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1) DZIAŁANIA KOMORNICZE 

 

Jak wygląda postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego? 

 

Podstawowym zadaniem komornika sądowego jest prowadzenie egzekucji sądowej, w ramach 

której, przy zastosowaniu określonych środków przymusu, dąży do wyegzekwowania (ściągnięcia) 

z majątku dłużnika należności dla wierzyciela, czyli np. dla banku z tytułu niespłaconego kredytu. 

Egzekucja to przymus. Jest wszczynana w momencie, gdy po wcześniejszym przeprowadzeniu 

sprawy przez sąd i wydaniu tzw. tytułu wykonawczego, w którym zawarte jest nakazanie 

dłużnikowi określonego zachowania się ( np. spłaty zasądzonej kwoty pieniężnej ) w stosunku do 

wierzyciela , dłużnik w dalszym ciągu nie wykonuje obowiązku, nie spłaca długu. Komornik w 

toku postępowania egzekucyjnego stosuje środki przymusu, w celu doprowadzenia do wykonania 

obowiązku. Są to środki określone w przepisach prawa a polegają na przymusowym zajęciu 

składników majątku. Przy egzekucji świadczeń pieniężnych w stosunku do dłużnika może być 

prowadzona egzekucja: 

 

- z ruchomości 

 

- z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń emerytalno-rentowych 

 

- z rachunków bankowych, 

 

- z innych wierzytelności, 

 

- z innych praw majątkowych, jak np. akcji, udziałów, 

 

- z nieruchomości, 

 

- przez zarząd przymusowy, 

 

- przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. 

 

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, czyli dokument urzędowy potwierdzający istnienie i 

zakres kwalifikującego się do egzekucji roszczenia wierzyciela. Tytuł wykonawczy powinien 

dokładnie precyzować świadczenie, które ma być spełnione oraz osobę wierzyciela i dłużnika. Tytuł 

wykonawczy wydaje sąd w postępowaniu rozpoznawczym, które poprzedza postępowanie 

egzekucyjne. 

 

Komornik nie może podejmować czynności egzekucyjnych bez złożenia przez wierzyciela ważnego 

tytułu wykonawczego oraz wniosku o wszczęcie egzekucji. Najczęściej wniosek o wszczęcie 

postępowania egzekucyjnego składany jest przez wierzyciela wskazanego w tytule wykonawczym. 

Może również zostać złożony na jego rzecz przez prokuratora, inny organ działający na takich 
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samych zasadach jak prokurator, albo przez organizacje społeczna. W przypadku egzekucji z na 

rzecz banku takie sytuacje nie występują. 

 

Złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji powoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego. 

 

Komornik jest związany treścią wniosku. Nie może on egzekwować w rozmiarze szerszym, ani tez 

prowadzić egzekucje ze składników majątku, które nie zostały zawnioskowane przez wierzyciela. 

 

Z chwilą wszczęcia egzekucji, komornik zawiadamia dłużnika o tym fakcie, podaje z jakiego tytułu, 

na rzecz kogo prowadzone jest postępowanie i jakich kwot dotyczy. 

 

Dłużnik zostaje poddany standardowej procedurze egzekucyjnej. 

 

Komornik może zająć mu składniki majątku, a następnie spieniężyć (sprzedać w trybie publicznej 

licytacji ruchomości, prawa majątkowe i nieruchomości) zgodnie z żądaniem wierzyciela. 

 

Komornik wszczynając postępowanie egzekucyjne zawiadamia dłużnika o tym fakcie, wysyłając 

odpowiednie pismo lub doręczając dłużnikowi osobiście przy pierwszej czynności egzekucyjnej. Tą 

pierwszą czynnością może być zajęcie wynagrodzenia, rachunku bankowego, czy wierzytelności 

dłużnika, czy też zajecie ruchomości ( zależy od wniosków wierzyciela, od wskazanych sposobów 

egzekucji). 

 

Czy komornik uprzedza o swoim przyjściu? Czy wcześniej wysyła zawiadomienie, informacje 

że będzie prowadzona egzekucja? 

