraz ochronę tych danych przed 

nieuprawnionym dostępem. Podpis, elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, zapewnia notariuszowi dostęp do rejestru. 

§ 2. Krajowa Rada Notarialna udostępnia w sieciach informatycznych, a w szczególności na 

swojej stronie internetowej, informacje o zarejestrowanych aktach poświadczenia 

dziedziczenia obejmujące dane, o których mowa w art. 95h § 2.] 

 

<Art. 95i. 

§ 1. Krajowa Rada Notarialna tworzy system teleinformatyczny w celu prowadzenia 

Rejestru Spadkowego, zapewnia notariuszom i sądom dostęp do tego systemu w 

celu dokonywania wpisów oraz ochronę tych danych przed nieuprawnionym 

dostępem, przetwarzaniem oraz zmianą lub utratą. Podpis elektroniczny 

weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu zapewnia 

notariuszowi oraz prezesowi sądu lub osobie przez niego wyznaczonej dostęp do 

Rejestru Spadkowego. 

§ 2. Krajowa Rada Notarialna udostępnia w systemie teleinformatycznym informacje o 

zarejestrowanych aktach poświadczenia dziedziczenia i postanowieniach o 

stwierdzeniu nabycia spadku obejmujące dane, o których mowa w art. 95ha. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarialnej, 

określi, w drodze rozporządzenia, zasady ponoszenia i wysokość opłat za wpisy 

dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza albo sąd, mając na 

względzie wysokość kosztów administracyjnych prowadzenia Rejestru 

Spadkowego oraz jego niedochodowy charakter  i niezbędny rozwój.> 
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[Art. 95k. 

§ 1. W przypadku uchylenia aktu poświadczenia dziedziczenia, notariusz czyni o tym 

wzmiankę na akcie poświadczenia dziedziczenia oraz niezwłocznie informuje o tym 

Krajową Radę Notarialną. 

§ 2. Prezes Krajowej Rady Notarialnej niezwłocznie poleca wykreślenie z rejestru uchylonego 

aktu poświadczenia dziedziczenia.] 

 

<Art. 95k. 

§ 1. O uchyleniu zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia Krajowa Rada 

Notarialna zawiadamia notariusza, który czyni o tym wzmiankę na akcie 

poświadczenia dziedziczenia. 

§ 2. Prezes Krajowej Rady Notarialnej niezwłocznie poleca wykreślenie z Rejestru 

Spadkowego uchylonego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub 

zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia albo poleca dokonanie 

odpowiedniej zmiany wpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.> 

 

Art. 97. 

<§ 1.> Każde poświadczenie powinno zawierać datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, 

na żądanie - również godzinę dokonania czynności, oznaczenie kancelarii, podpis 

notariusza i jego pieczęć. 

<§ 2. Elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym 

dokumentem notariusz opatruje bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

Elektronicznego poświadczenia nie opatruje się pieczęcią notariusza.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 790)  

 

Art. 17b. 

1. Krajowa Rada Komornicza potwierdza dane do weryfikacji podpisu elektronicznego 

używanego przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym. 

[2. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Komorniczej, określi, w 

drodze rozporządzenia, szczegółowe czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiające 

komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego 

oraz szczegółowe czynności komornika w egzekucji prowadzonej na podstawie 

elektronicznego tytułu wykonawczego, kierując się potrzebą przyśpieszenia postępowania 

egzekucyjnego prowadzonego w tym trybie.] 
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<2. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Komorniczej, 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe czynności Krajowej Rady 

Komorniczej umożliwiające komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie 

elektronicznego tytułu wykonawczego, szczegółowe czynności komornika w egzekucji 

prowadzonej na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz sposób 

wykonywania czynności przy użyciu systemu teleinformatycznego obsługującego 

postępowanie egzekucyjne, mając na względzie bezpieczeństwo posługiwania się 

dokumentami w postaci elektronicznej, dostępność akt egzekucyjnych dla stron 

postępowania egzekucyjnego, sprawność postępowania egzekucyjnego oraz 

zapewnienie możliwości jednoznacznej identyfikacji dłużnika.> 

 

<Art. 17c. 

1. Pochodzący od komornika dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego 

obsługującego postępowanie egzekucyjne ma moc dokumentu wydanego przez 

komornika, o ile ma cechy umożliwiające jego weryfikację w tym systemie. 

2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób i cechy 

umożliwiające weryfikację istnienia i treści pisma w systemie teleinformatycznym 

obsługującym postępowanie egzekucyjne, mając na względzie minimalne wymagania 

dla systemów teleinformatycznych oraz potrzebę ochrony praw osób uczestniczących 

w postępowaniach egzekucyjnych.> 

 

Art. 39. 

1. Komornikowi należy się zwrot wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji 

tylko w zakresie określonym ustawą. 

2. Wydatkami, o których mowa w ust. 1, są: 

1)   należności biegłych; 

2)   koszty ogłoszeń w pismach; 

3)   koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą 

komornika, przechowywania i ubezpieczania zajętych ruchomości; 

4)   należności osób powołanych, na podstawie odrębnych przepisów, do udziału w 

czynnościach; 

5)   koszty działania komornika, o których mowa w art. 8 ust. 11, poza terenem rewiru 

komorniczego; 

6)   koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym; 

7)   koszty uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania 

egzekucyjnego lub wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia; 

8)   koszty doręczenia korespondencji, za wyjątkiem kosztów doręczenia stronom 

zawiadomienia o wszczęciu egzekucji bądź postępowania zabezpieczającego[.] <;> 

<9) koszty dostępu do systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcie 

wierzytelności z rachunku bankowego.> 
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Art. 49. 

