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                                                                                                      Warszawa, dnia 05 maja 2020 r. 

KRK/VII/496/20 

Szanowny Pan 

Kazimierz Kleina 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów Publicznych 

ul. Wiejska 6/8 

00 –902 Warszawa 

 

 Szanowny Panie Przewodniczący, 

 w imieniu Krajowej Rady Komorniczej w Warszawie, będącej reprezentantem 

samorządu komorniczego (art. 197 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych)  

w związku z ustawą z dnia 30 kwietnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk senacki nr 106, 

zwanej dalej: ustawą), w szczególności z jej zapisami dotyczącymi zakazu prowadzenia licytacji 

lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, 

służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika uprzejmie wskazuję, co następuje. 

 Zgodnie z treścią art. 2 ustawy, w ustawie z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks 

postępowania cywilnego dodany ma zostać art. 952(1) §5, w myśl którego licytacji lokalu 

mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą 

zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, nie przeprowadza się w czasie obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu. 

 Intencją pomysłodawców tego przepisu była słuszna i zrozumiała potrzeba ochrony 

dłużników przed eksmisją z lokalu mieszkalnego w czasie trwania epidemii. Działania 

skoncentrowane na wsparciu osób, które nie ze swojej winy w dobie epidemii znalazły  

się w dramatycznej sytuacji ekonomicznej znajdują pełne poparcie również wśród komorników 

sądowych i powinny zasługiwać na akceptację. Do osób będących w trudnym położeniu rękę 

wyciąga również Krajowa Rada Komornicza, która zainicjowała kampanię „Sygnalizuj problem”, 

zachęcając aby kontaktowały się one z komornikami sądowymi celem ustalenia korzystnego  

dla obu stron postępowania, ale przy tym nieuciążliwego dla dłużnika sposobu spłaty 

zadłużenia. 
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Jednakże rozwiązanie zaproponowane w treści ustawy ocenić należy nie tylko jako całkowicie 

zbędne z punktu widzenia ochrony dłużnika przed eksmisją, ale i skrajnie szkodliwe ze względu 

na słuszny interes wierzyciela. Z całą stanowczością należy stwierdzić, że pomysł dotyczący 

zakazu prowadzenia licytacji nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne nie jest 

adekwatnym środkiem pozwalającym na realizację założeń ustawodawcy w tym zakresie. 

 Jak wynika z dotychczasowego brzmienia przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, 

przeniesienie własności nieruchomości oraz będący jego konsekwencją obowiązek opróżnienia 

lokalu nie powstaje przecież w momencie licytacji. W praktyce mija najczęściej wiele tygodni,  

a nierzadko i miesięcy od momentu przeprowadzenia skutecznej licytacji, wydania, a następnie 

uprawomocnienia się postanowienia o udzieleniu przybicia, a w dalszej kolejności –do wydania  

i uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zatem samo przeprowadzenie 

licytacji nie jest równoznaczne z obowiązkiem wydania nieruchomości nabywcy. Co więcej, już 

w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568),  

w art. 15 zzu uregulowany został zakaz wykonywania tytułów wykonawczych nakazujących 

opróżnienie lokalu mieszkalnego (nie tylko służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych 

dłużnika) przez czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii. Realizując więc 

potrzebę ochrony dłużnika zasadne może wydawać się poszerzenie powyższego zakazu  

o kolejne 90 dni po ustaniu stanu epidemii. Natomiast sam zakaz przeprowadzenia licytacji 

nieruchomości nie poprawi w żaden sposób pozycji dłużnika. Jedynym jego skutkiem będzie 

nadmierne i nieuzasadnione wydłużenie postępowań egzekucyjnych. 

 Nowelizacja w proponowanej formie stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla całego 

systemu egzekucji sądowej, ale i dla interesów wierzycieli (w tym, co najistotniejsze wierzycieli 

alimentacyjnych, którzy powinni zasługiwać na szczególną ochronę ze strony organów 

Państwa), a także paradoksalnie dla dłużników. W ocenie środowiska komorników sądowych 

priorytetem ustawodawcy, również w dobie epidemii powinno być zapewnienie stabilnego  

i bezpiecznego systemu egzekucji sądowej, który jest jednym z ważniejszych gwarantów 

stabilnego i bezpiecznego obrotu gospodarczego. Jednocześnie należy wyraźnie podkreślić,  

że wielomiesięczne wydłużanie czasu trwania egzekucji z nieruchomości, która niezależnie  

od omawianego przepisu już ze swojej natury jest długotrwała, jest jednoznaczne ze wzrostem 

wysokości zadłużenia, które ostatecznie obciążać będzie dłużnika, co w sposób oczywisty 

negatywnie wpłynie na jego sytuację. 
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 W imieniu środowiska komorników sądowych pragnę wyrazić więc nadzieję,  

że powyższe uwagi spotkają się ze zrozumieniem i zostaną uwzględnione na dalszym etapie prac 

legislacyjnych. 

Z  w y r a z a m i  s z a c u n k u, 

Prezes 

Krajowej Rady Komorniczej 

dr Rafał Łyszczek 

[Pismo opatrzone podpisem elektronicznym] 
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