 

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, przy pierwszej czynności egzekucyjnej 

doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu 

wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i 

sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także 

sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego. 

 

Natomiast na żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale, 

który komornik dołącza do akt sprawy. 

 

Podstawą egzekucji jest wniosek wierzyciela oraz tytuł wykonawczy, a te dokumenty znajdują się w 

aktach sprawy, które komornik posiada przeprowadzając czynności. 

 

Poza tym każdy komornik posiada legitymację służbową, która winna zostać okazana na wezwanie 

dłużnika. 

 

Czy dłużnik może się jakoś przygotować na jego przyjście? 

 



                                             
 

SKRYPT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW POWIATU ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKIEGO W RAMACH ZADANIA 

POLEGAJĄCEGO NA PRZEPROWADZENIU EDUKACJI PRAWNEJ DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU W 2022 R. 
5 

Jeżeli dłużnik otrzyma zawiadomienie o wszczęciu egzekucji najlepiej podjąć kontakt z 

komornikiem w celu spłacenia długu bądź przedstawienia stanu majątkowego. 

 

Komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne ma za zadanie doprowadzić do 

wyegzekwowania obowiązku zasądzonego w tytule wykonawczym ( czyli np. w orzeczeniu sądu). 

Komornik jako przedstawiciel państwa (funkcjonariusz publiczny) ma prawo stosować przymus, 

rozumiany jako zajęcie majątku dłużnika, np. konta bankowego, wierzytelności, w tym z tytułu 

zwrotu nadpłaty podatków, zajęcie wynagrodzenia za pracę, majątku ruchomego (samochody, inne 

sprzęty, w tym AGD, RTV, wyposażenie mieszkania, nieruchomości ( dom, mieszkanie, garaż, 

działkę). Komornik musi przyjąć sprawę i przeprowadzić egzekucję. 

 

Rolą wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym jest kierowanie tym postępowaniem za pomocą 

dostępnych środków prawnych. Wierzyciel jest panem postępowania, jego dysponentem. To na jego 

rzecz komornik egzekwuje środki pieniężne, czy inne obowiązki i jest jego wnioskami związany. 

Bardzo często prowadząc postępowanie egzekucyjne spotykam się z błędnym przekonaniem 

dłużników, że wszystko zależy od komornika i komornik może np. odstąpić od zajęcia pensji, czy 

konta bankowego, czy nawet wstrzymać się z egzekucją na jakiś czas. Absolutnie, komornik sam 

nie może działać wbrew wnioskom wierzyciela. Wszelkie sprawy związane z umorzeniem odsetek, 

zwolnieniem wynagrodzenia za pracę, przedłużeniem terminu do zapłaty trzeba załatwiać z 

wierzycielem. Ale nie należy tego rozumieć w taki sposób, że nie warto rozmawiać z komornikiem, 

bo to i tak nic nie da. Przepisy regulujące postępowanie egzekucyjne przewidują szereg środków 

służących i pomocnych dłużnikowi, np. jeżeli komornik zajął i pensję dłużnika, i jego konto 

bankowe, i samochód, to dłużnik może skorzystać z prawa żądania zawieszenia części majątku, 

jeżeli posiada inny majątek na zaspokojenie wierzyciela, np. może żądać zawieszenia egzekucji z 

samochodu i pensji, bo ma na rachunku bankowym środki na spłatę długu, które wyegzekwuje 

komornik. Dłużnik może skorzystać z prawa do żądania zastosowania wobec niego najmniej 

uciążliwego sposobu egzekucji; inny przypadek- w toku egzekucji nie podlegają zajęciu przedmioty 

służące do wykonywana pracy zarobkowej dłużnika, a jeżeli dłużnik unika komornika, to może się 

zdarzyć, że z braku wiedzy zostanie zajęty np. komputer, czy inny sprzęt służący do pracy. Dlatego 

warto rozmawiać z komornikiem, nie należy go unikać, chować się przed nim. Należy skupić się 

nad rozwiązaniem problemu ciążącego długu, zaproponować sposób i terminy spłaty, wskazać 

majątek, bo za jego poszukiwanie dłużnik zostanie obciążony dodatkowymi kosztami. Warto 

pamiętać, że tytuł wykonawczy przedawnia się z upływem lat 10, a każde skierowanie sprawy do 

komornika przerywa bieg przedawnienia (termin dziesięcioletni zaczyna biec od nowa) zatem małe 

są szanse, że uniknie się egzekucji, zawsze dług będzie ciążył na dłużniku i jego spadkobiercach ( 

dzieciach, rodzinie) w razie śmierci. 

