
  

SKRYPT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO W RAMACH ZADANIA 
POLEGAJĄCEGO NA PRZEPROWADZENIU EDUKACJI PRAWNEJ DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU W 2022 R. 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WINDYKACJA 
 
 
 
 



  

SKRYPT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO W RAMACH ZADANIA 
POLEGAJĄCEGO NA PRZEPROWADZENIU EDUKACJI PRAWNEJ DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU W 2022 R. 

2 

SPIS TREŚCI: 
1) WINDYKACJA POLUBOWNA – 3 
2) WEZWANIA DO ZAPŁATY – 7 
3) POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE - 11 
ŹRÓDŁA - 16 



  

SKRYPT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO W RAMACH ZADANIA 
POLEGAJĄCEGO NA PRZEPROWADZENIU EDUKACJI PRAWNEJ DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU W 2022 R. 

3 

1) WINDYKACJA POLUBOWNA 

 

Co to jest windykacja polubowna? 

 

Windykacja polubowna jest to etap polubownego rozwiązania sporu, polegający na próbie podjęcia 
kontaktu wierzyciela z dłużnikiem w sytuacji, w której ten nie spłaca terminowo zadłużenia. Co do 
zasady tego rodzaju windykacja opiera się na wysłaniu wezwania do zapłaty, przeprowadzenia 
monitu telefonicznego, wysłaniu SMS przypominającego do klienta. Wszystkie działania podjęte w 
ramach tego etapu przez wierzyciela mają na celu poinformować dłużnika o powstałym zadłużeniu, 
jego kwocie oraz wyznaczonym terminie na spłatę zaległości. 

 

Okres, w którym prowadzona jest windykacja polubowna to dobry moment, aby dłużnik w sytuacji, 
w której ma poważne problemy ze spłatą zobowiązania, poinformował wierzyciela o zaistniałych 
trudnościach oraz zaproponował rozwiązanie, które pozwoli mu wyjść z problemów, np. wydłużył 
okres kredytowania i zmniejszył wysokość rat bądź zmienił harmonogram spłaty rat. Pamiętajmy, że 
im wcześniej zwrócimy się z prośbą do kredytodawcy w przypadku problemów ze spłatą kredytu, 
tym lepiej. Spłata zaciągniętego zobowiązania to nasz obowiązek, a unikanie kontaktu z 
kredytodawcą działa na naszą niekorzyść. 

 

Zazwyczaj, zgodnie z umową o kredyt, kredytodawca może obciążyć klienta kosztami 
windykacyjnymi we wskazanej w umowie wysokości. W umowie określony też jest zwykle sposób 
prowadzenia windykacji wobec dłużnika, np. liczba i odstępy czasowe pomiędzy wysyłanymi 
monitami. 

 

W przypadku windykacji polubownej zarówno wierzyciel, jak i instytucja, która działa w jego 
imieniu (np. firma windykacyjna) powinna przestrzegać praw konsumentów oraz zasad dobrych 
praktyk (zasad etycznych). Jeśli mamy wątpliwości, czy działania windykacyjne prowadzone przez 
lub w imieniu wierzyciela nie wykraczają poza przepisy prawa, warto zgłosić się do 
miejskiego/powiatowego rzecznika konsumentów, wybranej organizacji konsumenckiej lub 
organizacji branżowej zrzeszającej podmioty zajmujące się zarządzaniem wierzytelnościami i 
skonsultować tę kwestię.    

 

Ważne! Firmy windykacyjne mogą podejmować wszelkie – mieszczące się w granicach prawa – 
środki służące celowemu dochodzeniu należności. Zatem nie jest zakazane przez prawo 
podejmowanie prób kontaktu osobistego z dłużnikiem, rozmów telefonicznych, a nawet wizyt w 
miejscu zamieszkania konsumenta, wysyłania wezwań do zapłaty. Niemniej jednak firma 
windykacyjna nie może wprowadzać konsumentów w błąd nieprawdziwymi informacjami, jak 
również nie może stosować ani grozić zastosowaniem wobec konsumenta przymusu fizycznego lub 
psychicznego. Takie działania należy zgłaszać do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
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Dłużnik ma prawo do tego, aby firma windykacyjna czy wierzyciel zapewniły zachowanie tajemnicy 
oraz pełną ochronę danych osobowych osoby zadłużonej, a także poszanowanie jej osoby. Dla 
przykładu, inicjowane rozmowy telefoniczne powinny być prowadzone z szacunkiem do dłużnika, 
nie mogą być podejmowane w czasie uciążliwym dla niego, np. w godzinach nocnych. Konsultant 
każdorazowo powinien również dokładnie się przedstawić, tak aby dłużnik wiedział z kim rozmawia. 

