
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 39. posiedzeniu Senatu 

w dniu 21 kwietnia 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się do Pana w imieniu państwa J. i R. D. z prośbą o interwencję w sprawie postępowania 

egzekucyjnego o sygn. akt Km 282/15 prowadzonego przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym  

w Tychach J. K. z wniosku wierzyciela – Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. (…). 

Moim zdaniem państwo D. zostali bardzo skrzywdzeni poprzez sposób przeprowadzenia wobec nich 

egzekucji. Pozostała należność główna, zgodnie z informacją od komornika z dnia 16 lutego 2017 r., wynosiła 

2252,17 zł. Dokonywane były potracenia na spłatę zobowiązania z wynagrodzenia za pracę pana R. D. 

Pomimo że wierzytelność nie była duża, a potrącenia były dokonywane regularnie, komornik sądowy dokonał 

sprzedaży licytacyjnej nieruchomości stanowiącej własność dłużników i ich miejsce zamieszkania. 

Wystąpiłem do komornika z prośbą o udzielenie wyjaśnień, dlaczego pomimo faktu prowadzenia 

skutecznej egzekucji z wynagrodzenia za pracę doszło do licytacji i sprzedaży nieruchomości, której wartość 

rynkowa znacznie przewyższała zobowiązania państwa D. W odpowiedzi komornik, powołując się na art. 20 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji i na tajemnicę zawodową, odmówił 

wyjaśnień. 

Zgodnie z art. 799 §2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 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 w prowadzonym postępowaniu zasad współżycia społecznego. 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 prowadzenie 

egzekucji z jednego składnika majątkowego, np. wynagrodzenia z umowy o pracę, rozszerzenie postępowania 

na inne składniki należy uznać za nadmierną egzekucję. Prowadzenie egzekucji z różnych części majątku 

państwa D. – a w szczególności sprzedaż licytacyjna ich nieruchomości – nie jest adekwatne do wysokości 

zadłużenia, a także narusza zasady współżycia społecznego. W wyniku tej rażącej niesprawiedliwości państwo 

D. stracili swoje miejsce zamieszkania. 

Panie Ministrze, takie niesprawiedliwe prowadzenie postępowania egzekucyjnego nie pozwala ludziom 

dobrze myśleć o państwie. Trudno jest zdaniem dłużników zrozumieć, że komornik sądowy mógł podjąć takie 

działania w celu wyegzekwowania sumy wierzytelności znacznie niższej niż wartość przedmiotowej 

nieruchomości. 

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

przeprowadzenia egzekucji, proszę Pana Ministra o zainteresowanie się przedstawioną sprawą i podjęcie  

w związku z nią zgodnych z prawem działań. 

Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy są w posiadaniu komornika sądowego. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 

 