1. W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę 

stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie 

niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego. Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania 

egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia 

z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku 

aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika 

opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie 

niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego. 

1a. W sprawach wymienionych w ust. 1 komornik ściąga opłatę od dłużnika proporcjonalnie 

do wysokości wyegzekwowanego świadczenia. 

[2. W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia postępowania 

egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 Kodeksu postępowania 

cywilnego komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości 

świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż 

dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w razie 

umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed 

doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera od 

dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/20 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.] 

<2. W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia 

postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 824 § 1 

pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego komornik 

pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia 

pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż 

dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże, w 

razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed 

doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera od 

dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/20 przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego.> 

2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się jeżeli dłużnik wykaże, że orzeczenie na którym oparto 

klauzulę wykonalności zostało uchylone lub zmienione w taki sposób, iż nie nadaje się do 

wykonania, utraciło moc lub tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności z 

przyczyn innych niż zaspokojenie wierzyciela. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

2b. Jeżeli wykazanie okoliczności, o których mowa w ust. 2a, nie było możliwe przed 

prawomocnym zakończeniem postępowania egzekucyjnego, dłużnik może złożyć wniosek 

o uchylenie postanowienia, o którym mowa w ust. 3, a w przypadku pobrania opłaty - 

także o jej zwrot. W tym przypadku dłużnik obowiązany jest wykazać, że orzeczenie na 

którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub zmienione w taki sposób, iż nie 

nadaje się do wykonania, utraciło moc lub tytuł wykonawczy został pozbawiony 
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wykonalności z przyczyn innych niż zaspokojenie wierzyciela. Przepis ust. 4 stosuje się 

odpowiednio. 

2c. Wniosek, o którym mowa w ust. 2b, wnosi się do komornika w terminie trzymiesięcznym; 

termin ten liczy się od daty uprawomocnienia się orzeczenia wywołującego skutki, o 

których mowa w ust. 2a, albo od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego utratę mocy 

przez orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności. 

3. W celu pobrania opłat, o których mowa w ust. 2, komornik wydaje postanowienie, w 

którym wzywa dłużnika do uiszczenia należności z tego tytułu w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu się podlega wykonaniu w 

drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności. 

4. W przypadku niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego opłaty, o których mowa 

w ust. 1 i 2, uiszcza wierzyciel. W celu ich pobrania komornik wydaje postanowienie, w 

którym wzywa wierzyciela do uiszczenia należności z tego tytułu w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu się podlega wykonaniu w 

drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności. 

5. W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego z innych przyczyn, niż wskazane w 

ust. 2, komornik nie pobiera opłaty od tej części świadczenia, która nie została 

wyegzekwowana. 

6. W przypadku gdy egzekwowane świadczenie zostało zabezpieczone przed wszczęciem 

postępowania egzekucyjnego, na poczet opłaty stosunkowej, o której mowa w ust. 1 i 2, 

komornik zalicza opłatę za wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, jeżeli 

pobrał ją od wierzyciela. 

7. Dłużnik może złożyć wniosek o obniżenie wysokości opłat, o których mowa w ust. 1 i 2. W 

przypadku, o którym mowa w ust. 4, wniosek może złożyć wierzyciel. 

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, wnosi się w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji 

o ściągnięciu opłaty albo od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa odpowiednio 

w ust. 3 albo ust. 4. 

9. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, stosuje się odpowiednio przepisy art. 767-767
4
 

Kodeksu postępowania cywilnego. 

10. Po rozpoznaniu wniosku, o którym mowa w ust. 7, sąd może, uwzględniając w 

szczególności nakład pracy komornika lub sytuację majątkową wnioskodawcy oraz 

wysokość jego dochodów, obniżyć wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 i 2. 

 

Art. 85. 

1. Do zakresu działania Krajowej Rady Komorniczej należy w szczególności: 

1)   wyrażanie opinii w przedmiocie odwoływania komorników i asesorów komorniczych; 

2)   wyrażanie opinii w sprawach dotyczących biurowości i rachunkowości 

obowiązujących w kancelariach i w innych sprawach dotyczących przepisów, 

organizacji i funkcjonowania komornika i kancelarii; 

3)   wyrażanie opinii w sprawach zmian przepisów dotyczących egzekucji, wykonywania 

postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia i funkcjonowania komorników; 
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4)   wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Ministra Sprawiedliwości lub 

organy samorządu komorniczego; 

5)   wyrażanie opinii w sprawach zasad etyki zawodowej; 

6)   współdziałanie w organizowaniu egzaminu komorniczego; 

7)   ustalanie wysokości składek miesięcznych na potrzeby samorządu komorniczego oraz 

zasad ich wydatkowania; 

8)   wyznaczanie komorników-wizytatorów dla poszczególnych izb komorniczych; 

9)   zwoływanie Krajowego Zjazdu Komorników oraz jego organizacja; 

