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Akty prawne

EKPC – konwencja z dnia 4 listopada 1950 r. o Ochronie 
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. 
z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.)

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

k.e.z.k.s. – uchwała Krajowej Rady Komorniczej z dnia 18 listo-
pada 1998 r. – Kodeks etyki zawodowej komornika są-
dowego (tekst jednolity opublikowany uchwałą KRK 
nr 909/IV z dnia 8 lutego 2012 r., www.komornik.pl/ 
index.php/inne/kodeks-etyki)

k.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 
(Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwiet-
nia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

k.p. – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  – Kodeks pra-
cy  (tekst  jedn.:  Dz. U.  z  1998 r.  Nr  21,  poz.  94 
z późn. zm.)

k.p.a. – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postę-
powania  administracyjnego  (tekst  jedn.: Dz. U. 
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks po-
stępowania  cywilnego  (Dz. U.  Nr  43,  poz.  296 
z późn. zm.)
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k.p.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępo-
wania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.)

MPPOiP – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Poli-
tycznych z dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 38, poz. 167)

o.p. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja po-
datkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 
z późn. zm.)

pr. adw. – ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwoka-
turze (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 
z późn. zm.)

pr. bank. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo banko-
we  (tekst  jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 
z późn. zm.)

pr. not. – ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notaria-
cie (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 
z późn. zm.)

p.u.n. – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościo-
we i naprawcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, 
poz. 1361 z późn. zm.)

r.o.u.o.c. – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grud-
nia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpiecze-
nia odpowiedzialności cywilnej komorników sądo-
wych (Dz. U. Nr 232, poz. 2326)

r.s.p.o.f. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 
20 grudnia 2005 r. w sprawie określenia szczegó-
łowych przepisów o biurowości i ewidencji ope-
racji finansowych kancelarii komorniczych (Dz. U. 
Nr 266, poz. 2242 z późn. zm.)

r.w.m.w.p. – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 wrześ-
nia 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wy-
nagrodzenia  za pracę w  2012 r.  (Dz. U. Nr  192, 
poz. 1141)
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r.w.o.c.k. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 
10 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za czyn-
ności komorników niebędące czynnościami egze-
kucyjnymi (Dz. U. Nr 42, poz. 289)

r.w.o.k.s. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 
13 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty rocz-
nej wnoszonej przez aplikantów komorniczych na 
pokrycie kosztów szkolenia (Dz. U. Nr 244, poz. 1799)

r.z.s.s.i. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 
1 października 1991 r. w sprawie szczegółowego 
trybu postępowania przy zabezpieczaniu  spad-
ku i sporządzaniu spisu inwentarza (Dz. U. Nr 92, 
poz. 411)

u.b.g.h. – ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach 
i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczę-
ciach państwowych (tekst  jedn.: Dz. U. z 2005 r. 
Nr 235, poz. 2000 z późn. zm.)

u.k.s.e. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach 
sądowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. 
Nr 231, poz. 1376 z późn. zm.)

u.k.w.h. – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczy-
stych i hipotece (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 124, 
poz. 1361 z późn. zm.)

u.m.w.p. – ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimal-
nym wynagrodzeniu  za  pracę  (Dz. U.  Nr  200, 
poz. 1679 z późn. zm.)

u.n.z.a.a. – ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zaso-
bie archiwalnym i archiwach (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2011 r. Nr 123, poz. 698 z późn. zm.) 

u.o.i.n. – ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informa-
cji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)

u.p.d.o.f. – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docho-
dowym od osób  fizycznych  (tekst  jedn.: Dz. U. 
z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.)
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u.p.e.a. – ustawa z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępo-
waniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.)

u.pr. – ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 z późn. zm.)

u.r.p. – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65)

u.s.d.g. – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, 
poz. 1447 z późn. zm.)

u.s.p. – ustawa z dnia  27 lipca  2001 r.  – Prawo o ustro-
ju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 
z późn. zm.)

u.s.u.s. – ustawa  z  dnia  13 października  1998 r.  o  syste-
mie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) 

u.ś.o.z. – ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków 
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, 
poz. 1027 z późn. zm.)

u.z.f.ś.s. – ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym fun-
duszu świadczeń socjalnych (tekst  jedn.: Dz. U. 
z 2012 r. poz. 592)

zm.u.k.s.e. – ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy 
o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 112, poz. 769)

Inne

KRK – Krajowa Rada Komornicza
KZS – Krakowskie Zeszyty  Sądowe. Orzeczenia  Sądu 

Apelacyjnego w Krakowie w sprawach karnych
M.P. – Monitor Polski
M. Praw. – Monitor Prawniczy
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NC – Nowa Currenda
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
OSAB – Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNKW – Orzecznictwo  Sądu  Najwyższego.  Izba  Karna 

i Wojskowa
OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubez-

pieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór 

urzędowy, Seria A
PES – Przegląd Egzekucji Sądowej
PPE – Przegląd Prawa Egzekucyjnego
Prob. Egz. – Problemy Egzekucji
Prob. Egz. S. – Problemy Egzekucji Sądowej
Prz. Sejm. – Przegląd Sejmowy
PS – Przegląd Sądowy
SN – Sąd Najwyższy
TK – Trybunał Konstytucyjny
WSA – wojewódzki sąd administracyjny
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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Szanowni Czytelnicy, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach są-
dowych i egzekucji z powodu wielokrotnych nowelizacji i ingerencji w jej 
treść dokonywanych przez Trybunał Konstytucyjny stała się aktem praw-
nym dalece niespójnym, zawierającym wiele sprzeczności. W związku z 
tym, zarówno próba stworzenia komentarza do niniejszej ustawy, jak i pra-
ce nad nim, były zadaniem niezwykle trudnym, obfitującym w wiele za-
gadnień i problemów do rozstrzygnięcia. Autorzy próbę taką podjęli, ma-
jąc nadzieję, że niniejszy komentarz będzie przydatny przy stosowaniu 
przepisów ustawy.