 

Dłużnik ma także prawo dokładnie wiedzieć, z jakiego tytułu prowadzona jest windykacja, wobec 
jakiego wierzyciela, jaka jest wysokość należności głównej, jaka jest data wymagalności długu, jakie 
są dodatkowe koszty, np. wysokość odsetek oraz jakie są konsekwencje ewentualnego uchylania się 
od spłacenia zadłużenia, np. negatywny wpis do bazy danych BIK bądź biura informacji gospodarczej. 

 

W sytuacji, w której wierzyciel napotka na brak kontaktu z dłużnikiem albo przeprowadzone 
działania windykacji polubownej nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, może skierować sprawę na 
drogę sądową. 

 

Rozpoczęcie windykacji polubownej 

Po podjęciu decyzji o rozpoczęciu windykacji (szczególnie jeśli na tym etapie wykonujemy ją jeszcze 
samodzielnie) jest określenie planu działania i trzymanie się go (co często bywa trudniejsze). Jeśli 
zaplanowaliśmy, iż w pierwszej kolejności wykonamy telefon, spróbujemy wyjaśnić sytuację i 
ustalimy konkretną datę spłaty zadłużenia (sugerujemy krótki termin), powinniśmy się tego trzymać. 
Jeśli ponownie odłożymy decyzję o kolejny działaniach, tylko upewnimy dłużnika w przekonaniu, 
że może spłatę na naszą rzecz jeszcze odłożyć w czasie. Opracujmy pełny plan i krok po kroku go 
realizujmy. 

 

Jeśli na tym etapie korzystamy już z pomocy kancelarii prawnej, całość działań wraz z opracowaniem 
planu będzie zrealizowana już za nas. 

 

Czym jest windykacja polubowna? 

Profesjonalnie działające firmy windykacyjne przestrzegają – w kontaktach z Klientami -  Zasad 
Dobrych Praktyk Windykacyjnych Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Działanie zgodne z 
normami etycznymi i przepisami prawa jest gwarancją jakości obsługi osób zadłużonych. 

Obsługa zadłużenia polega przede wszystkim na udzieleniu pomocy Klientom Ultimo, którzy - z 
różnych przyczyn - nie byli w stanie spłacać wcześniej swoich zobowiązań finansowych. Dlatego, 
kiedy kontaktuje się z Tobą firma windykacyjna taka, jak np. Ultimo to dobra wiadomość. Dzięki 
temu masz szansę na polubowne rozwiązanie problemu zadłużenia. Co to oznacza w praktyce? Jakie 
są zalety takiego rozwiązania? 

Możesz skorzystać przygotowanej specjalnie dla Ciebie oferty spłaty w ratach, które nie obciążą 
Twojego domowego budżetu. 

Wysokość zadłużenia oraz inne propozycje spłaty możesz sprawdzić online na portalu eUltimo.pl – 
wtedy, kiedy będziesz mieć czas, zarówno ze smartfona, jak i komputera stacjonarnego. 



  

SKRYPT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO W RAMACH ZADANIA 
POLEGAJĄCEGO NA PRZEPROWADZENIU EDUKACJI PRAWNEJ DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU W 2022 R. 

5 

Jeśli zdecydujesz się zawrzeć ugodę i spokojnie wychodzić na finansową prostą, to kolejną ratę 
opłacisz szybko przez dobrze znany system płatności online. 

Windykacja polubowna daje Ci możliwość spokojnego regulowania zadłużenia – bez konieczności 
kontaktu z np. z komornikiem. 

 

Ugoda pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem – co to jest? 

Ugoda pozasądowa jest umową zawieraną pomiędzy wierzycielem a jego dłużnikiem, w której obie 
strony dokonują względem siebie stosownych ustępstw w celu rozwiązania sporu bez wszczynania 
postępowania sądowego. Dzięki zawarciu ugody spór o zapłatę zostaje rozstrzygnięty w sposób 
polubowny, a strony uzgadniają odpowiadający im sposób wykonania zobowiązania przez dłużnika. 

 

Dlaczego warto zawrzeć z dłużnikiem ugodę? 

Odzyskanie należności na drodze sądowej trwa średnio dwa lata i pociąga za sobą konieczność 
poniesienia opłaty za złożenie wniosku do sądu oraz kosztów zastępstwa procesowego. Dlatego 
profesjonalni windykatorzy niemal w każdym przypadku rozpoczynają dochodzenie roszczenia od 
próby zawarcia ugody z dłużnikiem.  Polubowne odzyskanie długu jest nie tylko szybsze, ale i tańsze. 

 

W prawidłowo przygotowanej umowie ugody dłużnik uznaje swoje zobowiązanie za bezsporne oraz 
potwierdza roszczenie wierzyciela. Dlatego zawarcie ugody z dłużnikiem zabezpiecza wierzyciela 
również na wypadek, gdy dłużnik nie realizuje jej postanowień. Umożliwia mu bowiem skierowanie 
sprawy do sądu w postępowaniu nakazowym. Tym samym wierzyciel, w przypadku konieczności 
wejścia na drogę sądową,  zapłaci czterokrotnie niższy wpis sądowy oraz ma możliwość wszczęcia 
postępowania zabezpieczającego na podstawie nieprawomocnego nakazu zapłaty. Warto również 
dodać, że zawarcie ugody przerywa bieg przedawnienia, co również działa na korzyść wierzyciela. 