10)  uchwalanie regulaminu działania Krajowej Rady Komorniczej oraz rad izb 

komorniczych, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podejmowania uchwał oraz 

kwestii reprezentowania tych organów; 

11)  uchwalanie ramowego regulaminu obrad walnego zgromadzenia komorników izby 

komorniczej; 

12)  współpraca z organizacjami komorników innych krajów; 

13)  wydawanie czasopisma zawodowego; 

14)  prowadzenie działalności gospodarczej; 

15)  budowanie, wynajmowanie i utrzymywanie wspólnych pomieszczeń magazynowych i 

hal aukcyjnych oraz utrzymywanie ciężkiego sprzętu transportowego; 

16)  przechowywanie akt spraw, w których postępowanie zostało zakończone, oraz 

zbędnych urządzeń ewidencyjnych; 

17)  prowadzenie stron internetowych Krajowej Rady Komorniczej celem zamieszczania 

wymaganych przez przepisy prawa ogłoszeń i informacji; 

18)  wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa; 

19)  współpraca z sądem prowadzącym elektroniczne postępowanie upominawcze w 

zakresie prowadzenia i aktualizowania listy komorników, zasad potwierdzania danych 

do weryfikacji podpisu elektronicznego dla komorników, umożliwiających dostęp do 

elektronicznych tytułów wykonawczych i ich weryfikację. 

<20) współpraca z podmiotem prowadzącym system teleinformatyczny obsługujący 

egzekucję z rachunków bankowych; 

21) utworzenie i prowadzenie systemu teleinformatycznego obsługującego 

elektroniczne licytacje publiczne.> 

2. W zakresie prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 14, oświadczenia woli w 

imieniu Krajowej Rady Komorniczej składa prezes lub wiceprezes oraz jeden z jej 

członków. 

3. Krajowa Rada Komornicza może przekazać radzie izby komorniczej zadanie, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 15. 

4. Krajowa Rada Komornicza składa Ministrowi Sprawiedliwości raz w roku, w terminie do 

31 marca, informację o stanie egzekucji. 
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USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 2015 r. poz. 

613)  

 

Art. 76. 

§ 1. Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości 

podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o 

której mowa w art. 53a, oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku 

podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w 

całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, z zastrzeżeniem § 2. 

§ 2. Nadpłaty, których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w 

postępowaniu egzekucyjnym, podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości 

podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o 

której mowa w art. 53a, oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku - 

na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wystąpi o ich zwrot. 

<§ 2a. W razie zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku jej zaliczenie na poczet 

zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych 

w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieżących zobowiązań podatkowych ma 

pierwszeństwo przed realizacją zajęcia.> 

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zaliczania nadpłaty płatnika lub inkasenta na 

poczet jego zaległości podatkowych, bieżących zobowiązań podatkowych lub 

zobowiązań powstałych w związku z wykonywaniem obowiązków płatnika lub 

inkasenta. 

§ 4. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osób, które były wspólnikami spółki cywilnej 

w chwili rozwiązania spółki. 

 

Art. 299. 

§ 1. Organy podatkowe udostępniają informacje zawarte w aktach spraw podatkowych, z 

wyłączeniem informacji określonych w art. 182, organom i osobom wymienionym w art. 

298. 

§ 2. Organy podatkowe udostępniają informacje wynikające z akt spraw podatkowych w 

zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach oraz ratyfikowanych 

umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1, udostępniane są również: 

1)   (uchylony) 

2)   (uchylony) 

3)   powiatowym oraz wojewódzkim urzędom pracy; 

4)   jednostkom organizacyjnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

5)   jednostkom organizacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

6)   ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - w celu realizacji zadań 

określonych w przepisach o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; 

7)   Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadań 

ustawowych; 
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[8)   komornikom sądowym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym;] 

<8) komornikom sądowym i administracyjnym organom egzekucyjnym w związku 

z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym;> 

9)   wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub marszałkom województw w zakresie 

prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla 

opiekunów lub świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności 

egzekucji alimentów; 

10)  ośrodkom pomocy społecznej i powiatowym centrom pomocy rodzinie w zakresie 

prowadzonych postępowań o świadczenia z pomocy społecznej; 

11)  służbom statystyki publicznej w zakresie wynikającym z programu badań 

statystycznych; 

12)  instytucjom zajmującym się obsługą środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej lub środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z innych źródeł 

zagranicznych; 

13)  organizacjom pożytku publicznego - w zakresie i na zasadach określonych w 

ustawach podatkowych. 

§ 4. Informacje o numerach rachunków bankowych posiadanych przez podatników mogą być 

udostępniane: 

1)   Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego; 

2)   organom egzekucyjnym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym; 

3)   wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub marszałkom województw w zakresie 

prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla 

opiekunów lub świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności 

egzekucji alimentów. 

§ 5. (uchylony). 

§ 6. Komornicy sądowi są obowiązani do uiszczenia opłaty na rachunek organu podatkowego 

za udostępnienie informacji, o których mowa w § 3 pkt 8 oraz w § 4 pkt 2, chyba że 

przepisy odrębne stanowią inaczej. 

§ 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wysokość opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie 

informacji komornikom sądowym, uwzględniając formę udostępnienia informacji, 

ponoszone przez organy podatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji; 

2)   tryb pobierania oraz sposób uiszczania opłaty przez komorników sądowych za 

udostępnienie informacji, uwzględniając organizację czynności związanych z 

poborem opłaty i formę zapłaty opłaty. 
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USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. − PRAWO BANKOWE (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 

559)  

 

Art. 48k. 

