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  W odpowiedzi na oświadczenie Pana senatora Czesława Ryszki, złożone na 71. 

Posiedzeniu Senatu w dniu 24 stycznia 2019 r., uprzejmie przedstawiam następującą 

informację.  

   

  W aktualnym stanie prawnym problematykę zainicjowania postępowania 

egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego oraz dalszych czynności 

egzekucyjnych regulują przepisy art. 796 i następne ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 

Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.), dalej k.p.c.  

  Przepis art. 796 § 1 k.p.c. statuuje zasadę, że właściwe postępowanie egzekucyjne, 

dotyczące egzekucji obowiązków objętych tytułem stanowiącym jej podstawę, wszczyna się 

na wniosek wierzyciela. Do wniosku o wszczęcie egzekucji lub żądaniu przeprowadzenia 

egzekucji z urzędu wskazuje się świadczenie, które ma być spełnione oraz dołącza się tytuł 

wykonawczy (art. 797 § 1 k.p.c.).  

  Stosownie do treści art. 799 § 1 k.p.c. 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. 
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Wierzyciel może wskazać wybrane przez siebie sposób albo sposoby egzekucji. Organ 

egzekucyjny stosuje sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika.  

  Zgodnie 799 § 2 k.p.c. jeżeli egzekucja z jednej części majątku dłużnika oczywiście 

wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji  

z pozostałej części majątku. 

  Z zestawienia powyższych przepisów wynika symptomatyczne dla polskiego systemu 

postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komorników sądowych związanie organu 

egzekucyjnego wnioskami wierzyciela. Postępowanie egzekucyjne wszczynane jest na 

wniosek wierzyciela, który jest jego dysponentem, również w zakresie sposobu egzekucji.  

    Wierzyciel może również w każdym czasie doprowadzić do zakończenia postępowania, 

żądając jego umorzenia, chyba że egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego 

organu (art. 825 pkt 1) albo że przepis szczególny stanowi inaczej.  

  Odnosząc się do sposobu prowadzenia egzekucji to, jak to już zostało podniesione, 

zakres i przede wszystkim sposób egzekucji, leży w gestii wierzyciela. Organ egzekucyjny 

jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji (tak Sąd 

Najwyższy w uchwale z dnia 28 czerwca 2006 r., w sprawie oznaczonej sygnaturą akt III CZP 

23/06, OSNC 2007, nr 1, poz. 11, która mimo zmiany przepisu art. 799 § 1 k.p.c. nie straciła 

na aktualności). Przyznane wierzycielowi uprawnienie do wskazania kilku sposobów 

egzekucji nie powinno powodować zbędnej uciążliwości dla dłużnika. Jeśli bowiem istnieje 

zróżnicowany majątek dłużnika, a cel egzekucji, jakim jest zaspokojenie wierzyciela, można 

osiągnąć kilkoma sposobami, to wierzyciel powinien wybrać sposób najmniej dotkliwy dla 

dłużnika. Natomiast organ egzekucyjny powinien prowadzić postępowanie egzekucyjne  

w taki sposób, aby było ono jak najmniej uciążliwe dla dłużnika.  

  Zauważyć jednak należy, że przywołana dyspozycja art. 799 § 1 zdanie ostatnie k.p.c. 

nakłada na komornika obowiązek stosowania najmniej uciążliwego sposobu egzekucji, 

jedynie w sytuacji wariantywnego określenia przez wierzyciela, co najmniej dwóch sposobów 

egzekucji. Podkreślenia przy tym wymaga, że przepisy postępowania egzekucyjnego nie 

wprowadzają bezpośredniej sankcji dla wierzyciela, który świadomie łamie zasadę zawartą  

w § 1 zdanie drugie art. 799 k.p.c., zgodnie z którą spośród kilku sposobów egzekucji 

wierzyciel powinien zastosować najmniej uciążliwy dla dłużnika. Podobnie, zastosowanie 

przez sądowy organ egzekucyjny dyspozycji art. 799 § 2 k.p.c., nakazującej zawieszenie 

egzekucji z pozostałej części majątku, wyłącznie na wniosek dłużnika, mogłoby mieć miejsce 

wówczas, gdy wierzyciel wszczynając lub prowadząc postępowanie egzekucyjne przeciwko 



dłużnikowi, wskazał, co najmniej dwa różne sposoby egzekucji, z których jeden byłby 

wystarczający do osiągnięcia celu egzekucji, jakim byłoby zaspokojenie wierzyciela. 

 

                                                                                                                Z wyrazami szacunku 

                                                                                                                     Podsekretarz stanu  

                                                                                                          w Ministerstwie Sprawiedliwości  

                                                                                                                      Marcin Warchoł 
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