 

Jak prawidłowo napisać umowę ugody? 

Aby ugoda z dłużnikiem przyniosła wierzycielowi wymienione korzyści musi być prawidłowo 
sporządzona i zawierać następujące elementy: 

- miejsce i data zawarcia ugody 

- precyzyjne określenie stron umowy - dłużnika oraz wierzyciela. Dane te powinny być zgodne z 
danymi spółek upublicznionymi w dostępnych rejestrach przedsiębiorców jak KRS, CEIDG lub 
REGON 

- dokładne określenie wysokość wierzytelności i podstawy, z której wynika dług 

- jasne określenie sposobu i terminu uregulowania należności oraz numeru konta, na które mają 
następować wpłaty od dłużnika 

- oświadczenie dłużnika o uznaniu długu, czyli potwierdzenie, że towar lub usługa, która została mu 
dostarczona, były zgodne z umową 

- wskazanie ustępstw wierzyciela 
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- informacja o tym, że ustępstwa wierzyciela mają charakter warunkowy, są zależne od spełnienia 
przez dłużnika jego zobowiązań zawartych w ugodzie 

- zabezpieczenie wykonania ugody przez dłużnika np. 

- ustanowienie na rzecz wierzyciela hipoteki albo zastawu rejestrowego do wysokości kwoty objętej 
ugodą 

- zawarcie z dłużnikiem umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie określonej rzeczy 

- weksel In blanco 

- klauzula chroniącą dłużnika - oświadczenie, iż zawierana ugoda wyczerpuje wszystkie roszczenia 
wierzyciela, które wypływają z określonego stosunku prawnego 

- podpisy stron umowy – ważne jest, aby umowę podpisały osoby uprawnione do reprezentacji spółki. 
Podpisy należy złożyć na każdej ze stron umowy. 

 

Ugoda z dłużnikiem - jak negocjować jej podpisanie? 

Aby zmotywować dłużnika do zawarcia ugody i dotrzymania jej warunków wierzyciel może 
zaproponować rożnego rodzaju ustępstwa na jego korzyść np.: 

- podzielenie płatności należności na raty (w takim przypadku ugoda musi zawierać harmonogram 
spłat - kwoty rat oraz terminy ich płatności. Warto także dodać zapis,  o tym że w razie braku 
terminowej wpłaty którejkolwiek raty, cała należność stanie się wymagalna) 

- wydłużenie terminu płatności należności 

- pomniejszenie kwoty zobowiązania np. zwolnienie dłużnika ze spłaty długu po spłacie przez niego 
określonej części zadłużenia 

- umorzenie części lub całości odsetek naliczonych z tytułu opóźnienia w zapłacie 

- wycofanie złożonego pozwu sądowego. 
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2) WEZWANIA DO ZAPŁATY 

 

Czym jest wezwanie do zapłaty? 

Wezwanie do zapłaty daje możliwość dochodzenia należności przez wierzyciela. Przyjmuje formę 
pisma, które wysyła się, jeżeli druga strona dopuściła się zwłoki w terminie świadczenia, zgodnie z 
treścią art. 476 kodeksu cywilnego. Jeśli dotyczy postępowania gospodarczego, jest obowiązkowe, 
ponieważ do ewentualnego pozwu należy dołączyć kopię wezwania. W wezwaniu wierzyciel żąda 
dokonania zapłaty świadczenia w określony sposób pod groźbą zastosowania sankcji – tymi 
sankcjami może być pozew sądowy lub umieszczenie danych nierzetelnego kontrahenta w rejestrze 
dłużników. 

 

Pismo upominawcze wzywające do uregulowania należności zazwyczaj wysyłane jest do dłużnika 
bezpośrednio przez wierzyciela (bank, firmę, usługodawcę itd.) albo przez zewnętrzną firmę 
windykacyjną, do której trafiła sprawa długu. 

 

Wezwanie do zapłaty to jeden z najprostszych, a zarazem najbardziej skutecznych sposobów 
odzyskiwania długu, należący do rozwiązań z zakresu miękkiej windykacji. Z reguły samo pismo 
wystarcza, aby zmobilizować niewypłacalną stronę do uregulowania należności, zwłaszcza gdy 
ostrzega się przed konsekwencjami, np. skierowaniem sprawy do sądu, co łączy się z obarczeniem 
dłużnika kosztami postępowania sądowego i ewentualnymi kosztami późniejszego postępowania 
egzekucyjnego (prowadzonego przez komornika sądowego). 

 

Czym różni się wezwanie przedsądowe od ostatecznego? 