1. Do działalności instytucji kredytowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się 

przepisy prawa polskiego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

[2. Do oddziałów instytucji kredytowych przepisy art. 1-11, art. 40a ust. 1, art. 49-70, art. 73-

78a, art. 80-98, art. 101-112, art. 124, art. 124a, art. 133 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 137, art. 

138 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1, 3 i 3a, art. 139 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 141 i art. 171 ust. 

4-7 stosuje się odpowiednio.] 

<2. Do oddziałów instytucji kredytowych przepisy art. 1–11, art. 40a ust. 1, art. 49–70, 

art. 73–78a, art. 80–98, art. 101–112, art. 112c, art. 112d, art. 124, art. 124a, art. 133 

ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 137, art. 138 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1, 3 i 3a, art. 139 

ust. 1 pkt 2 i 3, art. 141 i art. 171 ust. 4–7 stosuje się odpowiednio.> 

3. W zakresie polityki pieniężnej prowadzonej przez Narodowy Bank Polski, do dnia 

przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Gospodarczej i Walutowej, oddziały 

instytucji kredytowych mają takie same prawa i obowiązki jak banki krajowe i oddziały 

banków zagranicznych. 

 

Art. 54. 

[1. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach 

oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat 

oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od 

zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości 

trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez 

wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 

okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.] 

<1. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach 

oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat 

oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od 

zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w 

każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U z 2002 r. Nr 200, 

poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), 

przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze 

czasu pracy.> 

2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowym, rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowym oraz na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej 

prowadzonym dla kilku osób fizycznych są wolne od zajęcia do wysokości określonej w 

ust. 1, niezależnie od liczby współposiadaczy takiego rachunku. 
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Art. 105. 

1. Bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową wyłącznie: 

1)   innym bankom i instytucjom kredytowym w zakresie, w jakim informacje te są 

niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i 

zbywaniem wierzytelności; 

1a)  na zasadzie wzajemności - innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania 

kredytów - o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków bankowych w 

zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, 

pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń; 

1b)  innym bankom, instytucjom kredytowym lub instytucjom finansowym, w zakresie 

niezbędnym dla: 

a)  wykonywania obowiązujących je przepisów dotyczących nadzoru 

skonsolidowanego, w tym w szczególności dla sporządzania skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych, obejmujących także bank, 

b)  zarządzania ryzykiem dużych zaangażowań, 

c)  stosowania metod statystycznych, o którym mowa w art. 128d ust. 1 i 6; 

1c)  instytucjom, o których mowa w ust. 4, w zakresie niezbędnym dla stosowania metod 

statystycznych, o którym mowa w art. 128d ust. 1 i 6; 

2)   na żądanie: 

(lit. a–l pominięto)  

[ł)  komornika sądowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia 

postępowania egzekucyjnego, postępowania zabezpieczającego oraz wykonywania 

innych czynności wynikających z jego ustawowych zadań,] 

<ł) komornika sądowego w zakresie rachunków bankowych lub pełnomocnictw 

do dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub 

pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, 

obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i 

odbiorców, w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia 

postępowania egzekucyjnego, postępowania zabezpieczającego oraz 

wykonywania innych czynności wynikających z jego ustawowych zadań,> 

(lit. m – v pominięto)  

3)   Narodowemu Bankowi Polskiemu, w związku z wykonywaniem kontroli oraz 

zbieraniem danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz 

międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, a także innym bankom uprawnionym do 

pośredniczenia w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę 

oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 

lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz z 2013 r. poz. 1036). 

2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez banki organom podatkowym, Generalnemu 

Inspektorowi Informacji Finansowej, organom kontroli skarbowej oraz powiernikowi i 

jego zastępcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach 

zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.), 

regulują odrębne ustawy. 
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2a. Banki, na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są obowiązane do 

sporządzania i przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków bankowych 

płatników składek oraz przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy 

tych rachunków. 

2b. Banki, na pisemne żądanie organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia 

społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego albo uposażenie w stanie spoczynku, są 

obowiązane do sporządzania i przekazywania danych umożliwiających identyfikację 

współposiadacza (współposiadaczy) rachunku wspólnego, na który zostały przekazane 

świadczenia lub uposażenia za okres po śmierci świadczeniobiorcy. 

3. Banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, organy państwowe 

i osoby, którym ujawniono wiadomości stanowiące tajemnicę bankową, są obowiązane 

wykorzystać te wiadomości wyłącznie w granicach upoważnienia określonego w ust. 1. 

4. Banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje 

upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania: 

1)   bankom - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje 

te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze 

stosowaniem metod statystycznych, o których mowa w art. 128 ust. 3 oraz w art. 128d 

ust. 1; 

2)   innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów - informacji 

stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w 

związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i 

poręczeń; 

3)  instytucjom kredytowym - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie 

niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 ustawy 

z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. 

4a. Instytucje utworzone na podstawie ust. 4 mogą udostępniać, z zastrzeżeniem ust. 4a
1
 i 4a

2
, 

biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 

r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1015 i 1188) dane w drodze teletransmisji. 

