
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Grzegorza Wojciechowskiego, 

Henryka Górskiego i Bogdana Pęka 

na 46. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 grudnia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

Szanowny Panie Prokuratorze! 

W związku z zapoznaniem się ze sprawą pani Małgorzaty D. zamieszkałej w Krakowie zwracamy się do 
Pana Prokuratora z wnioskiem o wstąpienie do toczącego się postępowania przed Sądem Okręgowym w Kra-

kowie I Wydział Cywilny w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, sygn. akt. (…). 

Stan faktyczny sprawy sprzed wniesienia powództwa wskazuje, że 20 lutego 2008 r. doszło do zabezpie-

czenia przez panią D. zobowiązania brata, Roberta D., poprzez ustanowienie hipoteki kaucyjnej na własnej 
nieruchomości, tj. mieszkaniu położonym w Krakowie przy ul. (…), dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-

Podgórza prowadzi księgę wieczystą o nr (…). Mimo iż zobowiązanie pana Roberta D. z tytułu rozliczeń ze 

wspólnikiem w związku z wyjściem ze spółki miało charakter wątpliwy, to zainteresowana, chcąc pomóc 
bratu, udzieliła zabezpieczenia rzeczowego, mając na względzie zapewnienia, iż ostateczne szczegółowe 

wyliczenia w zakresie rozliczenia mogą spowodować, że brat jednak nie będzie zobowiązany, a przez to i ona 

sama. Stało się jednak tak, że wskazanych rozliczeń nie zweryfikowano, a wierzyciel (…) wystąpił z po-

wództwem o zasądzenie należności względem zabezpieczającego. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 
dnia 5 października 2011 r. sygn. akt (…), choć potwierdził rzeczowe zobowiązanie, to na podstawie art. 319 

kodeksu postępowania cywilnego nie zastrzegł prawa zainteresowanej do powołania się w toku postępowania 

egzekucyjnego na ograniczenie jej odpowiedzialności do przedmiotu zabezpieczenia, a jedynie ustalił zobo-
wiązanie na kwotę 500 000 zł. Podobnie rozstrzygnięto w postępowaniu klauzulowym, w którym także na 

podstawie art. 783 §1 kodeksu postępowania cywilnego nie ograniczono wykonalności wyroku do przedmio-

tu zabezpieczenia. Wniesione zażalenie nie zostało uwzględnione. 
Obecnie trwa postępowanie egzekucyjne, które zgodnie z wnioskiem wierzyciela rozciąga się na cały ma-

jątek zabezpieczającej, bez uwzględnienia zakresu jej zobowiązania. Ma to swoje konsekwencje w zabloko-

waniu działalności gospodarczej zainteresowanej poprzez zajęcie m.in. rachunków firmowych. 

W związku z powyższym zainteresowana wytoczyła powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wy-
konawczego, którego bieg jest na tyle długotrwały (powództwo złożone zostało w dniu 23 sierpnia 2013 r., 

ale do dnia dzisiejszego prawomocnie nie rozstrzygnięto wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych), że nie 

daje gwarancji ochrony jej praw. 
W związku z powyższym zwracamy się do Pana Prokuratora o zbadanie przedstawionej sprawy oraz włą-

czenie się na podstawie art. 60 w zw. z art. 7 kodeksu postępowania cywilnego do udziału w toczącym się 

postępowaniu. Będziemy zobowiązani za szczegółową informację o podjętych działaniach i poczynionych 
ustaleniach w przedmiotowej sprawie. 

Z poważaniem 

Grzegorz Wojciechowski 

Henryk Górski 
Bogdan Pęk 