Cały proces odzyskiwania należności ma kilka etapów: najpierw dłużnik otrzymuje zawiadomienie 
(monit) z przypomnieniem o zapłacie, potem przedsądowe wezwanie do zapłaty i wreszcie ostateczne 
wezwanie do zapłaty. W praktyce więc możemy mówić o zasadzie „do trzech razy sztuka”, która 
jasno określa, że po trzecim wezwaniu – jeśli dłużnik nie poczuwa się do obowiązku zapłaty – sprawa 
trafi do sądu. 

 

Wyróżnia się kilka rodzajów wezwań do zapłaty w zależności od etapu odzyskiwania długu: 

 

Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest pierwszym pismem wysyłanym do nierzetelnego kontrahenta, 
w którym należy określić m.in. kwotę zadłużenia, sposób i termin spłaty oraz możliwe konsekwencje 
braku uregulowania płatności, np. wstąpienie na drogę sądową i dokonanie przez sąd wpisu w 
rejestrze dłużników niewypłacalnych czy też samodzielne dodanie na listę dłużników prowadzoną 
przez biuro informacji gospodarczej. 

Ostateczne wezwanie do zapłaty to ostatnie już wezwanie do dokonania dobrowolnej spłaty 
zadłużenia wciąż na zasadach polubownych. Po nim powinien nastąpić dalszy etap postępowania, o 
którym mowa w piśmie, jak np. pozew sądowy. 

Sądowe wezwanie do zapłaty, kiedy sprawa trafiła do sądu i wyrok się uprawomocnił. 
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Warto wiedzieć, że w przypadku skierowania sprawy do sądu nazewnictwo wezwań do zapłaty jest 
sprawą drugorzędną. Dla sądu znaczenie ma jedynie to, że takie wezwanie zostało wysłane i 
wierzyciel podjął próbę zmobilizowania dłużnika do uregulowania zadłużenia przed wstąpieniem na 
drogę sądową. 

 

Kiedy wysyła się wezwanie do zapłaty? 

Dłużnikiem można się stać już dzień po ostatnim dniu wyznaczonym na zapłatę faktury. Im szybciej 
wezwie się do uregulowania należności, tym większe szanse na pozytywne zakończenie sprawy. Jest 
to o tyle ważne, że dług może ulec przedawnieniu. Prawo nie określa, po jakim czasie można wysłać 
wezwanie do zapłaty, ale wskazuje czas, po którym wezwanie można uznać za nieskuteczne. 

 

Aby mieć pewność oraz dowód na wypadek pozwu sądowego, że dłużnik odebrał wezwanie, należy 
wysłać je listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Wezwanie do zapłaty wraz z dowodem 
wysyłki jest obligatoryjne w przypadku dochodzenia należności w postępowaniu nakazowym czy też 
w e-sądzie – należy udowodnić podjęte polubowne metody zakończenia sporu, a wysłanie wezwania 
do zapłaty  do takich właśnie należy. Jest też wymagane ustawowo przy dopisaniu nierzetelnego 
kontrahenta na listę dłużników prowadzoną przez biuro informacji gospodarczej. 

 

Wierzyciele wysyłają przedsądowe wezwania do zapłaty, ponieważ są do tego zobowiązani przed 
skierowaniem sprawy na drogę sądową. Wynika to z nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, 
jaka weszła w życie w styczniu 2016 roku. Zgodnie z art. 187 przed złożeniem pozwu w sądzie 
konieczne jest podjęcie próby rozwiązania konfliktu pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem 
polubownie. 

 

Dlatego jest wysyłane przedsądowe wezwanie do zapłaty, które jest traktowane jako dowód podjęcia 
takiej próby. Z tego też względu wymagane jest, by było ono wysłane listem poleconym. Kopię z 
dowodem nadania listu wierzyciel powinien dołączyć do pozwu sądowego. 

 

Od kogo możemy otrzymać wezwanie do zapłaty? 

Wezwanie do zapłaty może być wysłane przez dowolnego wierzyciela, a dłużnik powinien się 
spodziewać takiego pisma, jeśli przekroczy termin spłaty zobowiązania. Może je przesłać m.in.: 

- bank, w którym dłużnik ma do spłaty kredyt, 

- firma pożyczkowa, w której dłużnik spłaca chwilówkę czy pożyczkę ratalną, 

- spółdzielnia mieszkaniowa, w której dana osoba zalega z zapłatą czynszu, 

- przedsiębiorstwo dostarczające wodę, energię elektryczną, gaz, gdzie dłużnik nie opłacił na czas 
rachunku. 

Zazwyczaj bezpośrednio wierzyciel lub zewnętrzna firma windykacyjna, do której została 
przekazana sprawa długu, wysyła nierzetelnemu dłużnikowi pismo upominawcze, którym jest 
wezwanie do zapłaty. 
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Jakie są rodzaje wezwania do zapłaty? 

