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Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce kolejną pozycję z serii naszych broszur
informacyjnych, poruszającą bardzo ważne kwestie 
i mającą na celu poszerzenie świadomości prawnej obywateli.

W przypadku pytań oraz chęci rozwiązania problemów natury
prawnej zachęcamy do korzystania z usług Punktów Nieodpłatnej
Pomocy Prawnej prowadzonych przez naszą Fundację –
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji
Pozarządowych, jak i przez inne organizacje pozarządowe.

Z poważaniem

Zespół Radców Prawnych
Kancelaria Społeczna Gdańsk Orunia





CO TO JEST POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE?
- to postępowanie prowadzone przez komornika mające na celu przymusową
realizację świadczenia od dłużnika.

CO TO JEST TYTUŁ EGZEKUCYJNY?
Jest to dokument, który zawiera określenie dłużnika i wierzyciela oraz wskazuje
na świadczenie, którego może dochodzić wierzyciel w postępowaniu
egzekucyjnym.

Strony postępowania egzekucyjnego:

Zgodnie z art. 777 § 1 kpc do tytułów egzekucyjnych zaliczamy:

1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu
wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;

2) orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające
natychmiastowemu wykonaniu,

3) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają
wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;

4) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje
obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co
do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy
indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania
obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;

5) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje
obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost
określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, 
gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie
obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić 
o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;

6) akt notarialny, określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca
dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo
obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji 
z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej
przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

Wierzyciel  - podmiot na rzecz którego zostało stwierdzone tytułem
wykonawczym uprawnienie do egzekwowania od dłużnika
świadczenia (pieniężnego lub niepieniężnego).

Dłużnik  - podmiot, który według treści tytułu wykonawczego ma
obowiązek spełnić określone świadczenie i przeciwko któremu toczy
się egzekucja.



CO TO JEST TYTUŁ WYKONAWCZY?
Jest to tytuł egzekucyjny, któremu nadano klauzulę wykonalności; na jego
podstawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne

Co do zasady, sąd nadaje klauzulę wykonalności w postaci pieczęci na tytule
egzekucyjnym w następującym brzmieniu:

“W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia …….. 20… r. Sąd …….. w …….. stwierdza,
że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/w zakresie …. oraz poleca
wszystkim urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby
postanowienia tytułu niniejszego wykonały a gdy o to prawnie będą
wezwane, udzieliły pomocy. Orzeczenie podlega wykonaniu jako
prawomocne/natychmiast wykonalne”.

JAKIE DANE ZAWIERA PONADTO KLAUZULA WYKONALNOŚCI?

1) numer PESEL lub NIP wierzyciela i dłużnika będącego osobą fizyczną, jeżeli
są oni obowiązani do jego posiadania lub posiadają go nie mając takiego
obowiązku lub

2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer
w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP wierzyciela i dłużnika
niebędącego

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel musi złożyć
komornikowi wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym.

Wniosek powinien spełniać wymogi formalne określone w art. 797 kodeksu
postępowania cywilnego. We wniosku egzekucyjnym należy wskazać:

1) Komornika, do którego wniosek jest kierowany. W przypadku dokonania
wyboru komornika składamy oświadczenie o wyborze komornika przez
wierzyciela na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych.

2) Dane wierzyciela: Imię i nazwisko bądź nazwę wierzyciela wraz z jego
adresem oraz:

- numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku –
numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP wierzyciela

- numer PESEL lub NIP wierzyciela

- akt, w którym sąd stwierdza, że dany dokument jest tytułem wykonawczym;
jest nadawana na wniosek wierzyciela lub z urzędu; wskutek jej nadania
wszelkie urzędy lub osoby, których może dotyczyć, obowiązane są
podporządkować mu się i udzielić pomocy przy jego realizacji; zatem jeśli sąd
w Twojej sprawie wydał orzeczenie, aby przystąpić do egzekucji konieczne jest
wcześniejsze uzyskanie klauzuli wykonalności na tym orzeczeniu; aby było to
możliwie należy złożyć stosowny wniosek do sądu.

CO TO JEST KLAUZULA WYKONALNOŚCI?

W JAKI SPOSÓB MOŻEMY WSZCZĄĆ POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE?



Konieczne jest także podanie numeru rachunku bankowego, na który
należy przekazywać kwoty wyegzekwowane od dłużnika. Przydatne jest
również podanie numeru telefonu do kontaktu z wierzycielem bądź
adresu elektronicznej skrzynki pocztowej.

4) Wskazanie świadczenia, które ma być spełnione przez dłużnika.