Ustawa

z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o komornikach sądowych i egzekucji

(tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376; zm.: Dz. U. z 2012 r. poz. 759)
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Art. 1

 Anna Machnikowska

Rozdział 1
Przepisy ogólne 

Art. 1. Komornik sądowy, zwany dalej „komornikiem”, jest funk-
cjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

1. Komornik to organ egzekucji sądowej powiązany z władzą są-
downiczą, lecz nie będący jej organem. Status komornika określa termin  
„funkcjonariusz publiczny”. Niektóre cechy jego pracy są jednak zbliżo-
ne do sposobu działania osób wykonujących wolny zawód (TK uznał ko-
mornika za „szczególny organ państwowy”; wyrok TK z dnia 20 stycznia 
2004 r., SK 26/03, Dz. U. Nr 11, poz. 101).

2. Sprawowanie obowiązków komornika zaliczane jest do kategorii 
zawodów zaufania publicznego, co decyduje o przynależności jego osoby 
do samorządu zawodowego i łączy się z dodatkowymi prawami, ale i obo-
wiązkami (m.in. odpowiedzialność dyscyplinarna, powinności etyczne).

3. Podstawową formą aktywności komornika jest wykonywanie 
czynności egzekucyjnych; na podstawie odrębnych przepisów może być 
także uprawniony do dokonywania innych działań.

4. W celu zagwarantowania sprawnej egzekucji komornik korzysta 
z uprawnienia do stosowania środków przymusu. Kompetencja ta roz-
strzyga, z powodów ogólnoustrojowych, o klasyfikowaniu komornika jako 
organu władzy publicznej, występującego w imieniu państwa. To samo 
kryterium decyduje także o zastosowaniu zasady odpowiedzialności za 
szkody wyrządzone przez komornika niezgodnym z prawem działaniem 
lub zaniechaniem. W takich sytuacjach obok komornika solidarnie odpo-
wiada Skarb Państwa.
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5. Reżim odpowiedzialności komornika regulują przepisy ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376). Zdaniem części komentatorów odpo-
wiedzialność ta dotyczy nie tylko czynności egzekucyjnych, lecz także 
pozostałych, w tym związanych z prowadzeniem kancelarii komorniczej 
(zob. E. Bagińska, glosa do wyroku TK z dnia 20 stycznia 2004 r., SK 26/03, 
Prz. Sejm. 2004, nr 4; odmiennie H. Ciepła, J. Skibińska-Adamowicz, Status 
prawny komornika…, PPE 2006, nr 4–6).

6. Powierzone przez państwo czynności egzekucyjne komornik 
wykonuje, używając pieczęci urzędowej z godłem państwa, korzysta też 
z ochrony prawa karnego przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 
Równocześnie jednak sam podlega szczególnej odpowiedzialności w przy-
padku popełnienia przestępstw urzędniczych. Jego relacje ze stronami po-
stępowania egzekucyjnego mają charakter publicznoprawny (wyrok TK 
z dnia 3 grudnia 2003 r., K 5/02, Dz. U. Nr 212, poz. 2077).

7. Samodzielność komornika przejawia się w jego podporządko-
waniu, przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, tylko orzeczeniom 
sądu. Nie wyklucza to sprawowania nad komornikiem nadzoru, mające-
go jednak na względzie przede wszystkim jego publicznoprawny status. 
Przesłanka ta decyduje o granicach nadzoru i o jego cechach. Pierwszy 
rodzaj nadzoru – judykacyjny, sprawowany jest przez sąd na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cy-
wilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) i dotyczy oceny prawidłowości 
czynności egzekucyjnych. Drugi typ nadzoru – administracyjny, powie-
rzony został prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa komornik, 
a jego celem jest ocena jakości pracy komornika. Także nadzór korporacyj-
ny odnosi się do sprawności pracy komornika – terminowości, rzetelności 
i skuteczności postępowania egzekucyjnego. W ramach tego nadzoru we-
ryfikowane są jednak nie tylko czyny niezgodne z deontologią, lecz tak-
że stawiane komornikowi zarzuty rażącej obrazy przepisów prawa. Nato-
miast nadzór zwierzchni wykonuje Minister Sprawiedliwości. W związku 
z funkcjonowaniem kilku rodzajów nadzorów istotnego znaczenia nabiera 
konsekwentne przestrzeganie przypisanej do nich właściwości, decydujące 
o unikaniu sytuacji kolizyjnych oraz powielaniu czynności sprawdzających 
(szerzej A. Marciniak, Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, 
Warszawa 2010, s. 314).

8. Komornik działa na własny rachunek. Ryzyko finansowe funk-
cjonowania kancelarii obciąża komornika, pozyskującego środki na ten cel 
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z opłat pobieranych przy wykonywaniu czynności. Kwestia ta kształtuje 
jego osobisty i majątkowy status. Nie jest natomiast przesłanką, z uwagi 
na pozostałe uwarunkowania prawne, uprawniającą do traktowania ko-
mornika jako przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, 
poz. 1447 z późn. zm.). Normy deontologiczne nakładają na komornika 
wymóg rzetelności finansowej, w tym w zakresie powierzonych i zajętych 
przez niego, jako organ egzekucyjny, dóbr materialnych.