 

Przy okazji warto wspomnieć, że niezwykle istotne i znaczące pod względem prawnym jest 

odbieranie korespondencji, czy to sądowej, czy komorniczej. Błędne przekonanie, że nie 

podejmując listu od komornika, oznacza, że adresata nie dotyczy problem do niczego nie prowadzi. 

Lepiej i korzystniej jest odbierać korespondencję, bo dwukrotnie awizowana traktowana jest tak, 

jakby adresat ją odebrał, a to może oznaczać, że upłyną wszelkie terminy do np. zaskarżenia 
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czynności, czy odwołania się od wyroku sądu, w którym zasądzono do zapłaty kwotę już wcześniej 

zapłaconą. Czynności, czy orzeczenia staną się prawomocne i nie będzie możliwości ich 

wzruszenia. 

 

Czego dłużnik nie może robić przy komorniku, przed jego wizytą? 

 

Katalog zachowań dłużnika pozostaje katalogiem otwartym, wśród zachowań dłużnika, które rodzą 

negatywne konsekwencje należałoby wymienić w szczególności te, które w swej istocie zostałyby 

poczytane jako utrudnianie czynności egzekucyjnych komornika poprzez niewłaściwe zachowanie, 

przeszkadzanie czy też udaremnianie czynności komornika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w dyspozycji komornika sądowego znajdują się środki dyscyplinujące niewłaściwie zachowującego 

się dłużnika takie jak; upomnienie, wydalenie osoby, która zachowuje się niewłaściwe aż na 

grzywnie skończywszy. 

 

Co się dzieje z rzeczami zajętymi przez komornika? 

 

W toczącym się postępowaniu egzekucyjnym wierzyciel jako jego dysponent może wskazać 

komornikowi kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi bacząc jednak na 

konieczność zastosowania sposobu najmniej dla dłużnika uciążliwego. Komornik, będąc 

związanym wnioskiem wierzyciela może prowadzić egzekucję świadczeń pieniężnych m.in. z 

wynagrodzenia za pracę, z rachunku bankowego, ze świadczeń emerytalno-rentowych, z 

nieruchomości. W odniesieniu do każdego sposobu egzekucji ustawodawca przewidział pewne 

ograniczenia łagodzące niejako dolegliwość egzekucji np. w postaci ograniczeń kwotowych czyli 

tzw. kwoty wolnej od potrąceń, poprzez określenie wysokości potrącanego świadczenia czy 

chociażby w postaci dodatkowych wymagań natury formalnej nakładanych na wierzyciela przy 

egzekucji z nieruchomości stanowiącej wspólność ustawową małżeńską. Wspomnieć należy także o 

ograniczeniach egzekucji mających naturę humanitarną, które zapewniają pewne minimum socjalne 

w przypadku skierowania egzekucji do ruchomości dłużnika. Katalog składników majątku nie 

podlegających zajęciu wyczerpująco opisuję art. 829 kodeksu postępowania cywilnego. 

 

Co może zająć komornik na poczet długu? 

 

Komornik może zająć: 

a) wynagrodzenie za pracę – zgodnie z prawem, to pracodawca dokonuje potrącenia w granicach 

określonych przez kodeks pracy (50% świadczenia netto, przy czym kwota wolna od potrąceń to 

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę; 

 

b) emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, a świadczeniodawca (np. ZUS, KRUS lub ZER 

MSW) dokonuje potrącenia z powyższego świadczenia w wysokości ¼ tego świadczenia netto; 

 

c) ruchomości czyli np. samochód, sprzęt agd, rtv, dzieła sztuki; 
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d) nieruchomości – zarówno mieszkania, jak i lokale usługowe czy grunty orne, rachunek bankowy; 

 

e) rachunek bankowy, w tym również rachunek oszczędnościowy, przy czym kwota wolna od 

potrąceń to kwota obecnie 1500,00 zł brutto w skali miesiąca (do wysokości 75% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę brutto); 

 

f) wierzytelności takie jak należności z tytułu nadpłaty podatku dochodowego w urzędzie 

skarbowym czy świadczenia z umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy najmu. 

