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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty 

<> druk pogrubiony 

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

do projektu ustawy z dnia  

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece 

 

(druk nr 559 S) 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1822, z późn. zm.) 

 

Art. 754
1
. 

[§ 1. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej albo jeżeli sąd inaczej nie postanowi, 

zabezpieczenie udzielone według przepisów niniejszego tytułu upada po upływie dwóch 

miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które 

podlegało zabezpieczeniu, albo od uprawomocnienia się postanowienia o odrzuceniu 

apelacji lub innego środka zaskarżenia wniesionego przez obowiązanego od orzeczenia 

uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu.] 

<§ 1. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej albo jeżeli sąd inaczej nie postanowi, 

zabezpieczenie udzielone według przepisów niniejszego tytułu upada po upływie 

dwóch miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, 

które podlegało zabezpieczeniu, albo od uprawomocnienia się postanowienia o 

odrzuceniu apelacji lub innego środka zaskarżenia wniesionego przez obowiązanego 

od orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, chyba że 

uprawniony wniósł o dokonanie czynności egzekucyjnych.> 

§ 2. W sprawach, w których udzielono zabezpieczenia przy zastosowaniu art. 747 pkt 1 lub 6, 

zabezpieczenie upada, jeżeli uprawniony w terminie miesiąca od uprawomocnienia się 

orzeczenia uwzględniającego roszczenie albo od uprawomocnienia się postanowienia o 

odrzuceniu apelacji lub innego środka zaskarżenia wniesionego przez obowiązanego od 

orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, nie wniósł o 

dokonanie dalszych czynności egzekucyjnych. 
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§ 3. Na wniosek obowiązanego sąd wydaje postanowienie stwierdzające upadek 

zabezpieczenia w całości albo w części. 

 

 

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1201 i 1475) 

 

Art. 154. 

§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje zabezpieczenia należności pieniężnej lub wykonania 

obowiązku o charakterze niepieniężnym, jeżeli brak zabezpieczenia mógłby utrudnić lub 

udaremnić egzekucję, w szczególności jeżeli stwierdzono: 

-   brak płynności finansowej zobowiązanego, 

-   unikanie wykonania przez zobowiązanego obowiązku przez nieujawnianie zobowiązań 

powstających z mocy prawa lub nierzetelne prowadzenie ksiąg podatkowych, 

-   dokonywanie przez zobowiązanego wyprzedaży majątku, 

-   niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 39 § 1 ustawy - Ordynacja 

podatkowa, mimo wezwania do jego złożenia albo niewykazanie w złożonym 

oświadczeniu wszystkich rzeczy lub praw podlegających ujawnieniu. 

§ 2. Zabezpieczenie może być dokonane także przed terminem płatności należności 

pieniężnej lub przed terminem wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym. 

§ 3. Zabezpieczenie należności pieniężnych może dotyczyć również przyszłych 

powtarzających się świadczeń. 

§ 4. Zajęcie zabezpieczające przekształca się w zajęcie egzekucyjne: 

1)   z dniem wystawienia tytułu wykonawczego, pod warunkiem że nastąpiło nie później 

niż przed upływem 2 miesięcy od dnia doręczenia ostatecznej decyzji lub innego 

orzeczenia podlegającego wykonaniu w sprawie, w której dokonano zabezpieczenia, 

bądź doręczenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności; 

2)   z dniem wygaśnięcia decyzji, o której mowa w art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 19 marca 

2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1880 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 379 i 

1086) pod warunkiem wystawienia tytułu wykonawczego nie później niż przed 

upływem 14 dni od dnia jej wygaśnięcia; 
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3)   z dniem podjęcia zawieszonego postępowania egzekucyjnego w przypadkach 

określonych w art. 32a § 2, art. 32c § 1 i art. 35 § 1, a także w przypadkach 

określonych w art. 79 ust. 5 ustawy o wzajemnej pomocy. 

§ 5. W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego i wstrzymania wykonania 

decyzji, o której mowa w § 4 pkt 1, zajęcie zabezpieczające przekształca się w zajęcie 

egzekucyjne z dniem wystawienia tytułu wykonawczego, pod warunkiem że nastąpiło nie 

później niż przed upływem 2 miesięcy od dnia doręczenia odpisu prawomocnego 

orzeczenia o oddaleniu lub odrzuceniu skargi bądź umorzeniu postępowania sądowego. 

§ 6. Zajęcie zabezpieczające nie przekształca się w zajęcie egzekucyjne w przypadku 

uchylenia przez organ odwoławczy lub sąd administracyjny decyzji stanowiącej podstawę 

do dokonania zabezpieczenia, o ile wydanie nowej decyzji nakładającej obowiązek 

podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji nie nastąpi w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji organu 

odwoławczego lub prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego organowi 

właściwemu do wydania decyzji. 

§ 7. W dniu przekształcenia się zajęcia, o którym mowa w § 4 i 5, powstają skutki związane z 

zastosowaniem środka egzekucyjnego. 

<§ 8. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej lub jeżeli organ egzekucyjny nie postanowi 

inaczej, zabezpieczenie, o którym mowa w art. 164 § 1 pkt 2–5, wygasa po upływie 

dwóch miesięcy od dnia doręczenia decyzji lub innego orzeczenia podlegającego 

wykonaniu w sprawie, w której dokonano zabezpieczenia, albo doręczenia 

postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności, chyba że wierzyciel 

wystawił tytuł wykonawczy na zabezpieczoną należność pieniężną.> 

 

 

USTAWA z dnia6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1007) 

 

<Art. 111
2
. 

1. Wierzyciel, który uzyskał hipotekę przymusową na podstawie art. 110 pkt 1, może 

żądać, w terminie dwóch miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia 

uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, albo od 

uprawomocnienia się postanowienia o odrzuceniu apelacji lub innego środka 
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zaskarżenia wniesionego przez dłużnika od orzeczenia uwzględniającego roszczenie, 

które podlegało zabezpieczeniu, zmiany treści hipoteki na podstawie tytułu 

wykonawczego określonego w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, 

stwierdzającego zabezpieczoną wierzytelność. 

2. Zmiana treści hipoteki nie może zwiększyć zakresu zaspokojenia wierzyciela 

z nieruchomości obciążonej bez zgody osób, którym przysługują prawa 

z pierwszeństwem równym lub niższym. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wierzyciela, który uzyskał hipotekę 

przymusową na podstawie art. 110 pkt 2 albo 3 w zakresie, w jakim decyzja 

administracyjna nie była ostateczna. 

4. Wierzyciel, który uzyskał hipotekę przymusową na podstawie art. 110 pkt 4 lub 5, 

może żądać, w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia decyzji lub innego 

orzeczenia podlegającego wykonaniu w sprawie, w której dokonano zabezpieczenia, 

albo doręczenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności, 

zmiany treści hipoteki na podstawie tytułu wykonawczego określonego w przepisach 

o postępowaniu egzekucyjnym, stwierdzającego zabezpieczoną wierzytelność. 

Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.> 

 