9. Złożony charakter pozycji ustrojowej komornika (organ egzeku-
cji sądowej, funkcjonariusz publiczny i osoba wykonująca zawód zaufa-
nia publicznego) wymaga od komorników łączenia wiedzy i umiejętności 
z wysokimi standardami etycznymi. Normatywne podstawy tych powin-
ności regulują: k.p.c., u.k.s., Kodeks etyki zawodowej komornika sądowego.

10. Zgodnie z postanowieniami kodeksu etyki zawodowej ko-
mornik, zachowując lojalność wobec wymiaru sprawiedliwości, działa 
w interesie wierzyciela (skuteczność i ekonomiczna efektywność egze-
kucji), przestrzegając równocześnie praw przysługujących dłużnikowi 
(m.in. humanitarne zachowanie względem dłużnika i respektowanie 
pewnych sfer jego prywatności). Świadomość roli powierzonej komor-
nikowi w postępowaniu egzekucyjnym jest niezbędna, tym bardziej, 
iż w postępowaniu tym może wystąpić sprzeczność chronionych przez 
prawo interesów.

11. Przywołane powyżej okoliczności definiują dodatkowy obowią-
zek komornika – indywidualnie, i wraz z pozostałymi komornikami, strze-
żenie powagi i godności zawodu. W wartości te wpisano wykonywanie 
czynności zawodowych: uczciwie, bezstronnie, rzetelnie i sprawnie, a tak-
że zgodnie z dobrem wymiaru sprawiedliwości (§ 1, § 7 ust. 1 k.e.z.k.s.).

Art. 2. 1. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonu-
je wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w in-
nych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na 
podstawie odrębnych przepisów.

2. Komornik pełni czynności osobiście, z wyjątkiem przypadków 
określonych w przepisach prawa. 

3. Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:
 1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pie-

niężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
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 2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podsta-
wie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgod-
nie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egze-
kucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

 3) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem pro-
cesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie 
sądu lub prokuratora. 
4. Komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, ma prawo:

 1) doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i za-
żaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i ozna-
czeniem daty;

 2) na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nad-
zoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem naj-
niższej lub najwyższej oferty;

 3) weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych 
w postępowaniach elektronicznych.
5. Organy administracji publicznej, urzędy skarbowe, organy rento-

we, o których mowa w art. 476 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Ko-
deks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), ban-
ki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, podmioty prowadzące 
działalność maklerską, organy spółdzielni mieszkaniowych, zarządy wspól-
not mieszkaniowych, inne podmioty zarządzające mieszkaniami i lokalami 
użytkowymi, jak również inne instytucje są obowiązane na pisemne żądanie 
komornika udzielić mu informacji niezbędnych do prawidłowego prowa-
dzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udziele-
niu zabezpieczenia oraz wykonania innych czynności wchodzących w za-
kres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczące stanu majątkowego 
dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku. 
Przepis art. 762 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.

6. Komornik ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające 
z ujawnienia tajemnicy bankowej lub skarbowej i wykorzystania jej nie-
zgodnie z przeznaczeniem.

7. W sprawach o egzekucję lub o zabezpieczenie świadczeń ali-
mentacyjnych lub rent mających charakter alimentów oraz w sprawach 
o egzekucję lub o zabezpieczenie świadczeń wszczętych na wniosek Skar-
bu Państwa, w tym na polecenie sądu lub prokuratora, niezwiązanych 
z wykonywaniem działalności gospodarczej, informacje, o których mowa 
w ust. 5, udzielane są nieodpłatnie.
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8. Informacji, o których mowa w ust. 5, udziela się w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania żądania w oparciu o dane przekazane przez komornika.

9. Opłatę za udzielenie informacji komornik uiszcza po jej udzie-
leniu, na wezwanie podmiotu udzielającego informacji.

1. Użyty w treści komentowanego przepisu termin  „czynność eg-
zekucyjna” nie został przez ustawodawcę zdefiniowany. Definicji legalnej 
tego określenia brak też w innych aktach prawnych. Należy jednak przy-
jąć, że czynności egzekucyjne są ściśle powiązane z egzekucją (tak E. Wen-
gerek, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz do części drugiej 
k.p.c., t. 1, Warszawa 1994, s. 92). Jedynie w ramach wszczętej i toczącej się 
egzekucji, nie zaś w toku postępowania egzekucyjnego, gdy do wszczęcia 
egzekucji jeszcze nie doszło, organ egzekucyjny może podejmować czyn-
ności egzekucyjne. Niezwykle istotne jest też odróżnienie czynności eg-
zekucyjnych od innych czynności podejmowanych nie tylko w toku eg-
zekucji, ale w ogóle w postępowaniu egzekucyjnym, a nie posiadających 
takiego charakteru. Zauważyć należy, że w trakcie egzekucji jest dokony-
wanych przez organ egzekucyjny wiele czynności, które czynnościami 
egzekucyjnymi nie są, w szczególności wezwanie wierzyciela do uzupeł-
nienia braków formalnych wniosku o dokonanie opisu i oszacowania nieru-
chomości, z której została wszczęta egzekucja. Nie jest zatem uzasadnione 
stwierdzenie Z. Świebody (tak Z. Świeboda, Czynności procesowe w sądowym 
postępowaniu cywilnym, Warszawa 1990, s. 28), że czynnością egzekucyjną 
sądu lub komornika jest każde formalne, oparte na przepisach proceso-
wych działanie uprawnionego organu egzekucyjnego, wywołujące skutek 
prawny dla prowadzonej egzekucji. Nieuzupełnienie braków formalnych 
wniosku o dokonanie opisu i oszacowania spowoduje jego zwrot (art. 130 
§ 2 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.) i tym samym nie dojdzie do dokonania zaw-
nioskowanej czynności egzekucyjnej oraz może w konsekwencji doprowa-
dzić do umorzenia postępowania egzekucyjnego z mocy prawa z powodu 
bezczynności wierzyciela (art. 823 k.p.c.).

