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1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna  i edukacja prawna świadczona jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 

2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 

prawnej. 

 

Miejsca świadczenia  nieodpłatnej pomocy  

Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 8:00-12:00 

Urząd Gminy w Mirczu, ul. Kryłowska 20, 
22- 530 Mircze 

Wtorek 07:30-11:30 

Środa 07:30-11:30 

Czwartek 8:00-12:00 

Piątek 8:00-12:00 

 

Zapisy na wizyty: 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr (84) 696 50 68 wew. 31. 

Porady prawne udzielane są wg kolejności zgłoszeń. 

 

Na jaką pomoc możemy liczyć?  

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  

 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  

 oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  

 w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym 

lub sądowoadministracyjnym, 

 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, 

 przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych 

w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się 

postępowaniu sądowoadministracyjnym,  

 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań, 

 nieodpłatną mediację  
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Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 

 działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do 

podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających 

na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie 

potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego 

realizacji 

 nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób 

zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego 

 nieodpłatną mediację 

Nieodpłatna mediacja obejmuje 

 poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod 

rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających 

 przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji 

 przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie 

karnej 

 przeprowadzenie mediacji 

 udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed 

mediatorem 

  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:  

 sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub 

postępowania mediacyjnego; 

 zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. 

Kto może skorzystać? 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, 

która nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porad może skorzystać 

każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie. 

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, 

że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu mogą 

otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem telefonu 

podanym do zapisów.  

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) 

wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), 
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zgodnie z którymi nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – 

niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.  

 Dyżury specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej 

W dniu  1 stycznia 2022 roku  w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt 

punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych 

punktach w całej Polsce. 

W przypadku potrzeby porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, można 

zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania. 

Jeżeli nie można skorzystać z porady stacjonarnie – należy umówić się na wizytę zdalną (czyli przy 

użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy).   

W celu umówienia wizyty należy odszukać na stronie internetowej właściwego powiatu numer do 

zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.  

Edukacja prawna  

 

Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym wieku. 

Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat  podstawowych praw oraz obowiązków, 

funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz 

uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego. 

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne 

poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe 

doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. To wyposaża ich w wiedzę 

i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.  
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2. Egzekucja długu poprzez zajęcie rachunku bankowego przez Urząd 

Skarbowy lub ZUS 

Zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych dłużnika w świetle przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji stanowi jeden z mniej uciążliwych środków egzekucyjnych.  

W przypadku prowadzenia takiej egzekucji zobowiązany dłużnik zostaje ograniczony w możliwości 

dokonywania zleceń, przelewów, rozliczeń pieniężnych jedynie do wysokości należności, która 

podlega egzekucji. Co do zasady rachunek bankowy pozostaje więc otwarty, a zobowiązany dłużnik  

może dysponować swobodnie nadwyżką ponad zajętą kwotą. 

Egzekucja administracyjna  

Organ egzekucyjny ma do dyspozycji różne środki egzekucyjne względem dłużnika, który nie 

wykonał w sposób dobrowolny obowiązku podlegającego egzekucji administracyjnej. Przewidziane 

przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dalej jako UPEA) postępowanie 

egzekucyjne zostaje uruchomione tylko wówczas, gdy obowiązek jest wymagalny, a dłużnik 

powstrzymuje się od jego wykonania. Wszczęcie, a następnie czas trwania egzekucji są uzależnione  

w pierwszej kolejności od samego zobowiązanego dłużnika.  

Jeżeli dłużnik dobrowolnie zapłaci dochodzone należności, wówczas postępowania 

egzekucyjnego nie będzie. 

Jeżeli zobowiązany sam wskaże organowi egzekucyjnemu taki środek egzekucyjny, który 

mógłby zostać zastosowany w sprawie i prowadziłby bezpośrednio do wykonania obowiązku  

i w ocenie dłużnika byłby mniej dla niego uciążliwy niż zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego, 

wówczas postępowanie będzie trwało znacznie krócej niż w przypadku braku współpracy ze strony 

zobowiązanego dłużnika. 