 

Zgodnie z przepisami, egzekucji nie podlegają np.: świadczenia 500 plus, alimenty (zarówno 

płacone przez rodzica jak również wypłacane z funduszu alimentacyjnego), świadczenia z pomocy 

społecznej, stypendia, przedmioty niezbędne do nauki, odznaczenia, przedmioty kultu religijnego, 

ubrania, zapasy żywności, środki uzyskane z ubezpieczenia z tytułu kosztów pogrzebu. 

Komornik dokonuje zajęcia danego składnika majątku przez skierowanie zawiadomienia o zajęciu 

do podmiotu dysponującego danym składnikiem, np. w przypadku zajęcia rachunku bankowego 

komornik zawiadamia bank prowadzący dany rachunek. Dokonując zajęcia, komornik nie posiada 

wiedzy skąd pochodzą pieniądze dłużnika, ani czy w ogóle na rachunku bankowym znajdują się 

jakiekolwiek środki pieniężne. To obowiązkiem banku, a nie komornika, jest weryfikowanie 

pochodzenia środków wpływających na rachunek bankowy dłużnika. Jeśli na rachunek dłużnika 

wpływają środki pochodzące ze świadczenia 500 plus, bank ma obowiązek zidentyfikować te 

środki i nie przekazywać ich komornikowi prowadzącemu postępowanie przeciwko dłużnikowi. 

 

2) JAK WYGLĄDA POSTĘPOWANIE KOMORNICZE 

 

Aby postępowanie komornicze mogło zostać wszczęte, sąd musi wydać wyrok opatrzony klauzulą 

wykonalności. Osoba dysponująca takim dokumentem udaje się do komornika i wnosi o wszczęcie 

egzekucji. Funkcjonariusz zawiadamia dłużnika o rozpoczęciu czynności. Najpierw informację o 

wszczęciu postępowania komornik wysyła pisemnie, za pomocą listu poleconego. Jeśli to nie 

zostanie odebrane, może stawić się osobiście u osoby, wobec której toczy się egzekucja. 

Poinformuje wówczas o rozpoczęciu czynności i dalszych krokach, jakie zostaną podjęte. 

 

Postępowanie egzekucyjne komornik rozpocznie od ustalenia majątku dłużnika. Pozwoli to ocenić, 

jakie czynności dalej wykonać. Przedstawienie informacji o posiadanych dobrach jest 

obowiązkowe. W skrajnych przypadkach może dojść do przeszukania mieszkania osoby dłużnej. 

Ukrywanie dobytku podlega karze finansowej. Jeśli mimo ukarania dłużnik nie będzie 

współpracował w zakresie ujawnienia majątku, komornik rozpocznie poszukiwania majątku, co 

może wiązać się z dodatkowymi kosztami. 
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Egzekucja w wynagrodzenia czy rachunku bankowego 

 

Jeżeli osoba, wobec której toczy się postępowanie komornicze, pracuje, to funkcjonariusz 

najczęściej zajmuje jej wynagrodzenie. Informuje o tym pracodawcę, który nadwyżkę kwoty wolnej 

od potrąceń, przelewa na konto egzekutora. Nie można potrącić z pensji 75 proc. minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. Egzekutor może też zająć emeryturę lub rentę dłużnika. 

 

Komornik może zająć również konta bankowe dłużnika. Banki mają obowiązek udzielić informacji, 

czy zadłużona osoba posiada u nich rachunek, dlatego ten rodzaj egzekucji jest łatwy do 

przeprowadzenia. Taka metoda postępowania niesie przykre konsekwencje dla współwłaścicieli 

konta bankowego. Zajęciu ulegają bowiem wszystkie zgromadzone na nim środki, niezależnie 

komu zostały przelane. 