Zdaniem W. Broniewicza (tak W. Broniewicz, Postępowanie cywilne 
w zarysie, Warszawa 2005, s. 80–85) czynnościami postępowania są czyn-
ności podmiotów postępowania, inicjujące postępowanie lub dokonane 
w jego toku. Czynności postępowania dzielą się na czynności procesowe 
i czynności egzekucyjne. Wśród czynności egzekucyjnych wyróżnić moż-
na czynności decyzyjne i czynności mające charakter manualny. Do czyn-
ności pierwszego rodzaju zalicza W. Broniewicz m.in. zawieszenie postę-
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powania egzekucyjnego, wymierzenie grzywny, natomiast do czynności 
drugiego rodzaju – w szczególności zajęcie ruchomości. Z niewiadomych 
powodów Autor zajęcie nieruchomości wymienia wśród czynności egzeku-
cyjnych zarówno pierwszego, jak i drugiego rodzaju. Brak jakiegokolwiek 
uzasadnienia uniemożliwia stwierdzenie, czy jest to przeoczenie, czy taki 
pogląd w rzeczywistości W. Broniewicz prezentuje, choć w żaden sposób 
go nie motywuje. Niezależnie od przedstawionych wątpliwości, nie spo-
sób zaaprobować również opinię W. Broniewicza, i to zarówno dotyczącą 
zaliczenia zajęcia ruchomości do czynności egzekucyjnych manualnych, 
a nie do czynności decyzyjnych, jak i podziału czynności postępowania. 
Zaproponowanego podziału czynności postępowania nie można bowiem 
uznać za wyczerpujący. Oprócz czynności egzekucyjnych istnieją czynno-
ści postępowania egzekucyjnego, które pozostają poza klasyfikacją zapro-
ponowaną przez W. Broniewicza.

Obecnie w literaturze przedmiotu (por. K. Korzan, Sądowe postępowa-
nie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1986, s. 230; 
H. Mądrzak (w:) D. Krupa, E. Marszałkowska -Krześ, H. Mądrzak (red.), 
Postępowanie cywilne, Warszawa 1997, s. 112; R. Kowalkowski (w:) Egzekucja 
sądowa w sprawach cywilnych, red. Z. Szczurek, Sopot 2005, s. 210–211) często 
akcentuje się, że czynnikiem wyróżniającym czynności egzekucyjne jest 
element stosowania przez organ egzekucyjny środków przymusu. Dlatego 
też przyjmuje się, że czynnością egzekucyjną jest każde, określone co do 
formy, treści, miejsca i czasu działanie powołanego do tego organu egze-
kucyjnego w stosunku do osób podlegających egzekucji sądowej, podjęte 
w toczącej się egzekucji na podstawie przyznanych mu uprawnień wład-
czych dla zapewnienia wierzycielowi zaspokojenia. Czynności, które nie 
spełniają przedstawionych warunków, nie są czynnościami egzekucyjny-
mi. Należą one do czynności postępowania egzekucyjnego. Zaliczyć do 
nich należy w szczególności wszelkie przejawy aktywności organu egze-
kucyjnego, zmierzające do zapewnienia prawidłowej formy wnioskowi 
egzekucyjnemu, żądanie złożenia wyjaśnień, wysłuchanie stron i decy-
zje w przedmiocie zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjne-
go, ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego, działania związane ze 
zbiegiem egzekucji administracyjnej i sądowej, podjęte przez sąd działa-
nia nadzorcze nad czynnościami komornika i wiele innych czynności (sze-
rzej R. Kowalkowski (w:) Egzekucja sądowa…, red. Z. Szczurek, s. 205–235; 
H. Mądrzak (w:) Postępowanie…, s. 111), które nie zmierzają bezpośrednio 
do osiągnięcia celu egzekucji. Cechą charakterystyczną czynności postę-
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powania egzekucyjnego, nie będących jednocześnie czynnościami egzeku-
cyjnymi, jest też to, że nie dochodzi w ich trakcie do zastosowania środków 
przymusu. Stanowią one jednak ważne i niezbędne uzupełnienie czynno-
ści egzekucyjnych, albowiem często w sposób pośredni umożliwiają do-
prowadzenie egzekucji do zamierzonego celu.