4a
1
. Udostępnianie danych na podstawie ust. 4a może nastąpić, jeżeli wierzyciel występujący 

o udostępnienie tych danych uzyskał pisemne upoważnienie osoby, której dotyczą te dane. 

Upoważnienie określa zakres danych przeznaczonych do udostępnienia. 

4a
2
. Sposób udostępniania danych określa umowa o współpracy między instytucją utworzoną 

na podstawie ust. 4 a biurem informacji gospodarczej. Umowa zawiera wzór 

upoważnienia, o którym mowa w ust. 4a
1
. 

4b. Banki mogą udostępniać biurom, o których mowa w ust. 4a, dane o zobowiązaniach 

powstałych z tytułu umów związanych z dokonywaniem czynności bankowych, jeżeli 

umowy te zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych biur. 

4c. Klauzule, o których mowa w ust. 4b, zawierają informacje o warunkach, na jakich banki 

przekazują dane, o których mowa w art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy, o której mowa w 

ust. 4a. 
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4d. Instytucje, utworzone zgodnie z ust. 4, mogą udostępniać instytucjom finansowym, 

będącym podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z 

tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych, jeżeli umowy te 

zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych instytucji 

finansowych. 

5. Bank ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej i 

wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem. 

6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia tajemnicy 

bankowej przez osoby i instytucje upoważnione przez ustawę do żądania od banków 

udzielania informacji stanowiących tajemnicę bankową. 

 

<Art. 112c. 

1. Banki prowadzą system teleinformatyczny obsługujący zajęcie wierzytelności z 

rachunku bankowego. 

2. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, może być prowadzony przez izbę 

rozliczeniową, o której mowa w art. 67, lub instytucję, o której mowa w art. 105 

ust. 4. 

Art. 112d. 

1. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika, bank wykonuje za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 112c. 

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące identyfikacji 

banku w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 112c, sposób 

posługiwania się podpisem elektronicznym na potrzeby autoryzacji treści 

przesyłanych w tym systemie oraz wymagania w zakresie doręczania korespondencji 

za jego pośrednictwem, mając na względzie bezpieczeństwo posługiwania się 

dokumentami w postaci elektronicznej oraz sprawne zajęcie wierzytelności z 

rachunku bankowego.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU 

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Dz. U. 2015 r. poz. 748)  

 

Art. 140. 

1. Potrącenia, o których mowa w art. 139, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141, w 

następujących granicach: 

1)   świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3 - do wysokości 

60% świadczenia; 

2)   należności egzekwowanych związanych z: 

a)  odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej, 
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b)  odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych, 

c)  odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, 

do wysokości 50% świadczenia; 

3)   innych egzekwowanych należności - do wysokości 25% świadczenia. 

[2. Jeżeli sumy, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3, mają być potrącane na rzecz kilku 

wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie 

egzekwowanych należności, organ rentowy dokonuje przekazania potrąconych kwot po 

uzyskaniu rozstrzygnięcia organu egzekucyjnego. Do czasu uzyskania tego rozstrzygnięcia 

kwoty te pozostają w depozycie Zakładu.] 

<2. Jeżeli sumy, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3, mają być potrącane na rzecz 

kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne 

pokrycie egzekwowanych należności, organ rentowy uiszcza je na rzecz tego organu 

egzekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego 

pierwszeństwa – na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w 

wyższej kwocie, oraz niezwłocznie zawiadamia o zbiegu egzekucji właściwe organy 

egzekucyjne, wskazując datę doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez 

te organy i wysokość należności, na poczet których zostały dokonane zajęcia. W razie 

zbiegu egzekucji sądowych organ rentowy przekazuje potrącone kwoty po uzyskaniu 

postanowienia wskazującego komornika sądowego właściwego do dalszego 

prowadzenia egzekucji. Do czasu uzyskania tego postanowienia kwoty te pozostają w 

depozycie Zakładu.> 

2a. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku potrącania sum, o których mowa w 

art. 139 ust. 1 pkt 5. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku zbiegu egzekucji sum, o których mowa 

w art. 139 ust. 1 pkt 3, z potrąceniem należności alimentacyjnych, o których mowa w art. 

139 ust. 1 pkt 4. 

4. Potrącenia, z zastrzeżeniem art. 141, nie mogą przekraczać: 

1)   50% miesięcznego świadczenia - jeżeli potrąceniu podlegają należności, o których 

mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w pkt 6-9; 

2)   60% miesięcznego świadczenia - jeżeli potrąceniu podlegają należności alimentacyjne, 

o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 4; 

3)   65% miesięcznego świadczenia - jeżeli potrąceniu podlegają należności, o których 

mowa w art. 139 ust. 1 pkt 10. 

5. Jeżeli należności alimentacyjne, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 4, mają być 

potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie 

wystarcza na pełne pokrycie tych należności, potrącenia ustala się proporcjonalnie do 

wysokości udziału każdej z tych należności w łącznej sumie należności określonych w 

tytułach wykonawczych dla bieżących należności. 