 

Postępowanie komornicze z ruchomości 

 

Postępowanie komornicze to również zajmowanie ruchomości. Jeżeli w domu dłużnika znajdują się 

cenne przedmioty, funkcjonariusz ma prawo je zlicytować. Istnieje jednak długa lista przedmiotów 

wyłączonych spod egzekucji. Najważniejsze z nich to: 

 

- bielizna, codzienna odzież, ubrania niezbędne do wykonywania zawodu, 

 

- niezbędne urządzenia domowe, 

 

- przedmioty służące do wykonywania pracy, 

 

- zapasy żywności i opału niezbędne do przeżycia miesiąca, 

 

- przedmioty niezbędne do nauki, 

 

- odznaczenia, przedmioty niezbędne do praktyk religijnych, 

 

- produkty lecznicze, sprzęty rehabilitacyjne, 

 

- niezbędne do utrzymania rodziny zwierzęta gospodarcze. 

 

Postępowanie komornicze z nieruchomości 

 

Jeżeli inne metody zawiodły, następnym krokiem jest zajęcie nieruchomości. Komornik oszacowuje 

wartość nieruchomości, a następnie doprowadza do jej zlicytowania. Ze względu na wysokie koszty 

ten sposób na odzyskanie wierzytelności, metoda ta nie opłaca się w przypadku niskich, 

kilkutysięcznych długów. Nie ma jednak formalnych ograniczeń, aby nawet przy niewielkim 

zadłużeniu zająć nieruchomość. 
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Postępowanie komornicze – umorzenie 

 

Umorzenie postępowania komorniczego następuje, gdy dłużnik nie ma majątku. Jeśli w toku 

czynności nie udało się ujawnić składników, z których możliwa byłaby egzekucja, to dalsze jej 

prowadzenie mija się z celem. Po wydaniu decyzji umarzającej komornik nie podejmuje dalszych 

czynności. Uchylane są wszystkie decyzje, jakie zostały podjęte w trakcie procedury. Oznacza to na 

przykład zwolnienie rachunków bankowych zajętych, gdy toczyło się postępowanie komornicze. 

 

Umorzenie następuje na wniosek wierzyciela. Czasem wynika do z dojścia do porozumienia 

między dłużnikiem a osobą, której jest winny pieniądze. Zakończenie egzekucji nie oznacza, że 

długi znikają. Jeśli sytuacja finansowa osoby mającej niespłacone zobowiązania się poprawi, 

możliwy jest kolejny wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Umorzenie postępowania 

komorniczego oznacza, że od tego momentu ponownie liczy się bieg przedawnienia. Wierzyciel, 

aby nie przedawniły się odsetki, powinien po raz kolejny wnosić o wszczęcie postępowania w ciągu 

trzech lat. Jeśli tego nie zrobi, to w celu zapobiegnięcia nieważności należności głównej, powinien 

zwrócić się do komornika przed upływem sześciu lat. 

 

 

Postępowanie komornicze – koszty 

Aby postępowanie komornicze się rozpoczęło, wierzyciel musi wnieść zaliczkę na wydatki 

poniesione przez funkcjonariusza. Osoba wnosząca o wszczęcie egzekucji odzyska te pieniądze po 

pomyślnym wyegzekwowaniu należności. Dłużnik ponosi bowiem koszty nie tylko należności, ale 

również postępowania komorniczego. Wysokość opłat reguluje Ustawa o kosztach komorniczych. 

Według niej dłużnik zapłaci: 

 

- 10 proc. wartości uzyskanych środków przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę, rachunków 

bankowych lub innych świadczeń, 

 

- 10 proc. wartości licytowanej nieruchomości lub ruchomości, 

 

- 3 proc., ale nie mniej niż 150 zł, kwoty wpłaconej przez dłużnika na konto komornika lub w kasie 

w ciągu miesiąca po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. 