Wskazanie przedmiotu świadczenia, który ma być przedmiotem
egzekucji, musi odpowiadać treści tytułu wykonawczego. Będzie to zatem
świadczenie pieniężne określonej wysokości bądź też inne świadczenie,
które dłużnik ma obowiązek spełnić na podstawie tytułu wykonawczego
złożonego przez wierzyciela. W przypadku świadczenia pieniężnego jest to
wskazanie kwot, o które wierzyciel wnosi z rozbiciem na poszczególne
składniki świadczenia tj. np. należność główną, odsetki, koszty procesu.

Oznaczenie przez wierzyciela świadczenia powinno zawierać także
oznaczenie jego zakresu, wniosek egzekucyjny nie musi bowiem
obejmować całego obowiązku nałożonego na dłużnika w tytule
wykonawczym, ponieważ to wierzyciel – w sposób wiążący dla organu
egzekucyjnego – określa przedmiot postępowania egzekucyjnego.

5) Przed zmianą art. 799 wprowadzoną przez nowelizację z 2015 r.
wierzyciel miał obowiązek oznaczyć również sposób prowadzenia
egzekucji, co wiązało organ egzekucyjny. Nie mógł on zatem prowadzić
egzekucji w inny sposób niż określony przez wierzyciela; obecnie
wskazanie sposobu prowadzenia egzekucji nie jest wymagane;

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. Wierzyciel może
wskazać wybrane przez siebie sposoby egzekucji. Organ egzekucyjny
stosuje sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika.

6) Podpis wierzyciela (lub pełnomocnika) pod wnioskiem egzekucyjnym.
W przypadku reprezentowania wierzyciela przez pełnomocnika należy do
wniosku egzekucyjnego dołączyć pełnomocnictwo.

3) Imię i nazwisko bądź nazwę dłużnika wraz z adresem zamieszkania,
siedziby, prowadzenia działalności. Ponadto wierzyciel może podać
wszelkie możliwe informacje, które mogą być pomocne w skutecznej
egzekucji– PESEL, NIP, REGON, imiona rodziców, datę urodzenia oraz
numeru telefonu do dłużnika.



W wyniku zmiany art. 797 na podstawie nowelizacji z 2019 r. dodano § 1 1 .
Przepis ten stanowi, że jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, iż
stwierdzone nim roszczenie uległo przedawnieniu, do wniosku o wszczęcie
egzekucji należy dołączyć dokument, z którego wynika, że bieg terminu
przedawnienia został przerwany.

WZÓR WNIOSKU

Warszawa, dnia .................... r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Jan Nowak

Kancelaria Komornicza nr VII w Warszawie

ul. Zielona 14/1

00-250 Warszawa

Wierzyciel: Kazimierz Kowalski

ul. Wiejska 12/2

00-250 Warszawa

reprezentowany przez radcę prawnego Ziemowit Solski

Kancelaria Radców Prawnych „Prawnicy i Spółka”

ul. Długa 103/2

02-300 Warszawa

Dłużnik: Józef Pokojski

PESEL 71xxxxxxxxxx

ul. Sobieskiego 22/6

02-100 Warszawa

Ewentualne braki wniosku o wszczęcie egzekucji podlegają uzupełnieniu. W
przypadku ich nieuzupełnienia organ egzekucyjny zwraca wniosek.

Do wymogów wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego należy
załączenie do niego tytułu wykonawczego. Dotyczy to oryginału dokumentu.



WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

       - należności głównej w kwocie 11.500,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy

pięćset złotych 00/100) wraz z odsetkami liczonymi od dnia 24 marca 2019 r. do

dnia zapłaty,

             - kosztów procesu w kwocie 780,00 zł,

             - kosztów klauzuli w kwocie 126,00 zł,

          - kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym według

norm przepisanych,

             - kosztów egzekucyjnych, które powstaną w toku egzekucji.

Wnoszę o prowadzenie egzekucji następującymi sposobami:

             - z ruchomości dłużnika,

             - rachunków bankowych dłużnika,

             - wierzytelności i innych praw majątkowych dłużnika,

             - wynagrodzenia za pracę dłużnika,

             - nieruchomości dłużnika.

Niniejszym, w imieniu wierzyciela, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
którego odpis stanowi załącznik do niniejszego pisma, przedkładam wyrok Sądu
Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 5 maja 2022 r. (sygn. akt I
C xxxxx/21) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z 18 lipca 2022 r. i wnoszę 
o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko ww. dłużnikowi w celu
wyegzekwowania:

Ponadto wierzyciel wnosi o przeprowadzenie czynności w miejscu
zamieszkania bądź działalności dłużnika.