Istnieje kilka rodzajów wezwań do zapłaty, jakimi posługują się wierzyciele. W procesie 
odzyskiwania należności zastosowanie znajdują: 

- pierwsze wezwanie do zapłaty, 

- przedsądowe wezwanie do zapłaty, 

- ostateczne wezwanie do zapłaty, 

- sądowe wezwanie do zapłaty – wysyłane jest ono dopiero wtedy, gdy sprawa trafi do sądu i 
uprawomocni się wyrok. 

Wierzyciel powinien wezwać do spełnienia świadczenia dłużnika poprzez wysłanie mu stosownego 
pisma. Zanim zostanie wysłane pierwsze takie wezwanie, najczęściej jest przekazywane 
przypomnienie, które trafia do dłużnika po przekroczeniu terminu płatności. To monit, który jest w 
istocie prośbą o spełnienie świadczenia i nie określa jeszcze konsekwencji, jakie są związane z 
zaniechaniem spłaty zadłużenia. 

Ostateczne wezwanie do zapłaty to danie przez wierzyciela ostatniej możliwości załatwienia sprawy 
długu polubownie. 

 

Pierwsze wezwanie do zapłaty – jak wygląda początek miękkiej windykacji? 

Właściwym początkiem tak zwanej miękkiej, polubownej windykacji ze strony różnych wierzycieli 
jest wysłanie pierwszego wezwania do zapłaty. Może ono już wskazywać na to, jakie konkretne 
sankcje czekają na nierzetelnego dłużnika, jeśli ten nie ureguluje zobowiązania w wyznaczonym 
terminie. 

 

Wezwanie przedsądowe do zapłaty – ostatni etap miękkiej windykacji? 

Natomiast proces polubownego zakończenia sporu o dług wieńczy wysłanie dłużnikowi 
przedsądowego wezwania do zapłaty. Jeśli ten je otrzyma, musi wiedzieć, że kolejnym krokiem 
wierzyciela będzie skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. 

Powinno ono zawierać kilka ważnych elementów, w tym: 

- datę i miejsce sporządzenia wezwania, 

- dane wierzyciela oraz dłużnika, 

- podstawę prawną roszczenia, 

- kwotę długu, choć bez doliczania odsetek, 

- kwotę wraz z odsetkami naliczonymi w związku z opóźnieniem, 

- termin spłaty długu, 

- numer konta, na który dłużnik powinien wpłacić środki. 

Ponadto powinno ono uwzględniać informację o konsekwencjach braku spłaty długu. 
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Jak się upewnić, że firma windykacyjna, która się z nami kontaktuje, jest prawdziwa? 

Problemem, z którym Polska zmaga się od lat, jest wysyłanie fałszywych wezwań do zapłaty przez 
oszustów podających się za firmy windykacyjne. Oszuści zakładają, że dłużnik może się obawiać 
problemów z długami, że wysłanie mu przedsądowego wezwania do zapłaty spowoduje, że od razu 
uiści na wskazane konto właściwą kwotę. Oszuści potrafią podszywać się pod znane instytucje, 
cieszące się powszechnym zaufaniem. 

Dlatego ważne jest zweryfikowanie, czy dłużnik rzeczywiście ma do czynienia z firmą windykacyjną 
lub samym wierzycielem. Trzeba sprawdzić podstawę wierzytelności i numer konta podany w 
wezwaniu. Można skontaktować się bezpośrednio z wierzycielem i po prostu poprosić o wyjaśnienie 
całej sprawy. 

 

Wezwanie sądowe do zapłaty. Jak na nie zareagować? 

Jeśli dłużnik otrzyma wezwanie do zapłaty czy też przedsądowe wezwanie do zapłaty i nie uiści 
wymaganej płatności, wkrótce sprawa trafi do sądu, który wyda nakaz, a wierzyciel będzie mógł się 
zgłosić do komornika. Ostatecznie dojdzie do egzekucji komorniczej. 

Dlatego warto skorzystać z polubownej ścieżki spłaty długu. Najlepiej już przy pierwszym wezwaniu 
do zapłaty skontaktować się z wierzycielem i opracować indywidualnie plan spłaty zadłużenia. Być 
może będzie można je rozłożyć na raty. 

Trzeba jeszcze wiedzieć, kiedy wezwanie jest nieważne. Dochodzi do takiej sytuacji, jeśli nastąpiło 
przedawnienie długu. 

 

Co zrobić w przypadku skierowania sprawy na drogę sądową? 

Dłużnik niekoniecznie musi zgadzać się z informacjami, jakie widnieją w sądowym wezwaniu do 
zapłaty. Może uznać, że dług się przeterminował lub żądanie ze strony wierzyciela jest po prostu 
bezzasadne. Wówczas ma prawo do złożenia odwołania w ciągu 14 dni. Sprawa trafi do ponownego 
rozpatrzenia, a dłużnik będzie musiał udowodnić stan faktyczny. Powinien więc mieć przygotowane 
dokumenty świadczące na jego korzyść. 
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3) POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE 

 

Postępowanie egzekucyjne to czynności stron i organów egzekucyjnych zmierzające do zaspokojenia 
wierzyciela. Są one podejmowane w celu realizacji świadczenia określonego w tytule egzekucyjnym 
w drodze przymusu z majątku dłużnika niezależnie od jego woli. 