 

Postępowanie komornicze wiąże się z dodatkowymi kosztami. Warto więc dojść do porozumienia 

jeszcze zanim uda się on do sądu. Jeżeli dochodzi już do egzekucji, dobrym pomysłem jest 

współpraca z komornikiem. Pozwoli to ułatwić sytuację nie tylko funkcjonariuszowi, ale również 

dłużnikowi. 
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3) ZAJĘCIE KOMORNICZE 

 

Tytułami  egzekucyjnymi są:  

 

- orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda 

zawarta przed sądem; 

 

- orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu; 

 

- akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji; 

 

- bankowy tytuł egzekucyjny /BTE/ (z dniem 26 listopada 2015 r. zostały uchylone przepisy 

zezwalające bankom na wystawianie BTE,  jednak nadal może być prowadzone postępowanie 

egzekucyjne na podstawie BTE, któremu sąd nadał klauzulę wykonalności przed dniem 26 

listopada 2015 r.) 

- inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustaw szczególnych  podlegają wykonaniu w drodze 

egzekucji sądowej. 

 

Aby zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, wierzyciel musi złożyć u komornika pisemny 

wniosek o wszczęcie egzekucji oraz tytuł wykonawczy. 

 

Komornik na podstawie tytułu wykonawczego ma za zadanie zaspokoić roszczenia wierzyciela. W 

tym celu może: 

 

- zająć i sprzedać ruchomości (np. samochód) i nieruchomości (np. dom) stanowiące własność 

dłużnika, 

 

- zająć wynagrodzenie za pracę, rentę, emeryturę oraz dochody z innych tytułów, 

 

- zająć rachunki bankowe dłużnika, wierzytelności  i inne prawa majątkowe.  

Z egzekucji wyłączone są m.in: 

 

- przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników, w szczególności 

lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza służąca 

podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków, łóżka, stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i 

jego domowników oraz po jednym źródle oświetlenia na izbę, chyba że są to przedmioty, których 

wartość znacznie przekracza przeciętną wartość nowych przedmiotów danego rodzaju. 

 

- pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu 

członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu, 

zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego 

rodziny na okres jednego miesiąca, 
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- jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego 

utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów, 

narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce 

niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów 

mechanicznych, 

 

- przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do 

wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane 

tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową. 

przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny 

 

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę 

 

Z wynagrodzenia za pracę komornik może egzekwować: 

 

na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, do wysokości trzech piątych wynagrodzenia, 

na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne do wysokości połowy 

wynagrodzenia. 

Przy potrącaniu sum egzekwowanych na pokrycie należności innych niż świadczenia 

alimentacyjne, wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę), 

przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu 

składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Ograniczenie potrąceń w odniesieniu do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę nie dotyczy 

egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. 

 

Egzekucja z emerytury i renty 

 

Dokonywane przez komornika potrącenie z emerytury lub renty nie może przekraczać: 

 

60% emerytury lub renty przy potrąceniach na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych 

25% emerytury lub renty przy potrąceniach należności innych niż świadczenia alimentacyjne. 

przy czym powyższe granice potracenia liczone są od kwoty brutto emerytury lub renty, a 

potrącenie realizowane jest po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych 

należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Przykładowo: jeżeli emerytura 

wynosi 2000 zł brutto - czyli 1661,34 zł netto, to potrącenie należności innych niż świadczenia 

alimentacyjne, czyli 25% świadczenia, wynosić będzie 500 zł (25 % od kwoty 2000 zł brutto). Do 

wypłaty emeryt otrzyma zatem kwotę 1161,34 zł (1661,34 zł – 500 zł). 

 

Od dnia 1 lipca 2018 r. kwota emerytury i renty wolna od potrąceń i egzekucji jest ustalona 

kwotowo i od dnia 1 marca 2021 r. wynosi: 
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- 555,19 zł - przy potrącaniu należności alimentacyjnych, wraz z kosztami i opłatami 

egzekucyjnymi; 

- 916,07 zł - przy potrącaniu należności  na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności 

innych niż świadczenia alimentacyjne, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi. 

Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji ustala się dla emerytur i rent wraz ze wszystkimi wzrostami, 

zwiększeniami, dodatkami oraz innymi świadczeniami wypłacanymi wraz z emeryturą lub rentą, z 

wyłączeniem świadczeń rodzinnych oraz dodatku dla sierot zupełnych, dodatku pielęgnacyjnego i 

dodatku weterana poszkodowanego. 