Zauważyć należy, że w praktyce nierzadko zdarzają się sytuacje, 
w których terminy „czynność egzekucyjna” i „czynność postępowania eg-
zekucyjnego” używane są zamiennie. Dochodzi zatem do mylenia wspo-
mnianych pojęć i przypisywania im niewłaściwych treści. Jako przykład 
takiego wadliwego rozumienia wskazanych określeń przytoczyć można 
stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uchwale z dnia 16 paździer-
nika 2008 r., III CZP 90/08, OSNC 2009, nr 9, poz. 123. Sąd Najwyższy 
stwierdził bowiem, że niedopuszczalne jest dokonywanie przez komornika 
w czasie zawieszenia postępowania egzekucyjnego czynności egzekucyj-
nych, które polegają na przyjmowaniu od poddłużnika należności z zaję-
tych wcześniej wierzytelności i przekazywaniu ich do depozytu sądowe-
go. Podobny, błędny pogląd wyraził R. Kowalkowski (tak R. Kowalkowski 
(w:) Egzekucja sądowa…, red. Z. Szczurek, s. 221), który stwierdził, iż wydaje 
się, że czynnością egzekucyjną komornika jest złożenie do depozytu sądo-
wego kwoty pieniężnej, która nie podlega niezwłocznemu wydaniu. Uznać 
natomiast należy, wbrew opinii Sądu Najwyższego i R. Kowalkowskiego, 
iż wymienione czynności są czynnościami postępowania egzekucyjnego, 
a nie czynnościami egzekucyjnymi. Ich dokonanie nie łączy się bowiem ze 
stosowaniem przez organ egzekucyjny przewidzianych prawem środków 
przymusu. Przymus użyty został jedynie przy dokonywaniu czynności 
poprzedzającej złożenie wyegzekwowanych środków na rachunek sum 
depozytowych sądu, chodzi zatem o czynność egzekucyjną – dokonanie 
zajęcia określonego składnika majątku dłużnika, w wyniku którego środ-
ki te zostały wyegzekwowane. Użycie przewidzianych prawem środków 
przymusu jest zaś charakterystyczne dla egzekucji i dokonywanych w jej 
toku czynności egzekucyjnych, a nie dla innych czynności postępowania 
egzekucyjnego. Stąd brak stosowania środków przymusu w trakcie doko-
nywania czynności skutkuje koniecznością uznania danej czynności za 
czynność postępowania egzekucyjnego, nie będącą jednocześnie czynnoś-
cią egzekucyjną. Taki też pogląd wyraził SN w innym z orzeczeń – uchwa-
le z dnia 5 grudnia 1986 r., III CZP 62/86, OSNC 1987, nr 10, poz. 146. Sąd 
Najwyższy, analizując zamieszczone wśród przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym regulacje przewidujące złożenie przez komornika sądo-
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wego pieniędzy, dokumentów lub rzeczy do depozytu sądowego, doszedł 
bowiem do wniosku, że wiążą się one z innymi przepisami postępowania 
egzekucyjnego przewidującymi środki przymusu, w wyniku których na-
stępuje zaspokojenie wierzyciela zgodnie z treścią tytułu wykonawczego. 
Według odpowiednich uregulowań w k.p.c. składanie przez komornika do 
depozytu sądowego w postępowaniu egzekucyjnym określonego przed-
miotu oraz pozostawianie go w nim wypływa z potrzeb postępowania eg-
zekucyjnego i służy jedynie celowi tego postępowania.

2. Prawodawca nie zdefiniował terminu „sprawa cywilna w postę-
powaniu egzekucyjnym”, podobnie jak ustawodawca nie stworzył też de-
finicji legalnej określenia „sprawa egzekucyjna”. Trafne jest zapatrywanie 
E. Wengerka (tak E. Wengerek, Pojęcie, przedmiot i przesłanki postępowania eg-
zekucyjnego i zabezpieczającego (w:) Wstęp do systemu prawa procesowego cywil-
nego. Zbiór studiów, red. J. Jodłowski, Ossolineum 1974, s. 346–347), że po-
jęcie sprawy egzekucyjnej jest szersze od pojęcia czynności egzekucyjnej. 
Nie można jednak podzielić opinii wskazanego autora, że należy przyjąć, 
iż sprawą egzekucyjną jest sprawa przymusowego wykonania za pomo-
cą środków przewidzianych w k.p.c. tytułów egzekucyjnych, określonych 
przez ten kodeks. W tym znaczeniu pojęcie sprawy egzekucyjnej obejmuje 
zdaniem E. Wengerka również postępowanie egzekucyjne. Definicja za-
proponowana przez E. Wengerka jest zbyt szeroka. Obejmuje ona bowiem 
swym zakresem również sprawy, które podlegają przymusowemu wyko-
naniu za pomocą środków uregulowanych w k.p.c., ale nie są sprawami 
egzekucyjnymi, jak np. sprawy o wykonanie orzeczeń dotyczących przy-
musowego odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozo-
stającej pod opieką.

Stwierdzić zatem należy, iż definicja E. Wengerka w istocie odnosi 
się nie do terminu „sprawa egzekucyjna” a szerszego określenia – „spra-
wa cywilna w postępowaniu wykonawczym”. Podejmowano też w piś-
miennictwie próby wyjaśnienia znaczenia terminu „sprawa egzekucyjna” 
w oderwaniu od określenia „czynność egzekucyjna”, podkreślając cechy 
szczególne tego rodzaju spraw. Przede wszystkim zwracano uwagę na sto-
sowanie przymusu prawnego, jako właściwości, która wyróżnia tego ro-
dzaju sprawy spośród innych spraw cywilnych. Trafnie bowiem zauważa 
E. Wengerek (por. E. Wengerek, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. 
Komentarz do części II i III k.p.c., red. M. Romańska, Warszawa 2009, s. 111), 
że z zestawienia przepisów zawartych w k.p.c. wynika, iż sprawy egze-
kucyjne to sprawy cywilne. Oznacza to, że realizacji w drodze przymusu 
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za pomocą środków prawem przewidzianych podlegać w zasadzie będą 
sprawy cywilne, to jest sprawy ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, 
rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również inne sprawy, do 
których stosuje się przepisy k.p.c. z mocy ustaw szczególnych (art. 1 k.p.c.).