Wyegzekwowane należności proszę przekazać na rachunek bankowy
wierzyciela: Bank PKO S.A. nr rachunku xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx,
natomiast koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym na
rachunek bankowy pełnomocnika wierzyciela: Bank BNP Paribas S.A. nr
rachunku xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx.

Z uwagi na to, że wierzyciel nie posiada informacji na temat składników
majątkowych dłużnika, na których możliwe jest skuteczne wykonanie
egzekucji, odpowiednio, na podstawie art. 8012 k.p.c., zleca komornikowi
poszukiwanie majątku za wynagrodzeniem.

Na podstawie art. 10 ust. 1 u.k.s. do prowadzenia postępowania egzekucyjnego
wybieram Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-
Mokotowa w Warszawie Jana Nowaka.

........................................

radca prawny Ziemowit Solski



Załączniki:

1) oryginał tytułu wykonawczego,

2) pełnomocnictwo do reprezentowania wierzyciela wraz z dowodem
uiszczenia opłaty skarbowej.

DOKONANIE WYBORU KOMORNIKA

KIEDY MOŻEMY ZLECIĆ KOMORNIKOWI POSZUKIWANIE MAJĄTKU
DŁUŻNIKA?

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo
wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego z wyłączeniem
spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie
w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali
mieszkalnych, z osób lub rzeczy, oraz w sprawach w których przepisy 
o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel powinien wskazać komornikowi składniki majątku dłużnika, z
których ma być prowadzona egzekucja. Jeżeli wierzyciel nie posiada informacji
na temat majątku dłużnika i jeżeli w drodze czynności przewidzianych w art.
801 § 1 pkt 1 kpc nie zdołano ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie
dochodzonego świadczenia, wówczas wierzyciel może zgodnie z art. 801 kpc
zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. Po uzyskaniu zlecenia,
komornik poszukuje m.in. rachunków bankowych dłużnika, weryfikuje go 
w ZUS, US, itp.; podejmuje też czynności terenowe i fizycznie poszukuje
majątku, z którego mógłby prowadzić egzekucję.

Wierzyciel powinien wskazać komornikowi składniki majątku dłużnika, 
z których ma być prowadzona egzekucja. Jeżeli wierzyciel nie posiada
informacji na temat majątku dłużnika i jeżeli w drodze czynności
przewidzianych w art. 801 § 1 pkt 1 kpc nie zdołano ustalić majątku
pozwalającego na zaspokojenie dochodzonego świadczenia, wówczas
wierzyciel może zgodnie z art. 801 kpc zlecić komornikowi poszukiwanie
majątku dłużnika. Po uzyskaniu zlecenia, komornik poszukuje m.in. rachunków
bankowych dłużnika, weryfikuje go w ZUS, US, itp.; podejmuje też czynności
terenowe i fizycznie poszukuje majątku, z którego mógłby prowadzić
egzekucję.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za poszukiwanie majątku dłużnika na
zlecenie wierzyciela pobierana jest opłata stała w wysokości 100 zł.

Wierzyciel dokonując wyboru komornika składa oświadczenia o dokonanym
wyborze. Oświadczenie takie może być złożone na wniosku egzekucyjnym
(zabezpieczającym) lub odrębnym piśmie.



WIERZYCIEL MA PRAWO DO ZABEPIECZENIA ROSZCZENIA

Przed wydaniem tytułu wykonawczego można zabezpieczyć roszczenie 
w drodze postępowania zabezpieczającego. Zabezpieczenie majątku dłużnika
stanowi sposób ochrony interesów wierzyciela. Instytucja zabezpieczenia
majątku dłużnika zapobiega sytuacjom, w których dłużnik rozpoczyna 
np. wyprzedawanie poszczególnych składników swojego majątku lub
obciążanie go, mając świadomość ciążących na nim zobowiązań.

Postępowanie zabezpieczające jest podobne do opisanego powyżej
postępowania egzekucyjnego, istotną różnicą jest jednak to, że nie zmierza ono
do zaspokojenia wierzyciela, ale do zabezpieczenia jego roszczeń, które jeszcze
nie zostały stwierdzone tytułem wykonawczym.

Postępowanie zabezpieczające może poprzedzać postępowanie egzekucyjne.
Środki uzyskane w postępowaniu zabezpieczającym przekazuje się na depozyt
sądowy, a podlegają one wydaniu wierzycielowi po uzyskaniu przez niego tytułu
wykonawczego i wszczęciu egzekucji. Postępowanie zabezpieczające
przeprowadzone jest na podstawie nieprawomocnego tytułu egzekucyjnego,
co ustawodawca dopuszcza w niektórych sytuacjach, np. wówczas, gdy
wierzyciel uzyska nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.