6. W przypadku zbiegu: 

1)   potrąceń sum egzekwowanych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3 i 5, potrącenia 

nie mogą przekraczać łącznie: 

a)  60% świadczenia, jeżeli podlegają potrąceniu należności alimentacyjne, 
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b)  50% świadczenia, jeżeli podlegają potrąceniu należności inne niż alimentacyjne, z 

zastrzeżeniem lit. c, 

c)  25% świadczenia, jeżeli podlegają potrąceniu wyłącznie należności egzekwowane, 

o których mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3; 

2)   potrąceń sum egzekwowanych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3 i 5, z 

potrąceniami innych należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 6-9 - 

stosuje się odpowiednio przepis pkt 1 lit. a i b; 

3)   potrąceń, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 - stosuje się odpowiednio przepis pkt 1 lit. 

a i b. 

6a. W przypadku zbiegu potrąceń, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 10, z potrąceniami, o 

których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1-9, potrącenia nie mogą przekraczać łącznie 70% 

świadczenia. 

7. Wysokość części świadczenia podlegającego egzekucjom, o których mowa w ust. 1, oraz 

wysokość potrąceń, o których mowa w ust. 4, a także wysokość części świadczenia 

podlegającego potrąceniom, o których mowa w ust. 6 i 6a, oraz ustaloną orzeczeniem sądu, 

ugodą sądową lub aktem notarialnym procentową wysokość potrąceń ze świadczeń z 

tytułu należności alimentacyjnych bez wskazania sposobu ich naliczania, ustala się od 

kwoty świadczenia przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób 

fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio przy dokonywaniu potrąceń z renty rodzinnej, do 

której uprawniona jest więcej niż jedna osoba, przy czym granice potrąceń ustala się 

proporcjonalnie do części renty podlegającej tym potrąceniom. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, 

poz. 925, z późn. zm.)  

 

<Art. 25a. 

1. Na podstawie aktualnych informacji przekazywanych  przez Krajową Radę 

Rzeczników Patentowych Urząd Patentowy prowadzi w systemie teleinformatycznym 

listę rzeczników patentowych oraz aplikantów, która zawiera imię i nazwisko 

rzecznika patentowego lub aplikanta, datę uchwały o wpisie na listę i numer wpisu na 

listę oraz datę skreślenia z listy, informację o zawieszeniu prawa wykonywania 

zawodu rzecznika patentowego, a w przypadku aplikantów – także rok aplikacji 

rzecznikowskiej. 

2. Urząd Patentowy zapewnia sądom dostęp do listy rzeczników patentowych i 

aplikantów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

3. Urząd Patentowy udostępnia na swojej stronie internetowej informacje o rzecznikach 

patentowych i aplikantach obejmujące imię i nazwisko rzecznika patentowego lub 

aplikanta oraz numer wpisu na listę.> 
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Art. 29. 

1. Na listę aplikantów może być wpisana osoba, która uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu 

konkursowego, spełnia warunki określone w art. 19 ust. 1 pkt 1-4, złoży oświadczenie o 

pokryciu kosztów aplikacji oraz oświadczenie, iż nie występują w stosunku do niej 

okoliczności, o których mowa w art. 23a ust. 1. 

2. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych, co najmniej na trzy miesiące przed terminem 

egzaminu konkursowego, ogłasza o możliwości składania przez zainteresowane osoby 

wniosków o wpis na listę aplikantów oraz podaje do wiadomości zakres tematyczny 

egzaminu. 

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, na wniosek Krajowej Rady Rzeczników 

Patentowych, Prezes Urzędu Patentowego zamieszcza w organie urzędowym Urzędu 

Patentowego "Wiadomości Urzędu Patentowego". 

4. Podstawą wpisu kandydata na listę aplikantów jest uchwała Komisji Egzaminacyjnej 

stwierdzająca pozytywny wynik egzaminu konkursowego. 

5. Aplikantowi wpisanemu na listę aplikantów Krajowa Rada Rzeczników Patentowych 

wydaje legitymację, ważną na czas określony. 

6. Po podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 4, Krajowa Rada Rzeczników Patentowych 

przekazuje Prezesowi Urzędu Patentowego wykaz osób wpisanych na listę, obejmujący 

następujące dane tych osób: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   data urodzenia; 

3)   adres miejsca zamieszkania. 

<7. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych przekazuje Urzędowi Patentowemu 

aktualne informacje o aplikantach wpisanych na listę. Informacje obejmują imię i 

nazwisko aplikanta, datę uchwały o wpisie na listę i numer wpisu na listę, rok 

aplikacji oraz datę skreślenia z listy.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. − PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 133 i 509)   

 

<Art. 53a. 

§ 1. Pochodzący od sądu dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego 

obsługującego postępowanie sądowe ma moc dokumentu wydanego przez sąd, o ile 

ma cechy umożliwiające jego weryfikację w tym systemie. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób i cechy 

umożliwiające weryfikację istnienia i treści pisma w systemie teleinformatycznym 

obsługującym postępowanie sądowe, mając na względzie minimalne wymagania dla 
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systemów teleinformatycznych oraz potrzebę ochrony praw osób uczestniczących w 

postępowaniach sądowych. 

 

Art. 53b. 

Sąd może weryfikować także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego status 

prokuratora, asesora prokuratorskiego, adwokata, aplikanta adwokackiego, radcy 

prawnego, aplikanta radcowskiego, prawnika zagranicznego, rzecznika patentowego, 

aplikanta rzecznikowskiego lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa 

dokonujących czynności procesowej.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 lipca 2002 r. O ŚWIADCZENIU PRZEZ PRAWNIKÓW 

ZAGRANICZNYCH POMOCY PRAWNEJ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 

2014 r. poz. 134)  

 

Art. 4. 