 

Jakie rodzaje egzekucji wyróżnia k.p.c.? 

Kodeks postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296] wyróżnia trzy podstawowe rodzaje 
egzekucji. Są to: 

egzekucja świadczeń pieniężnych; 

egzekucja świadczeń niepieniężnych oraz 

egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej. 

Kto pełni rolę organu egzekucyjnego w myśl k.p.c.? 

Zgodnie z literą kodeksu postępowania cywilnego, organami egzekucyjnymi są: 

sądy rejonowe oraz komornicy, działający zawsze przy określonym sądzie rejonowym. 

 

Kto jest uczestnikiem postępowania egzekucyjnego według k.p.c.? 

Jak stanowi Kodeks postępowania cywilnego, uczestnikami postępowania egzekucyjnego są 
wierzyciel oraz dłużnik. Zatem wbrew pierwszym skojarzeniom, które się dość często pojawiają - 
wierzyciel nie jest organem egzekucyjnym, tylko uczestnikiem postępowania. Ma więc on dokładnie 
taki sam status formalny w postępowaniu jak dłużnik. 

 

Kiedy wierzyciel może wszcząć postępowanie egzekucyjne? 

Wierzyciel może wszcząć postępowanie egzekucyjne, jeżeli: 

- posiada ważny tytuł egzekucyjny; 

- sąd nadał tyłowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności oraz 

- złoży wniosek o wszczęcie egzekucji. 

 

Z jakich składników majątku dłużnika można przeprowadzić egzekucję? 

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, egzekucja może być przeprowadzona z: 

- ruchomości; 

- wynagrodzenia za pracę; 

- rachunku bankowego; 

- innej wierzytelności; 
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- innych praw majątkowych; 

- nieruchomości; 

- ułamkowej części nieruchomości, 

- ułamkowej części użytkowania wieczystego; 

- statków morskich; 

- przedsiębiorstwa; 

- gospodarstwa rolnego. 

 

Jak przebiega egzekucja świadczeń niepieniężnych? 

W myśl Kodeksu postępowania cywilnego, egzekucja świadczeń niepieniężnych może być 
przeprowadzona poprzez: 

- odebranie przedmiotu świadczenia od dłużnika i wydanie go wierzycielowi; 

- spełnienie świadczenia przez wierzyciela lub osobę trzecią na koszt dłużnika; 

- zastosowanie wobec dłużnika środków przymusu w postaci grzywny z zamianą na areszt. 

 

Egzekucja z ruchomości 

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, komornik może zająć wszystkie ruchomości, które 
znajdują się we władaniu dłużnika. Co to oznacza? Odpowiadając najprościej - komornik nie bada, 
czy dłużnik jest właścicielem tych ruchomości, które chce zająć. Do zajęcia wystarczy jedynie fakt, 
że dłużnik korzysta z tych rzeczy. 

Takie ujęcie zakresu dopuszczalnej przez prawo egzekucji z ruchomości budzi wiele kontrowersji. 
Często pojawiają się zarzuty, że komornicy świadomie zajmują rzeczy będące własnością osób 
trzecich. Skąd więc takie sformułowanie w Kodeksie postępowania cywilnego? Otóż taki zapis ma 
przeciwdziałać bardzo popularnej praktyce wśród nierzetelnych dłużników, jaką jest ukrywanie 
majątku. W momencie, kiedy pojawiają się długi, mieszkanie należy do współmałżonka dłużnika, 
samochód do brata, a wszystkie sprzęty w domu są służbowe. Gdyby komornik słuchał tych 
wszystkich tłumaczeń, to nigdy egzekucja nie doszłaby do skutku, a przecież nie zapominajmy, że to 
wierzyciel jest pozytywną stroną w tej sytuacji. To on próbuje odzyskać należne mu pieniądze. 

 

Egzekucja z nieruchomości 

Kolejny rodzaj egzekucji to egzekucja z nieruchomości. Jest to dość długotrwały i skomplikowany 
sposób dochodzenia roszczeń. Jednak jest to najbardziej skuteczne rozwiązanie, gdy długi właściciela 
nieruchomości są wysokie. 

 

Co warto podkreślić już na wstępie, egzekucji z nieruchomości może podlegać zarówno całość 
nieruchomości, jak i udział w niej, jeżeli dłużnik jest jedynie jej współwłaścicielem. Jeżeli 
nieruchomość stanowi wspólny majątek małżonków, to komornik zajmuje całą nieruchomość i 



  

SKRYPT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO W RAMACH ZADANIA 
POLEGAJĄCEGO NA PRZEPROWADZENIU EDUKACJI PRAWNEJ DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU W 2022 R. 