 

 

 

 

 

Jeżeli organ egzekucyjny może zastosować kilka środków egzekucyjnych, a tylko jeden z nich 

prowadzi bezpośrednio do wykonania obowiązku, to bezwzględnym obowiązkiem organu 

egzekucyjnego jest zastosowanie tego właśnie środka. W takiej sytuacji organ nie dysponuje żadnym 

wyborem spośród możliwych do zastosowania środków, więc zasada stosowania najłagodniejszego 

środka egzekucyjnego nie znajduje wówczas zastosowania. 

WAŻNE 

Organ egzekucyjny ma obowiązek stosować takie środki egzekucyjne,  

które prowadzą bezpośrednio do wykonania egzekwowanego zobowiązania (np. 

należności pieniężnej), ale które będą najmniej uciążliwe  

dla zobowiązanego dłużnika. 
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Również orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje, że o wyborze środka najmniej 

uciążliwego można mówić tylko wówczas, gdy wybór istnieje, czyli w sytuacji jest gdy organ 

egzekucyjny może zastosować co najmniej dwa środki. 

 

Uczestnicy postępowania administracyjnego  

Uczestnikami postępowania egzekucyjnego są podmioty, które w większym lub mniejszym 

stopniu są zainteresowane wynikiem postępowania egzekucyjnego, biorące udział w tym 

postępowaniu. 

 

 

Oprac. własne: Dorota Ulikowska 

 

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 

Na podstawie art. 1a pkt 12 UPEA egzekucję administracyjną dotyczącą należności pieniężnych 

można prowadzić z szerokiego wachlarza środków egzekucyjnych – mianowicie z:   

• pieniędzy 

• wynagrodzenia za pracę 

• świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego 

• renty socjalnej 

• rachunków bankowych 

• innych wierzytelności pieniężnych 

• praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami 

finansowymi, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku, oraz  

z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków 

• papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych 

• weksla 

• autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej 

1. Podmiot określony w tytule wykonawczym 
jako uprawniony do świadczenia – na jego 
rzecz prowadzone jest postęp. egzekucyjne 
 

2. Podmiot określony w tytule wykonawczym – 
zobowiązany do określonego świadczenia 

 

3. Naczelnik US, Prezes ZUS 
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• udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 

• pozostałych praw majątkowych 

• ruchomości 

• nieruchomości 

Naczelnik Urzędu Skarbowego jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania 

wszystkich środków egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz do 

zabezpieczania takich należności (art. 19 §1 UPEA). 

Dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczony przez ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania egzekucji: 

• z wynagrodzenia za pracę, 

• ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego, 

• z renty socjalnej, 

• z wierzytelności pieniężnych oraz 

• z rachunków bankowych, 

w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu składek na ubezpieczenia 

społeczne i należności pochodnych od składek oraz nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia 

społecznego lub innych świadczeń wypłacanych przez ZUS, które nie mogą być potrącane z bieżących 

świadczeń (art. 19 §4 UPEA). 

 

Egzekucja administracyjna z rachunków bankowych  

 Jednym z częściej stosowanych środków egzekucyjnych stosowanych w egzekucji należności 

pieniężnych jest egzekucja z rachunków bankowych. Przedmiotem zajęcia jest wierzytelność 

zobowiązanego z rachunku bankowego dokonywana na podstawie art. 80-87 UPEA. 

Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego przez przesłanie do 

banku zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego do 

wysokości egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie 

dochodzonej wierzytelności oraz kosztami egzekucyjnymi (art. 80 §1 UPEA). 

Jednocześnie organ egzekucyjny wzywa bank, aby bez zgody organu egzekucyjnego nie 

dokonywał wypłat z rachunku bankowego do wysokości zajętej wierzytelności, lecz niezwłocznie po 

upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia przekazał zajętą kwotę organowi egzekucyjnemu na 

pokrycie egzekwowanej należności albo zawiadomił organ egzekucyjny o przeszkodzie w dokonaniu 

wpłaty, w tym również o nieprowadzeniu rachunku bankowego zobowiązanego. 

Jednocześnie z przesłaniem zawiadomienia do banku, organ egzekucyjny zawiadamia także 

zobowiązanego o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, doręczając mu odpis tytułu 

wykonawczego (jeśli nie został wcześniej doręczony) oraz odpis zawiadomienia skierowanego do 

banku o zakazie wypłaty zajętej kwoty z rachunku bankowego bez zgody organu egzekucyjnego (art. 