1. Na listę prowadzoną przez okręgowe rady adwokackie wpisuje się prawników z Unii 

Europejskiej zamierzających świadczyć pomoc prawną w zakresie odpowiadającym 

zawodowi adwokata oraz prawników spoza Unii Europejskiej, których tytuł zawodowy 

uprawnia do wykonywania zawodu odpowiadającego zawodowi adwokata. 

2. Na listę prowadzoną przez rady okręgowych izb radców prawnych wpisuje się prawników 

z Unii Europejskiej zamierzających świadczyć pomoc prawną w zakresie odpowiadającym 

zawodowi radcy prawnego oraz prawników spoza Unii Europejskiej, których tytuł 

zawodowy uprawnia do wykonywania zawodu odpowiadającego zawodowi radcy 

prawnego. 

[3. Okręgowe rady adwokackie i rady okręgowych izb radców prawnych corocznie do dnia 31 

marca przesyłają odpisy prowadzonej przez siebie listy właściwym prezesom sądów 

apelacyjnych, okręgowych i administracyjnych oraz właściwym prokuratorom apelacyjnym 

i okręgowym. Okręgowe rady adwokackie przesyłają ponadto odpis listy Naczelnej Radzie 

Adwokackiej, a rady okręgowych izb radców prawnych - Krajowej Radzie Radców 

Prawnych. Zawiadamiają także o zmianach na tych listach w terminie 14 dni od dokonania 

tych zmian.] 

 

Art. 39. 

1. Prawnik z Unii Europejskiej, reprezentujący klienta w postępowaniu przed sądami i innymi 

organami władzy publicznej, obowiązany jest wskazać organowi prowadzącemu 

postępowanie osobę upoważnioną do odbioru pism w Rzeczypospolitej Polskiej. W 

przypadku gdy prawnik z Unii Europejskiej współdziała z adwokatem lub radcą prawnym 

zgodnie z art. 38, domniemywa się, że osobą upoważnioną jest ten adwokat lub radca 

prawny. 
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2. W razie niewskazania osoby upoważnionej do odbioru pism w Rzeczypospolitej Polskiej, 

pismo przeznaczone dla prawnika z Unii Europejskiej doręcza się reprezentowanej przez 

niego stronie, jeżeli ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej 

Polskiej. W pozostałych przypadkach pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem 

doręczenia. Organ prowadzący postępowanie ma obowiązek pouczyć o tym prawnika z 

Unii Europejskiej przy pierwszym doręczeniu. 

<3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w postępowaniach, w których do doręczeń pism 

przeznaczonych dla prawnika z Unii Europejskiej ma zastosowanie rozporządzenie 

(WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. 

dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i 

pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych („doręczanie dokumentów”) oraz 

uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2007, 

s. 79).> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. − PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI 

ADMINISTRACYJNYMI (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) 

 

 

Art. 83. 

§ 1. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego, z zastrzeżeniem § 2. 

§ 2. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za 

ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

[§ 3. Oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w polskim urzędzie 

konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.] 

<§ 3. Oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. − Prawo pocztowe albo placówce 

pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) − stronie 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo polskim urzędzie 

konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.> 

§ 4. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo 

przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka 

załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku. 

 

[Art. 299. 

§ 1. Jeżeli strona mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą nie ustanowiła 

pełnomocnika do prowadzenia sprawy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w 
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Polsce, obowiązana jest wraz z wniesieniem skargi ustanowić pełnomocnika do doręczeń 

mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce. 

§ 2. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 1, sąd wzywa stronę, aby 

uzupełniła ten brak w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia wezwania pod 

rygorem odrzucenia skargi. 

§ 3. Jeżeli ze skargi wynika, że uczestnik postępowania sądowego ma miejsce zamieszkania 

lub siedzibę za granicą, sąd, doręczając odpis skargi, zawiadamia go o obowiązku 

ustanowienia pełnomocnika do doręczeń mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w 

Polsce, w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia zawiadomienia. W razie 

niedopełnienia tego obowiązku, pisma w postępowaniu sądowym pozostawia się w aktach 

sprawy ze skutkiem doręczenia. 

§ 4. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio do uczestnika postępowania, o którym mowa w art. 

33 § 2. 

§ 5. Przepisów § 1-4 nie stosuje się, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita 

Polska jest stroną stanowi inaczej.] 

 

<Art. 299. 

§ 1. Stronie, która ma miejsce zamieszkania, miejsce zwykłego pobytu albo siedzibę w 

innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) − stronie umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym i nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy mającego 

miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, sąd doręcza pisma 

pocztą przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru lub równoważną przesyłką. 

§ 2. Jeżeli strona nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w 

Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) − stronie umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym i nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy mającego 

miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana 

wraz z wniesieniem skargi ustanowić pełnomocnika do doręczeń mającego miejsce 

zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 3. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 2, sąd wzywa stronę, aby 

uzupełniła ten brak w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia wezwania pod 

rygorem odrzucenia skargi. Do wezwania stosuje się odpowiednio sposób 

doręczenia, o którym mowa w § 1. 

