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Informatyzacja postępowania 
egzekucyjnego

 system teleinformatyczny do obsługi 
postępowania egzekucyjnego

 system teleinformatyczny albo środki 
komunikacji elektronicznej jako wyłączny 
sposobu komunikacji z administracyjnymi 
organami egzekucyjnymi oraz organami 
podatkowymi

 elektroniczna licytacja ruchomości

 elektroniczne zajęcie rachunku bankowego



System teleinformatyczny obsługujący 
postępowanie egzekucyjne

Ustawa przewiduje:

wszczęcie egzekucji za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego

 składanie wniosków i oświadczeń za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego

 doręczenia za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego (doręczenie elektroniczne) 



System teleinformatyczny obsługujący 
postępowanie egzekucyjne

Ministerstwo Sprawiedliwości ma 3 lata na 
wytworzenie systemu teleinformatycznego 
obsługującego postępowanie sądowe i 
egzekucyjne.



Elektroniczna komunikacja z 
administracyjnymi organami 

egzekucyjnymi

 komornik dokonuje doręczeń administracyjnym 
organom egzekucyjnym oraz organom 
podatkowym wyłącznie za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego albo z użyciem 
środków komunikacji elektronicznej – będzie to 
ePUAP.



Elektroniczna licytacja ruchomości

 licytacja elektroniczna będzie przeprowadzana na wniosek 
wierzyciela, zgłoszony przed wyznaczeniem terminu licytacji lub 
wraz z wnioskiem o wyznaczenie terminu drugiej licytacji

 ta forma sprzedaży będzie dopuszczalna tylko wtedy, gdy zajęte 
ruchomości zostały oddane pod dozór osobie innej niż dłużnik 

 sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej będzie dokonywana za 
pośrednictwem dedykowanego systemu teleinformatycznego

 system będzie wytworzony i utrzymywany przez Krajową Radę 
Komorniczą

 korzystanie z niego będzie nieodpłatne

 dostęp do tego systemu będzie zapewniony w każdym sądzie 
rejonowym

 możliwa będzie również sprzedaż nieruchomości w trybie 
uproszczonym



Elektroniczne zajęcie rachunku 
bankowego

 banki zobowiązane będą do prowadzenia 
systemu teleinformatycznego i do wykonywania 
zajęć wierzytelności z rachunku bankowego

 dostęp do tego systemu będzie odpłatny, ale 
koszty dostępu będą znacznie niższe niż przy 
tradycyjnej egzekucji

 system jest utworzony i prowadzony przez 
Krajową Izbę Rozliczeniową



Inne zmiany w postępowaniu 
egzekucyjnym

Zbieg egzekucji

 rozstrzygnięcie zbiegu nastąpi na mocy 
przepisów, bez ingerencji sądu

 dalsze prowadzenie łącznie obu egzekucji do 
tej rzeczy lub prawa majątkowego przejmuje 
ten organ egzekucyjny, który jako pierwszy 
dokonał zajęcia, a w razie niemożności 
ustalenia tego pierwszeństwa – organ, który 
prowadzi egzekucję w celu zaspokojenia 
należności w wyższej kwocie 



Inne zmiany w postępowaniu 
egzekucyjnym

Zbieg egzekucji

 wystąpienie zbiegu egzekucji nie będzie jak 
obecnie wstrzymywało czynności egzekucyjnych

 w przypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę, 
rachunku bankowego, innych wierzytelności i 
innych praw majątkowych wprowadza się regulacje 
nakładające na dłużników zajętych wierzytelności 
obowiązek określonego zachowania

 organy egzekucyjne pobierają opłaty egzekucyjne 
wg przepisów dla siebie właściwych



Inne zmiany w postępowaniu 
egzekucyjnym

Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne

wszczęcie egzekucji bez obowiązku wskazania 
sposobów egzekucji

• wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z 
urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich 
dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości

• wierzyciel będzie mógł wskazać wybrane przez siebie sposoby egzekucji, 
co będzie dla komornika wiążące



Inne zmiany w postępowaniu 
egzekucyjnym

Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne

 „komornicze wyjawienie majątku”
• komornik wezwie dłużnika do złożenia wykazu majątku lub innych 

wyjaśnień niezbędnych do prowadzenia egzekucji

• dłużnik składa wykaz majątku przed komornikiem pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

• jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się do komornika 
w celu złożenia wykazu lub przyrzeczenia albo stawiwszy się wykazu nie 
złoży albo odmówi złożenia przyrzeczenia, komornik może skazać go na 
grzywnę lub sąd na wniosek komornika może nakazać przymusowe 
doprowadzenie oraz może zastosować areszt nieprzekraczający miesiąca, 

• jeżeli te działania nie pozwolą na ustalenie majątku wierzyciel może zlecić 
komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika  



Inne zmiany w postępowaniu 
egzekucyjnym

Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne

 zmiana wierzyciela po wszczęciu egzekucji
• nabywca będzie mógł wstąpić do postępowania na miejsce wierzyciela za 

jego zgodą, pod warunkiem że przejście uprawnienia zostanie wykazane 
dokumentem urzędowym lub dokumentem prywatnym z podpisem 
urzędowo poświadczonym



Inne zmiany w postępowaniu 
egzekucyjnym

Egzekucja z ruchomości

 doprecyzowanie obowiązków dłużnika przy 
zajęciu ruchomości

dłużnik, pod rygorem odpowiedzialności za szkodę, przy zajęciu, a jeżeli jest nieobecny − niezwłocznie po 
otrzymaniu odpisu protokołu zajęcia, zobowiązany jest wskazać komornikowi ruchomości znajdujące się w jego 
władaniu, do których osobom trzecim przysługuje prawo żądania zwolnienia ich od egzekucji

 prawomocność zajęcia, sprzedaż ruchomości
sprzedaż zajętych ruchomości nie może nastąpić wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od dnia 
uprawomocnienia się zajęcia  

 obwieszczenie o licytacji zajętych ruchomości 
wprowadzono obowiązek ogłaszania licytacji na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej, podobnie jak ma 
to miejsce w przypadku egzekucji z nieruchomości



Inne zmiany w postępowaniu 
egzekucyjnym

Egzekucja z rachunku bankowego

 Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach 
oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-
rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat 
oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby 
zawartych umów, 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.



Inne zmiany w postępowaniu 
egzekucyjnym

Egzekucja z rachunku bankowego

 bank ma obowiązek udzielić informacji na żądanie 
komornika sądowego w zakresie rachunków 
bankowych lub pełnomocnictw do dysponowania 
rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub 
pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z 
podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów 
oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców, w 
zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia 
postępowania egzekucyjnego, postępowania 
zabezpieczającego oraz wykonywania innych czynności 
wynikających z jego ustawowych zadań.



Inne zmiany w postępowaniu 
egzekucyjnym

Egzekucja z innych wierzytelności

 nowelizowane przepisy przewidują, że zajęcie 
wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu 
podatku obejmuje także wierzytelności przyszłe, 
wynikające z nadpłaty lub zwrotu podatku 
powstałych w ciągu roku od dnia dokonania zajęcia

 dłużnik zajętej wierzytelności będzie składał 
oświadczenie w związku z zajęciem dopiero po 
powstaniu zajętej wierzytelności albo poinformuje 
komornika o braku swojej właściwości 

 komunikacja będzie odbywać się drogą 
elektroniczną



Inne zmiany w postępowaniu 
egzekucyjnym

Egzekucja z nieruchomości
 możliwe będzie wykorzystanie opisu i oszacowania w 

sprawach, w których postępowanie zostało umorzone 
już po dokonaniu opisu i oszacowania nieruchomości

 nowelizacja przewiduje, że po skutecznej licytacji 
nieruchomości komornik będzie:  

1) wzywał nabywcę do zapłaty ceny nabycia po 
uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu

2) oznaczał dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia (na 
wniosek nabywcy)

3) sporządzał plan podziału po uprawomocnieniu się 
postanowienia o przysądzeniu własności

4) wykonywał plan podziału



Inne zmiany w postępowaniu 
egzekucyjnym

Inne regulacje

wyłączenie komornika

• do czasu rozstrzygnięcia wniosku o 
wyłączenie komornika komornik, którego 
dotyczy wniosek, może podejmować 
dalsze czynności (art. 50 § 3 k.p.c. w zw. z 
art. 9 ust. 5 u.k.s.e.)



Inne zmiany w postępowaniu 
egzekucyjnym

Inne regulacje

 skarga na czynności komornika
• wyłączenie dopuszczalności zaskarżenia:

1) wezwania do usunięcia braków pisma

2) zawiadomienia o terminie czynności

3) uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług 

• skarga na czynności komornika będzie wnoszona 
do sądu za pośrednictwem komornika, który 
dokonał zaskarżonej czynności



Dziękuję za uwagę