Według art. 758 k.p.c. sprawy egzekucyjne należą do właściwości 
sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników. Zdaniem 
E. Wengerka za sprawy egzekucyjne w rozumieniu wspomnianego prze-
pisu należy uznać sprawy, w których chodzi o przymusowe urzeczywist-
nienie praw i obowiązków ze stosunków z zakresu prawa materialnego 
wskazanego w art. 1 k.p.c. Najczęściej do spraw egzekucyjnych należą 
sprawy przymusowego wykonania orzeczeń, stanowiących tytuły egze-
kucyjne, a wydanych w sprawach cywilnych. Tytułami tymi mogą być nie 
tylko orzeczenia. Artykuł 777 k.p.c. wymienia inne dokumenty mogące być 
tytułami egzekucyjnymi. Tak więc formalnie rzecz biorąc, jako sprawy eg-
zekucyjne określić można sprawy przymusowego wykonania za pomocą 
środków przewidzianych w księdze trzeciej k.p.c. tytułów egzekucyjnych 
określonych przez tę księgę.

Lokata art. 758 k.p.c., według J. Jankowskiego (tak  J. Jankowski 
(w:) Kodeks postępowania cywilnego, t. 2, Komentarz do artykułów 506–1088, 
red. K. Piasecki, Warszawa 2006, s. 562–563), upoważnia do przyjęcia, że 
„sprawa egzekucyjna” jest tym samym, co „sprawa cywilna” w rozumie-
niu art. 1 k.p.c., tyle tylko, że występuje w postępowaniu egzekucyjnym. 
Inaczej mówiąc, „sprawa egzekucyjna” oznacza to, co jest załatwiane w po-
stępowaniu egzekucyjnym. J. Jankowski proponuje przy tym, aby rozróż-
niając postępowanie egzekucyjne w szerokim znaczeniu, objąć jego za-
kresem także postępowanie o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli 
wykonalności. Natomiast właściwe postępowanie egzekucyjne (służące 
przeprowadzeniu egzekucji) to takie, w którym organ egzekucyjny nie 
rozpoznaje sprawy w takim sensie, jak ma to miejsce w postępowaniu roz-
poznawczym i klauzulowym. J. Jankowski wyjaśnia też, co rozumie przez 
załatwienie spraw w postępowaniu egzekucyjnym, odsyłając w tym zakre-
sie do poglądów przedstawionych przez M. Waligórskiego (por. M. Wali-
górski, Polskie prawo procesowe cywilne. Dynamika procesu (postępowanie), War-
szawa 1948, s. 195, 216–217). M Waligórski uznaje, że załatwienie sprawy 
w postępowaniu rozpoznawczym (Autor używa określania „proces roz-
poznawczy”) polega na udzieleniu odpowiedzi na postawione żądania, 
natomiast załatwienie sprawy w postępowaniu egzekucyjnym (według 
M. Waligórskiego – „procesie egzekucyjnym”) polega na doprowadzeniu 
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do uzgodnienia stanu faktycznego ze stanem prawnym, czyli do urzeczy-
wistnienia praw wierzyciela. Zdaniem M. Waligórskiego z istoty postępo-
wania egzekucyjnego, zmierzającego do przekształcenia rzeczywistości, 
wynika, że załatwienie spraw w tym postępowaniu polega na dokonaniu 
pewnych czynności fizycznych, jak np. wręczenie wierzycielowi pewnych 
rzeczy, w szczególności sumy pieniężnej, wymuszenie na dłużniku okre-
ślonego sposobu zachowania się itp.

Z. Szczurek (tak Z. Szczurek (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Po-
stępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, red. Z. Szczurek, So-
pot 2005, s. 76–77) podobnie jak E. Wengerek zwraca uwagę na wyróż-
niającą sprawy egzekucyjne cechę, jaką jest używanie przymusu. Mając 
na uwadze art. 1 k.p.c., stwierdza, że sprawami egzekucyjnymi w rozu-
mieniu art. 758 k.p.c. będą w zasadzie sprawy z zakresu prawa cywilnego, 
rodzinnego i opiekuńczego, gospodarczego oraz prawa pracy, jak również 
sprawy do których stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego, 
w których zostały wydane tytuły egzekucyjne (art. 777 k.p.c.) w celu przy-
musowego ich wykonania. Z. Szczurek zastrzega przy tym, że do spraw 
egzekucyjnych wymienionych w art. 758 k.p.c. nie należą sprawy podle-
gające ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.), 
która poddaje egzekucji administracyjnej należności (podatki i opłaty) 
i obowiązki określone w art. 2 § 1 wspomnianej ustawy. Przy czym pod-
danie wskazanych należności egzekucji administracyjnej nie przesądza 
o wyłączeniu dopuszczalności sporu o ich istnienie lub wysokość spod 
rozpoznania przez sąd powszechny, jeżeli z charakteru należności wyni-
ka, że do rozpoznania takiego sporu właściwy jest ten sąd (art. 2 § 3 usta-
wy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Z art. 71 wskazanej 
ustawy wynika też, że m.in. wyjawienie majątku dopuszczalne jest w dro-
dze sądowego postępowania egzekucyjnego, czyli w oparciu o przepisy 
art. 913–9201 k.p.c.