80 §3 UPEA). Zajęcie rachunku bankowego jest skuteczne wobec wszystkich rachunków 

zobowiązanego prowadzonych przez bank (art. 81 §1 UPEA). 
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Po zastosowaniu egzekucji z rachunku bankowego bank staje się dłużnikiem zajętej 

wierzytelności i na wezwanie organu egzekucyjnego realizuje zajęcie wierzytelności zobowiązanego. 

Na skutek zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego dochodzi do zajęcia praw zobowiązanego 

przysługujących mu w związku z zawarciem umowy rachunku bankowego. 

 

Wyłączenie z egzekucji 

Z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego wynika zakaz wypłat z tego rachunku bez zgody 

organu egzekucyjnego.  

Od tej zasady są wyjątki – zgodnie z art. 8 ust. 1 UPEA nie podlegają zajęciu m.in.:  

• wypłaty na bieżące wynagrodzenia za pracę, gdy doszło do zajęcia rachunku pracodawcy –

po złożeniu bankowi odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dowodu 

• zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania 

– na podstawie tytułu stwierdzającego obowiązek zobowiązanego do płacenia alimentów 

lub renty – wówczas bank dokonuje wypłat alimentów lub renty do rąk osoby 

uprawnionej do tych świadczeń 

• dopłaty pochodzące z UE – nie podlegają egzekucji środki pochodzące z dotacji przyznanej 

z budżetu państwa na określone cele i znajdujące się na wyodrębnionym rachunku 

bankowym prowadzonym dla obsługi bankowej dotacji oraz środki pochodzące  

z programów finansowych z UE  

• podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne, należne 

od dokonywanych wypłat na bieżące wynagrodzenia 

• środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach 

oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat 

oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, które są wolne 

od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego,  

w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikowi zatrudnionemu  

w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy (art. 54 ust. 1 ustawy Prawo bankowe) 

• środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach 

oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat 

oszczędnościowych, które są wolne od zajęcia gdy pochodzą ze:  

PAMIĘTAJ! 

Organ egzekucyjny może wysłać zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego 

do wielu banków, nawet jeśli posiada wiedzę, iż zobowiązany posiada rachunek w konkretnym 

banku. Wystosowanie ww. zawiadomień do kilku banków zwiększa szansę skuteczności 

egzekucji. Nawet jeżeli organ wie, że zobowiązany ma rachunek w danym banku, to nie wie czy 

na tym rachunku są pieniądze. 
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• świadczeń, dodatków i zasiłków wynikające z alimentacji,  

• na utrzymanie lokalu mieszkalnego w ramach wspierania 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 

Przepisy te mają na celu m.in. ochronę zobowiązanego przed pozbawieniem go środków do 

życia, a także możliwości regulowania bieżących opłat. 

 

 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  

(t.j. Dz. U. z 2022 poz. 479) 

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305) 

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2439) 

 

Autor: Dorota Ulikowska - prawnik/mediator 
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3. Licytacja komornicza nieruchomości a sprzedaż mieszkania na 

wolnym rynku 

Pożyczki i kredyty zaciągane są w celu poprawy życia osoby i jej rodziny. Niewątpliwie powodują 

powstanie zadłużenia lecz większość dłużników terminowo wywiązuje się ze spłatą swoich 

zobowiązań. Gdy pojawiają się trudności ze spłatą, a następnie niewypłacalność, w ostateczności 

może dojść do komorniczej licytacji nieruchomości. Utrata mieszkania, które ma być zlicytowane, 

żeby zaspokoić słuszne roszczenia wierzyciela, to również trudna sytuacja dla samego dłużnika, 

czasem dramatyczna dla jego rodziny. Sprzedaż licytowanego mieszkania na wolnym rynku, a nie  

w wyniku licytacji komorniczej, zwykle pozwala uzyskać wyższą cenę, co jest korzystne nie tylko dla 

dłużnika, ale głównie dla jego wierzycieli. Wielu dłużników zastanawia się, czy w sytuacji zajęcia 

nieruchomości przez komornika celem licytacji, nadal możliwa jest sprzedaż tej nieruchomości na 

wolnym rynku. 