 

Powyższe zasady dotyczą również egzekucji z renty socjalnej. 

 

Kwoty wolne o egzekucji i potrąceń będą podlegać corocznej waloryzacji od dnia 1 marca na 

zasadach określonych dla emerytur i rent. 

 

Egzekucja z wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej  

 

Przy egzekucji z wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenia, umowa o dzieło itp.), 

jeżeli ma ono charakter świadczenia powtarzającego się, którego celem jest zapewnienie 

utrzymania - mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu pracy, czyli zasady dotyczące 

egzekucji z wynagrodzenia za pracę. 

 

Jednakże komornik dokonując zajęcia wynagrodzenia dłużnika z umowy cywilnoprawnej, kieruje 

do podmiotu zatrudniającego dłużnika zajęcie 100 % wierzytelności. Oznacza to, że zleceniodawca 

ma obowiązek dokonać potrącenia z wynagrodzenia dłużnika nawet 100 % wynagrodzenia, 

zależnie od kwoty długu i dłużnik może w zupełności nie otrzymać wynagrodzenia w danym 

miesiącu i pozostać bez środków do życia.. 

 

W związku z tym, w razie zajęcia przez komornika wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej, 

dłużnik musi niezwłocznie złożyć komornikowi wniosek o ograniczenie egzekucji, w którym 

wykaże, że dochód z umowy cywilnoprawnej jest jedynym źródłem utrzymania - świadczeniem 

powtarzającym się, którego celem jest zapewnienie utrzymania, tak jak wynagrodzenie ze stosunku 

pracy. Wskazane jest przedstawienie komornikowi kopii zawartej umowy cywilnoprawnej, 

zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia i częstotliwości jego wypłaty bądź  wyciągu z rachunku 

bankowego, z którego wynika częstotliwość wypłaty. 

 

Od dnia 1 stycznia 2019 r. dzięki inicjatywie ustawodawczej SPES wchodzą w życie przepisy, które 

jednoznacznie określają granice egzekucji ze wszystkich świadczeń powtarzających się, których 

celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego 

osobą fizyczną. W tym zakresie jednoznacznie będą mieć odpowiednie zastosowanie przepisy 

Kodeksu pracy, czyli komornik ma prawo zająć świadczenie: 
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- na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych -  do wysokości trzech piątych wynagrodzenia, 

 

- na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne -  do wysokości połowy 

wynagrodzenia 

 

a przy potrącaniu sum egzekwowanych na pokrycie należności innych niż świadczenia 

alimentacyjne, wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę), 

przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu 

składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

 

W praktyce okaże się, czy po 1 stycznia 2019 r. komornicy dokonując zajęcia wynagrodzenia 

dłużnika z umowy cywilnoprawnej, będą wskazywać podmiotowi powyższe granice zajęcia; jeśli 

nie – konieczne będzie nadal składanie wniosku o graniczenie egzekucji i wykazywanie 

komornikowi, że uzyskiwane cyklicznie świadczenie z umowy cywilnoprawnej ma na celu 

zapewnienie utrzymania albo stanowi jedyne źródło dochodu dłużnika. Pewne jest natomiast, że po 

wykazaniu tych okoliczności komornik musi zastosować powyższe zasady Kodeksu pracy – w tym 

respektować kwotę wolną od potrąceń w przypadku egzekucji innych należności niż świadczenia 

alimentacyjne, co do tej pory nie było regułą.  

 

Świadczenia, które nie podlegają egzekucji 

 

Nie podlegają egzekucji - zajęciu komorniczemu: 

 

- świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności 

egzekucji alimentów, świadczenie wychowawcze (500 Plus) świadczenia rodzinne, dodatki 

rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z 

pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 

ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem”; 

 

- świadczenia, dodatki i inne kwoty przyznane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, środki finansowe na utrzymanie lokalu 

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w ustawie z 

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej 

na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły 

pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. 

 

Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego nie obejmuje kwot pochodzących z tych świadczeń.  
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