Uzupełniając wypowiedź Z. Szczurka, dodać należy, że wyjątkowo 
sprawy należące do właściwości administracyjnych organów egzekucyj-
nych mogą być egzekwowane w trybie uregulowanym w k.p.c. Sytuacja 
taka może mieć miejsce w razie zaistnienia zbiegu egzekucji administracyj-
nej i sądowej do tej samej rzeczy lub prawa. W takim przypadku, w myśl 
art. 773 § 1 zdanie pierwsze k.p.c., administracyjny organ egzekucyjny i ko-
mornik wstrzymują czynności egzekucyjne na wniosek wierzyciela, dłuż-
nika lub z urzędu i przekazują akta egzekucji administracyjnej i egzekucji 
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sądowej sądowi rejonowemu, w którego okręgu wszczęto egzekucję, w celu 
rozstrzygnięcia, który organ egzekucyjny – sądowy czy administracyjny 
– ma dalej prowadzić łącznie egzekucję w trybie właściwym dla danego 
organu. Jak trafnie zauważa M. Armata (tak M. Armata, Zbiegi egzekucji: 
sądowej i administracyjnej, sądowych, administracyjnych: IX Seminarium Komor-
ników Sądowych w Mikołajkach. Materiały poseminaryjne, Toruń 1998, s. 104), 
postanowienie sądu wydane na podstawie art. 773 k.p.c. uprawnia do eg-
zekwowania w trybie k.p.c. takich tytułów, co do których brak było drogi 
egzekucji sądowej zanim nastąpił zbieg i do egzekwowania w trybie u.p.e.a. 
takich tytułów, co do których brak było drogi egzekucji administracyjnej 
zanim nastąpił zbieg egzekucji. Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej 
do tej samej rzeczy lub prawa i w konsekwencji – wydanie postanowienia 
na postawie art. 773 k.p.c. stanowi wyjątek od zasad wyznaczania drogi 
egzekwowania należności stwierdzonych w tytułach wykonawczych. Jak 
dodaje M. Armata, postanowienie sądu wydane na podstawie art. 773 k.p.c. 
uprawnia do podejmowania czynności zmierzających do wykonania tytu-
łu w trybie, w którym – według reguł ogólnych – egzekucja tytułu wyko-
nawczego w sprawie podlegającej przekazaniu organowi wyznaczonemu 
nie byłaby dopuszczalna. Stwierdzić zatem należy, że sprawy dotychczas 
egzekwowane w trybie egzekucji administracyjnej, które po zaistnieniu 
zbiegu egzekucji w wyniku wydanego przez sąd postanowienia winny 
być dalej prowadzone w trybie egzekucji sądowej, stają się również spra-
wami egzekucyjnymi w rozumieniu art. 758 k.p.c.

3. Trudno nie pokusić się o zgłaszanie wątpliwości dotyczących ure-
gulowanego w treści art. 759 § 1 k.p.c. rozdziału kompetencji pomiędzy 
komornika sądowego i sąd rejonowy w zakresie wykonywania czynności 
egzekucyjnych, a dotyczących organu właściwego do podejmowania czyn-
ności postępowania egzekucyjnego. Mimo bowiem użycia przez ustawo-
dawcę określenia „czynność egzekucyjna” nie ulega wątpliwości, że cho-
dziło w tym przypadku o wskazanie organu właściwego do dokonywania 
czynności pełniących w stosunku do czynności egzekucyjnych rolę niejako 
pomocniczą, służebną – czynności postępowania egzekucyjnego. Stwier-
dzić więc należy, że na mocy wskazanego przepisu zakresy kompetencji 
dotyczące jednych i drugich czynności podejmowanych przez komorni-
ków i sądy rejonowe pokrywają się. Nie jest już jednak tak oczywiste, jaka 
była wola prawodawcy, jeśli chodzi o zakres wprowadzonego przez usta-
wodawcę obowiązku osobistego dokonywania przez komornika czynno-
ści w toku postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z uregulowaniami za-
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wartymi w art. 2 ust. 1 u.k.s.e., komornik wykonuje czynności egzekucyjne 
w sprawach cywilnych oraz inne czynności przekazane na podstawie od-
rębnych przepisów. Przy czym w toku dalszej analizy istotne znaczenie 
mieć będzie jedynie pierwsza część wspomnianego przepisu, albowiem 
czynności postępowania egzekucyjnego, co jest oczywiste, nie należą do 
czynności przekazanych komornikom na podstawie odrębnych przepi-
sów, a są czynnościami ściśle powiązanymi z czynnościami egzekucyjny-
mi. W ustępie 2 cytowanego art. 2 u.k.s.e. zaznaczono, że komornik pełni 
czynności osobiście z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach 
prawa. Zaznaczyć należy, że w tym drugim wypadku chodzi o czynności, 
które na mocy uregulowań zawartych w ustawie o komornikach sądowych 
i egzekucji komornik może zlecić asesorowi (art. 33 u.k.s.e.) bądź aplikan-
towi po upływie roku od dnia rozpoczęcia aplikacji komorniczej (art. 30 
ust. 2 u.k.s.e.). Pierwszy zaś człon wspomnianego art. 2 ust. 2 u.k.s.e., który 
odczytywać należy w powiązaniu z unormowaniem zawartym w ustępie 
pierwszym, wskazuje, że czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych 
(oraz inne przekazane na podstawie odrębnych przepisów) komornik pełni 
osobiście. Natomiast odnośnie do czynności postępowania egzekucyjnego 
ustawa nie zawiera żadnego uregulowania. W przypadku zaś czynności 
postępowania egzekucyjnego, których podjęcie wymaga z woli ustawo-
dawcy zachowania formy postanowienia, a więc wszelkich innych podej-
mowanych w toku postępowania egzekucyjnego czynności decyzyjnych, 
których charakter nie pozwala na zaliczenie ich do czynności egzekucyj-
nych, nie powinno budzić wątpliwości, jak się wydaje, że nie jest dopusz-
czalne dokonanie takich czynności przez zatrudnionych na podstawie 
art. 36 ust. 1 ustawy pracowników obsługujących kancelarię komorniczą. 
Można natomiast przyjąć, że w przypadku wielu innych dokonywanych 
w postępowaniu egzekucyjnym czynności, mogą pracownicy kancelarii 
czynności tych dokonywać. Dotyczy to w szczególności wyróżnionych 
wcześniej czynności technicznych, będących czynnościami postępowania 
egzekucyjnego, ale niezaliczanych do czynności egzekucyjnych. Pracow-
nicy dokonujący takich czynności winni jednak posiadać upoważnienie 
komornika do podejmowania takich działań.