§ 4. Jeżeli ze skargi wynika, że uczestnik postępowania nie ma miejsca zamieszkania lub 

zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) − stronie 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, sąd, doręczając odpis skargi, 

zawiadamia go o obowiązku ustanowienia pełnomocnika do doręczeń mającego 
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miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie dwóch 

miesięcy od dnia doręczenia zawiadomienia. W razie niedopełnienia tego obowiązku 

pisma w postępowaniu sądowym pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem 

doręczenia. 

§ 5. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio do uczestnika postępowania, o którym mowa w 

art. 33 § 2. 

§ 6. Przepisów § 1−5 nie stosuje się, jeżeli umowa międzynarodowa, której 

Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. O PROKURATORII GENERALNEJ SKARBU PAŃSTWA 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1150 i 1247)  

 

<Art. 19a. 

1. Prezes Prokuratorii Generalnej prowadzi w systemie teleinformatycznym wykaz 

radców Prokuratorii Generalnej, który zawiera imię i nazwisko radcy Prokuratorii 

Generalnej i starszego radcy Prokuratorii Generalnej, datę jego mianowania, a także 

informacje o zawieszeniu w czynnościach służbowych lub zawieszeniu stosunku 

pracy. 

2. Prezes Prokuratorii Generalnej zapewnia sądom dostęp do wykazu radców 

Prokuratorii Generalnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 listopada 2009 r. O SPÓŁDZIELCZYCH KASACH 

OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450)  

 

[Art. 28. 

Oszczędności członka kasy złożone w kasie, niezależnie od ilości dowodów na złożone 

oszczędności, zapisuje się na imiennym rachunku członka kasy i są one wolne od zajęcia na 

podstawie tytułu wykonawczego sądowego i administracyjnego do wysokości równej 

trzykrotnemu przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w gospodarce narodowej, 

ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.] 

 

 

<Art. 28. 
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Oszczędności członka kasy złożone w kasie, niezależnie od liczby dowodów na złożone 

oszczędności, zapisuje się na imiennym rachunku członka kasy i są one wolne od zajęcia 

na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym 

miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U z 2002 r. Nr 200, 

poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), przysługującego 

pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 stycznia 2014 r. O ZMIANIE USTAWY O INFORMATYZACJI 

DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE ORAZ 

NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. poz. 183)  

 

Art. 4. 

W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101 i 1529) wprowadza się następujące 

zmiany: 

(pkt 1-17 pominięto) 

[18)  w art. 299 § 5 otrzymuje brzmienie: 

"§ 5. Przepisów § 1-4 nie stosuje się jeżeli: 

1)   umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną stanowi 

inaczej; 

2)   doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.".] 

 

<18) w art. 299 § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Przepisów § 1−5 nie stosuje się, jeżeli: 

1) umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, 

stanowi inaczej; 

2) doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej.”.> 

 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. O ZMIANIE USTAWY – KODEKS 

POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. poz. 

218)  
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Art. 1. 

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 101, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

(1-18..) 

[19)  art. 626
4
 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 626
4
. § 1. Notariusz, komornik oraz naczelnik urzędu skarbowego działający jako 

administracyjny organ egzekucyjny składa wniosek o wpis za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego. 

§ 2. Do wniosku, o którym mowa w § 1, dołącza się dokumenty stanowiące podstawę 

wpisu w księdze wieczystej, jeżeli zostały one sporządzone w postaci elektronicznej. 

§ 3. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej niesporządzone w 

postaci elektronicznej notariusz, komornik oraz naczelnik urzędu skarbowego 

działający jako administracyjny organ egzekucyjny przesyła sądowi właściwemu do 

prowadzenia księgi wieczystej w terminie trzech dni od dnia złożenia wniosku o 

wpis. 

§ 4. W przypadku wniosków składanych przez notariuszy i komorników obowiązek 

poprawienia lub uzupełnienia wniosku spoczywa odpowiednio na stronie czynności 

notarialnej lub wierzycielu. O zobowiązaniu wierzyciela do poprawienia lub 

uzupełnienia wniosku sąd jednocześnie zawiadamia za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego komornika, wskazując rodzaj braków formalnych, które 

uniemożliwiają nadanie wnioskowi prawidłowego biegu.";] 

<19) art. 626
4
 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 626
4
. § 1. Notariusz, komornik oraz naczelnik urzędu skarbowego działający 

jako administracyjny organ egzekucyjny składa wniosek o wpis wyłącznie za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wniosek opatruje się 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

§ 2. Do wniosku, o którym mowa w § 1, dołącza się dokumenty stanowiące podstawę 

wpisu w księdze wieczystej, jeżeli zostały one sporządzone w postaci 

elektronicznej. 

§ 3. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej niesporządzone 

w postaci elektronicznej notariusz, komornik oraz naczelnik urzędu 

skarbowego działający jako administracyjny organ egzekucyjny przesyła 

sądowi właściwemu do prowadzenia księgi wieczystej w terminie trzech dni od 

dnia złożenia wniosku o wpis. 

§ 4. W przypadku wniosków składanych przez notariuszy i komorników obowiązek 

poprawienia lub uzupełnienia wniosku spoczywa odpowiednio na stronie 

czynności notarialnej lub wierzycielu. O zobowiązaniu wierzyciela do 

poprawienia lub uzupełnienia wniosku sąd jednocześnie zawiadamia za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego komornika, wskazując rodzaj 
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braków formalnych, które uniemożliwiają nadanie wnioskowi prawidłowego 

biegu.”;> 

(pkt 20-28 pominięto) 

 

 