13 

jednocześnie zawiadamia małżonka dłużnika o zajęciu. Jeśli małżonek niebędący dłużnikiem 
sprzeciwi się zajęciu, to komornik ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie wierzyciela, który ma do 
wyboru dwie drogi. Może uzyskać klauzulę wykonalności również na drugiego małżonka albo 
egzekucja z nieruchomości będzie umorzona. Oczywiście w tej drugiej sytuacji będzie możliwa 
egzekucja z innych składników majątku dłużnika. Ale przejdźmy do samej procedury odzyskiwania 
należności z zajętej nieruchomości. 

 

Zajęcie nieruchomości 

Pierwszy etap egzekucji z nieruchomości to jej zajęcie. W stosunku do dłużnika nieruchomość zostaje 
zajęta z chwilą doręczenia mu wezwania przez komornika. W stosunku do dłużnika, któremu takiego 
wezwania nie doręczono, jak też w stosunku do osób trzecich, nieruchomość jest zajęta z chwilą 
dokonania wpisu w księdze wieczystej lub z chwilą złożenia wniosku przez komornika do zbioru 
dokumentów. Jednakże w stosunku do każdego, kto wiedział o wszczęciu egzekucji, skutki zajęcia 
powstają z chwilą, gdy o wszczęciu egzekucji powziął wiadomość, chociażby wezwanie nie zostało 
jeszcze dłużnikowi wysłane ani wpis w księdze wieczystej nie był jeszcze dokonany. To bardzo 
ważne wyliczenie. Wiesz dlaczego? Bowiem rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma 
wpływu na dalsze postępowanie egzekucyjne i jest nieważne. Czyli jeżeli dłużnik mając świadomość, 
że jest prowadzona egzekucja z jego mieszkania, sprzeda je, to i tak może ono być przedmiotem 
postępowania egzekucyjnego, a nabywający mieszkanie w ramach postępowania egzekucyjnego 
nabędzie pełnię praw do niego. 

 

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę 

Jednym z najczęściej stosowanych sposobów egzekucji jest egzekucja z wynagrodzenia za pracę. 
Komornik po prostu zawiadamia pracodawcę dłużnika o zajęciu jego wynagrodzenia, a pracodawca 
od tego momentu jest zobowiązany do potrącenia połowy wynagrodzenia dłużnika na poczet jego 
zaległych zobowiązań finansowych. Warto od razu zaznaczyć, że jeśli egzekucji podlega dług z tytułu 
niezapłaconych alimentów, to komornik musi potrącić aż 3/5 wynagrodzenia dłużnika. Co więcej, od 
razu podkreślamy, że zajęcie jest skuteczne nawet, jeśli pracownik otrzymuje minimalne 
wynagrodzenie. W takiej sytuacji pracodawca nie dokonuje jednak potrąceń, chyba, że egzekwowane 
są alimenty (bowiem przy egzekucji alimentów nawet minimalne wynagrodzenie nie jest chronione). 

 

Egzekucja z rachunku bankowego 

Innym, często spotykanym sposobem odzyskiwania zaległych należności jest egzekucja z rachunku 
bankowego. Komornik dokonuje zajęcia zawiadamiając bank dłużnika o zajęciu wierzytelności 
pieniężnej z danego rachunku, przy czym co istotne komornik nie musi podać numeru rachunku, o 
czym szerzej poniżej. Obecnie takie zawiadomienie ma zwykle formę elektroniczną, dzięki czemu 
czas egzekucji jest znacznie skrócony. 

 

Od razu podkreślamy również, że zajęcie obejmuje nie tylko kwoty, które już znajdują się na 
rachunku w momencie zajęcia, ale również wszystkie wpłaty przyszłe - aż do wysokości 
egzekwowanej należności. 
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Jak komornik ustala, gdzie dłużnik ma swoje rachunki bankowe? 

Czasem jest to proste, bowiem wierzyciel już we wniosku o wszczęcie egzekucji sam wskazuje taką 
informację. Skąd to wie? Na przykład: współpracował z dłużnikiem i wie, skąd ten dokonywał wpłat 
na poczet poprzednich faktur. Co ma zatem zrobić komornik w pozostałych sytuacjach? Sposobów 
jest kilka, oto one. 

Po pierwsze, komornik może wystąpić o dane do Krajowej Izby Rozliczeniowej drogą elektroniczną 
(poprzez system OGNIVO). Uzyska w ten sposób numery rachunków dłużnika we wszystkich 
bankach komercyjnych i spółdzielczych. 