 

 

Licytacja mieszkania 
Publiczna sprzedaż mieszkania, w której może uczestniczyć każdy zainteresowany kupnem, 

prowadzona jest przez komornika, pod nadzorem sędziego z sądu właściwego dla miejsca położenia 

licytowanej nieruchomości. Licytacja prowadzona jest na podstawie przepisów kodeksu 

postępowania cywilnego (dalej jako KPC). 

 

Główne okoliczności sprzedaży mieszkania w drodze licytacji 

 
Oprac. własne: Dorota Ulikowska 

 

 

Najczęściej występującymi przesłankami licytacji mieszkania jest przede wszystkim 

okoliczność, gdy: 

 właściciel mieszkania jest zadłużony – wierzyciel pozwał dłużnika (właściciela 
mieszkania) do sądu, uzyskał tytuł wykonawczy (wyrok lub nakaz zapłaty z klauzulą 
wykonalności) i wobec braku innych możliwości skutecznego ściągnięcia długu przez 
komornika, wierzyciel zażądał wszczęcia egzekucji z nieruchomości 
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 nieruchomość obciążona jest hipoteką wpisaną w księgę wieczystą – 
wierzytelność, którą hipoteka zabezpiecza (np. kredyt bankowy), nie jest spłacana,  
a wierzyciel żąda sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji  

 

 

 

 

 

 

 

 uciążliwy właściciel lokalu we wspólnocie mieszkaniowej – właściciel lokalu 

mieszkalnego wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu 

porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie  

z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym – wówczas  wspólnota 

mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na 

podstawie przepisów KPC o egzekucji z nieruchomości 

o podobnie jest w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 

mieszkalnego – z żądaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji może wystąpić 

zarząd spółdzielni na wniosek rady nadzorczej 

 

 

Sprzedaż mieszkania z zajęciem komorniczym  
Dłużnik, któremu zależy na uzyskaniu jak najwyższej cenie sprzedaży, może sprzedać swoje 

mieszkanie z istniejącym zajęciem komorniczym. Oczywiście dla dłużnika korzystniejszą sytuacją 

będzie dokonanie sprzedaży zanim komornik zajmie nieruchomość. Jednakże nie ma przepisów, które 

zakazywałyby dysponowania własnością, nawet jeżeli nieruchomość stanowi przedmiot egzekucji. 

Najczęściej dochodzi do wcześniejszej spłaty zajęcia obciążającego nieruchomość z ceny zapłaty  

i wykreślenia wpisu komorniczego. 

Sprzedaż mieszkania zajętego przez komornika na własną rękę przez samego właściciela 

będzie znacznie bardziej korzystna niż sprzedaż licytacyjna w wyniku prowadzonej egzekucji 

komorniczej. W wyniku sprzedaży zadłużonego mieszania na własną rękę można osiągnąć znacznie 

wyższą cenę w porównaniu do ceny, którą uzyska komornik ze sprzedaży licytacyjnej, bowiem cena 

sprzedaży komorniczej ustalona jest w pierwszej licytacji na ¾ wartości sumy oszacowania. 

Mieszkanie z zajęciem komorniczym można sprzedać, np. instytucji zajmującej się skupem 

nieruchomości, która będzie posiadała wiedzę praktyczną i podejmie ryzyko takiego zakupu. 

Oczywiście można podjąć próbę sprzedaży mieszkania na wolnym rynku, ale trzeba się liczyć z tym, że 

wielu potencjalnych nabywców będzie miało obawy przed zakupem takiej nieruchomości, gdyż 

WAŻNE 

Jeśli właściciel mieszkania w akcie notarialnym dobrowolnie poddał się egzekucji 

zapłaty określonej kwoty, wierzyciel nie musi pozywać go do sądu, występuje do 

sądu o nadanie klauzuli wykonalności na akt notarialny i kieruje sprawę do 

komornika. 

WAŻNE 

Nie ma znaczenia, czy dług zabezpieczony hipoteką na nieruchomości, jest długiem 

jej właściciela czy innej osoby, zwykle kogoś bliskiego właściciela nieruchomości. 
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mieszkanie objęte zajęciem komorniczym stanowi dla nich ryzyko, głównie wynikające z obawy przed 

konsekwencjami oraz braku wiedzy na temat stanu prawnego. 

