
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 71. posiedzeniu Senatu 

w dniu 24 stycznia 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się do Pana w imieniu pana K. K. (zamieszkałego …) z prośbą o interwencję w jego sprawie. 

Przeciwko panu K. K. toczy się postępowanie egzekucyjne o sygn. akt Km 1221/18 prowadzone przez ko-

mornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w T. M. P., z wniosku wierzyciela P. I. S.a.r.l. 

Pismem z dnia 21 grudnia 2018 r. komornik powiadomił pana K. K. o wszczęciu egzekucji z nieruchomo-

ści. Pan K. K. na wcześniejszym etapie postępowania deklarował dobrowolną spłatę zobowiązania w ratach, 

zwłaszcza że suma zadłużenia nie jest duża i wynosi wraz z odsetkami i kosztami około 1800 zł. Sama należ-

ność główna to kwota 279,13 zł. 

Moim zdaniem pan K. K. został bardzo skrzywdzony poprzez wszczęcie egzekucji z nieruchomości sta-

nowiącej własność dłużnika i jego miejsce zamieszkania. Wystąpiłem do komornika z prośbą o udzielenie 

wyjaśnień, dlaczego pomimo tak małej kwoty wierzytelności zamierza zalicytować nieruchomość, zwłaszcza 

wobec brzmienia art. 799 §2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. W odpo-

wiedzi komornik oświadczył, że egzekucja prowadzona jest na wniosek wierzyciela i art. 799 §2 k.p.c. nie 

znajduje wobec tego zastosowania. Jednakże norma prawna ustanowiona w przywoływanym artykule stano-

wi, że organ egzekucyjny stosuje sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika. Zasada wyrażona we 

wskazanym artykule tworzy zatem szczególną ochronę dłużników przed nadmierną egzekucją oraz przed 

przekroczeniem przez organ egzekucyjny zasad współżycia społecznego w prowadzonym postępowaniu. 

Ustawodawca nie przewidział w treści przepisu żadnego odstępstwa od jego stosowania. Komornik lub inny 

organ egzekucyjny są zobowiązani prowadzić postępowanie egzekucyjne w sposób adekwatny do wysokości 

zadłużenia oraz sytuacji dłużnika. Jeśli wystarczające do uzyskania zaspokojenia wierzyciela jest prowadze-

nie egzekucji z jednego składnika majątkowego, np. wynagrodzenia z umowy o pracę, rozszerzenie postępo-

wania na inne składniki należy uznać za nadmierną egzekucję, także w przypadku deklarowania przez dłuż-

nika dobrowolnej ratalnej spłaty. 

Celem ochrony przewidzianej we wspomnianym artykule jest przede wszystkim przeciwdziałanie sprze-

daży licytacyjnej nieruchomości poniżej wartości rynkowej wobec niewielkiej kwoty wierzytelności. Działa-

nie takie jest sprzeczne również z art. 5 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym nie można czynić ze swego 

prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasada-

mi współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie 

prawa i nie korzysta z ochrony. 

W wyniku rażącej niesprawiedliwości pan K. K. może stracić nieruchomość, w której zamieszkuje. Panie 

Ministrze, takie niesprawiedliwe prowadzenie postępowania egzekucyjnego nie pozwala ludziom dobrze 

myśleć o państwie. 

Trudno jest, zdaniem dłużnika, zrozumieć, że komornik sądowy mógł podjąć takie działania w celu wyeg-

zekwowania sumy wierzytelności znacznie niższej niż wartość przedmiotowej nieruchomości. 

Mając to na uwadze, wobec niezrozumiałego, tak pod względem faktycznym, jak i prawnym, sposobu 

prowadzenia egzekucji, proszę Pana Ministra o zainteresowanie i podjęcie zgodnych z prawem działań w 

niniejszej sprawie. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy są w posiadaniu komornika sądo-

wego. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 

 

 
 