Po drugie, komornik może skierować zapytanie (za pośrednictwem banku) do Centralnej informacji 
o rachunkach. Dzięki temu uzyska numery wszystkich posiadanych przez dłużnika rachunków - a nie 
tylko w bankach komercyjnych czy spółdzielczych jak w przypadku systemu OGNIVO. Ten sposób 
na pozyskiwanie informacji o rachunkach dłużnika pozwoli np. na ustalenie numerów kont w 
Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo Kredytowych. 

Po trzecie, komornik może ustalić, który bank prowadzi rachunek dłużnika w drodze czynności 
terenowych (włącznie z przeszukaniem mieszkania czy innego lokalu dłużnika). 

Po czwarte, komornik może skierować zapytanie do biura rachunkowego dłużnika, który jest 
przedsiębiorcą (w trybie art. 761 Kodeksu postępowania cywilnego). 

 

Zawiadomienie o zajęciu 

Po ustaleniu przez komornika, w którym banku dłużnik posiada rachunek, przystępuje on do zajęcia. 
W przypadku banków (również spółdzielczych), zajęcie następuje w formie elektronicznego 
zawiadomienia, opatrzonego bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Natomiast 
rachunek prowadzony przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo - Kredytowe może być zajęty tylko 
w drodze „papierowego” zawiadomienia. 

W treści zawiadomienia komornik przesyła wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji 
wraz z kosztami egzekucyjnymi. Wzywa również bank, aby ten nie dokonywał żadnych wypłat bez 
zgody komornika aż do wysokości zajętej wierzytelności, lecz przekazał bezzwłocznie zajętą kwotę 
na pokrycie należności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do 
przekazania zajętej kwoty. 

Co ważne, komornik nie musi wskazać konkretnego numeru rachunku bankowego. Oznacza to, że 
jeśli dłużnik posiada w banku kilka rachunków, to wszystkie zostają zajęte - oczywiście do wysokości 
zadłużenia w danym postępowaniu. Przy czym, jak już wspominaliśmy, zajęcie obejmuje nie tylko 
środki, które już znajdują się na rachunkach, ale również te, które wpłyną na nie w przyszłości. 

Rachunek wspólny także podlega zajęciu 

Często właścicielem rachunku jest więcej niż jedna osoba, np. dłużnik i jego małżonek czy dłużnik i 
jego wspólnik. Czy taki rachunek może zostać zajęty? Jak najbardziej, jednak kwota zajęcia i sposób 
egzekucji zależy od tego, kto jest drugim współwłaścicielem danego rachunku. 

Jak wynika z Kodeksu postępowania cywilnego, na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego 
przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim można prowadzić egzekucję z 
rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka. Natomiast w przypadku pozostałych współwłaścicieli 
rachunku sytuacja jest nieco inna. Zajęcie rachunku jest ważne, ale udziały osób trzecich mogą być 
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zwolnione spod zajęcia i wtedy dalsze czynności egzekucyjne będą prowadzone jedynie w stosunku 
do udziału przypadającego dłużnikowi w rachunku wspólnym. Wysokość udziałów zostanie ustalona 
przez komornika na podstawie treści umowy rachunku bankowego, którą dłużnik musi przedstawić 
komornikowi w ciągu tygodnia od dnia zajęcia danego rachunku. Jeżeli umowa nie określa udziału 
w rachunku wspólnym albo jeżeli dłużnik nie przedłoży umowy, to przyjmuje się, że udziały 
wszystkich współwłaścicieli są równe. 

 

Egzekucja z innych wierzytelności 

Komornik może również prowadzić egzekucję z innych niż rachunek bankowy czy wynagrodzenie 
wierzytelności dłużnika. Na przykład, komornik może zająć przysługującą dłużnikowi nadpłatę 
podatku dochodowego albo wierzytelność z wystawionej przez niego faktury. Takie zajęcie następuje 
w drodze zawiadomienia podmiotu zobowiązanego do zapłaty względem dłużnika, aby ten pieniędzy 
nie przekazywał dłużnikowi, tylko komornikowi. 

 

Egzekucja z innych praw majątkowych 

Ostatnim, a zarazem najrzadziej stosownym sposobem egzekucji jest egzekucja z innych (niż do tej 
pory wymieniono) praw majątkowych. Co to mogą być za prawa? 

Przykładowa lista jest dość długa: 

- prawa wspólnika z tytułu udziału w spółce handlowej; 

- prawa majątkowe akcjonariusza; 

- prawa autorskie i prawa pokrewne; 

- prawa własności przemysłowej; 

- prawo do domeny internetowej; 

- papiery wartościowe, itp. 

Wszystkie tego typu prawa posiadają wymierną wartość finansową. Dzięki temu mogą być 
przedmiotem obrotu i co za tym idzie mogą być przedmiotem egzekucji. Zajęcie takiego prawa polega 
na zawiadomieniu dłużnika o zajęciu oraz na zawiadomieniu podmiotów zobowiązanych do 
spełniania określonych świadczeń na rzecz dłużnika o obowiązku spełniania tych świadczeń 
bezpośrednio na ręce komornika. 
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