Jak wyżej wskazano sprzedaż mieszkania z komornikiem jest możliwa do zrealizowania, 

wymaga jednak podjęcia niestandardowych działań, w porównaniu do zwykłej sprzedaży 

nieruchomości. 

 

 
Oprac. własne: Dorota Ulikowska 

 

 

Reasumując – sam fakt wszczęcia egzekucji z nieruchomości nie powoduje, że nie można 

samodzielnie jej sprzedać. Należy jednak zawiadomić o tym fakcie komornika celem uzyskania 

dokumentu o aktualnym stanie zadłużenia i numerze rachunku, na który należy wpłacić środki. 

Całkowita spłata zobowiązania będzie stanowić podstawę do zakończenia egzekucji. W konsekwencji 

dojdzie do złożenia wniosku o wykreślenie wzmianki o toczącej się egzekucji z nieruchomości z księgi 

wieczystej.  

Jeżeli dłużnik pomimo wszczęcia egzekucji z nieruchomości sprzeda ją i nie ureguluje 

zobowiązań, wówczas komornik może dalej prowadzić egzekucję z tegoż składnika majątku. Zgodnie 

z obowiązującymi przepisami rozporządzenie nieruchomością po zajęciu nie ma wpływu na tok 

postępowania. Nabywca nieruchomości w takiej sytuacji staje się tzw. dłużnikiem rzeczowym,  

a zatem odpowiada za zobowiązanie tylko z tego konkretnego składnika majątku. 

Jeżeli w księdze wieczystej prócz ostrzeżeń o toczącej egzekucji z nieruchomości widnieją 

hipoteki, wówczas przed sprzedażą nieruchomości należy pozyskać tzw. promesę.  

Promesa jest to zaświadczenie wystawiane przez wierzyciela hipotecznego, w którym wskazuje 

się wysokość zobowiązania, numer konta to wpłaty należności. Jednak najistotniejszą częścią 

promesy jest przyrzeczenie, że w wypadku zapłaty określonej kwoty zostanie wyrażona zgoda na 

wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Promesa, jako dokument, stanowi gwarancję 

bezpieczeństwa dla nabywcy nieruchomości.  

Najlepszym rozwiązaniem jest skonstruowanie umowy sprzedaży w taki sposób, że określone 

kwoty są przekazywane na rachunki bankowe komornika i np. wierzyciela hipotecznego tytułem 

całkowitej spłaty zadłużenia, natomiast ewentualna nadwyżka zostanie przelana na konto 

sprzedającego, czyli zadłużonego byłego już właściciela mieszkania. Jest to najkorzystniejsze 

rozwiązanie, ponieważ po pierwsze dłużnik na wolnym rynku może uzyskać wyższą cenę za 
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nieruchomość, po drugie zaś postępowania egzekucyjne są zakańczane wobec zapłaty i unika się 

procesu egzekucji z nieruchomości, który dla dłużnika wiąże się z kosztami.  

Koszt wyceny przez biegłego kształtuje się na poziomie min. 1500,00 zł, a ostatecznie jest 

zależny m.in. od rodzaju nieruchomości. 

 

Zakaz licytacji mieszkania w czasie zagrożenia epidemicznego 

Zgodnie z treścią art. 9521 § 5 KPC licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej 

zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, 

nie przeprowadza się w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

oraz 90 dni po jego zakończeniu. 

Przepis powyższy został wprowadzony do KPC w związku z ogłoszeniem w Polsce w marcu 

2020 roku stanu zagrożenia epidemicznego wraz z pojawieniem się pandemii Covid-19. Wszedł  

w życie od dniem 30 maja 2020 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 17 XI 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1805 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 III 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu epidemii (t.j. Dz.U. 2022 poz. 340) 

 

 Autor: Dorota Ulikowska  - prawnik/mediator 
 

WAŻNE 

Zakaz dotyczący licytacji komorniczych w odniesieniu do mieszkań  

lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym  

odnosi się tylko do tych, które służą zaspokojeniu  

potrzeb mieszkaniowych dłużnika. 

Natomiast zakaz ten nie obejmuje egzekucji z nieruchomości gruntowych, 

niemieszkalnych, pustostanów, itp., których egzekucja nadal jest możliwa. 