4. Podstawowym zadaniem komornika  sądowego,  określonym 
w art. 2 ust. 3 pkt 1 i 2 u.k.s.e. jest wykonywanie orzeczeń sądu w spra-
wach pieniężnych i niepieniężnych oraz innych tytułów wykonawczych 
i tytułów egzekucyjnych podlegających wykonaniu bez potrzeby zaopa-
trywania ich w klauzulę wykonalności.
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Zgodnie z art. 776 k.p.c. tytułem wykonawczym jest tytuł egzeku-
cyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Tytułami egzekucyjnymi we-
dług art. 777 § 1 k.p.c. są:
  1)  prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu orze-

czenia sądu lub referendarza, jak również zawarte przed sądem 
ugody;

  2)  inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wy-
konaniu w drodze egzekucji sądowej;

  3)  akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obej-
muje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy ozna-
czonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też 
wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano 
termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnio-
ne jest wykonanie;

  4)  akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obe-
jmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie 
wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryza-
cyjnej, 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;

  5)  akt notarialny określony w pkt 3 lub 4, w którym niebędąca dłuż-
nikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo ob-
ciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obcią-
żonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej 
przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.
Do innych orzeczeń, ugód i aktów, które z mocy ustawy podlegają 

wykonaniu w drodze egzekucji sądowej (art. 777 § 1 pkt 3 k.p.c.), stanowią-
cych tytuły egzekucyjne, zaliczyć należy w szczególności:
  1)  bankowy  tytuł  egzekucyjny  (art.  96 ustawy  z dnia  29 sierpnia 

1997 r. – Prawo bankowe, tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 
z późn. zm.);

  2)  wyciąg z zatwierdzonej przez sędziego komisarza listy wierzytel-
ności, zawierający oznaczenie wierzytelności oraz sumy otrzymanej 
na jej poczet przez wierzyciela (art. 264 ust. 1 ustawy z dnia 28 lu-
tego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, tekst jedn.: Dz. U. 
z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 z późn. zm.);

  3)  wyciąg z listy wierzytelności wraz z wypisem prawomocnego po-
stanowienia zatwierdzającego układ w postępowaniu naprawczym, 
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który jest tytułem egzekucyjnym przeciwko upadłemu oraz prze-
ciwko temu, kto udzielił zabezpieczenia wykonania układu, jeśli 
został w sądzie złożony dokument stwierdzający udzielenie zabez-
pieczenia. Jeżeli układ przewiduje dopłaty między wierzycielami, 
jest także tytułem egzekucyjnym przeciwko zobowiązanemu do 
dopłaty (art. 296 p.u.n.);

  4)  ugody zawarte przed komisją pojednawczą rozpoznającą spory 
o roszczenia pracowników ze stosunku pracy (art. 255 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, 
poz. 94 z późn. zm.).
Ponadto SN w uchwale z dnia 16 października 2008 r., III CZP 99/08, 

OSNC 2009, nr 10, poz. 133, stwierdził, że tytuły egzekucyjne w rozumie-
niu art. 777 § 1 pkt 3 k.p.c. stanowią tytuły obejmujące należności z tytu-
łu składek na:
  –  ubezpieczenie społeczne (art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 paździer-

nika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tekst jedn.: Dz. U. 
z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.),

  –  ubezpieczenie zdrowotne (art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 
z późn. zm.),

  –  Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 30 ust. 3 
ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych 
w razie niewypłacalności prawodawcy, Dz. U. Nr 158, poz. 1121 
z późn. zm.).
W tych przypadkach przepisy powołanych wyżej ustaw zezwalają 

bowiem na prowadzenie ich egzekucji zarówno w postępowaniu egzeku-
cyjnym w administracji, jak i w toku egzekucji sądowej.

Do tytułów egzekucyjnych stanowiących podstawę egzekucji, bez 
konieczności zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności, należą:
  1)  prawomocne postanowienie sądu lub komornika o ukaraniu grzyw-

ną (art. 1053 § 1 k.p.c.);
  2)  prawomocne postanowienie komornika w przedmiocie kosztów eg-

zekucji (art. 7701 k.p.c.);
  3)  orzeczenia sądów administracyjnych co do kosztów i grzywien, któ-

re podlegają egzekucji sądowej (art. 228 ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270);
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