
 

 
 
 
 
 

 
JAK BRONIĆ SIĘ PRZED EGZEKUCJĄ KOMORNICZĄ? 

 
 
Powództwo przeciwegzekucyjne 
 Powództwo przeciwegzekucyjne może doprowadzić do uchylenia tytułu wykonawczego lub jego 
wykonalności i w ten sposób wstrzymać postępowanie egzekucyjne. Stosuje się je w przypadku 
nieprawidłowości związanych z zasadnością lub dopuszczalnością prowadzenia postępowania 
egzekucyjnego. Wytoczenie powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności może 
nastąpić także przed wszczęciem egzekucji. Jeżeli zaistnieją inne nieprawidłowości należy dochodzić 
swoich praw w inny sposób. Powództwo to rozpoznaje sąd, w którego okręgu prowadzona jest 
egzekucja. Zazwyczaj sąd właściwy dla komornika prowadzącego postępowanie. Opłata sądowa 
dotycząca tego powództwa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. 
Istnieją dwa rodzaje powództw przeciwegzekucyjnych: 

 powództwo opozycyjne, 

 powództwo ekscydencyjne. 
Powództwo opozycyjne 
 Przysługuje ono tylko dłużnikowi i dzięki niemu może on obronić się przed prowadzoną 
egzekucją. Jest prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego, czyli wyroku sądu zawierającego 
klauzulę wykonalności. Celem tego powództwa jest pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności  
w całości, części lub jego ograniczenie. 
 W wyjątkowych sytuacjach to powództwo może zostać wniesione przez małżonka dłużnika, 
jeżeli klauzula wykonalności została nadana przeciwko temu małżonkowi. Może się tak wydarzyć na 
podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, gdy klauzula wykonalności została nadana 
przeciwko małżonkowi w zakresie majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową, a czynność 
prowadząca do powstania długu została dokonana za zgodą małżonka. 
 Dłużnik ma prawo wytoczyć powództwo opozycyjne gdy: 

 jego zdaniem klauzula wykonalności została nadana tytułowi egzekucyjnemu w sposób 
nieprawidłowy, 

 po wydaniu tytułu egzekucyjnego będzie miało miejsce wydarzenie, wskutek którego orzeczenie nie 
może być dalej egzekwowane, np. spłata długu, potrącenie. 

 Wymienione powody są jedynymi zawartymi w przepisach, co oznacza że tylko i wyłącznie  
w tych przypadkach dłużnik może wnieść powództwo opozycyjne. 
Powództwo ekscydencyjne 
 Przysługuje ono tylko osobom trzecim. Znajduje ono zastosowanie w sytuacji, gdy w toku 
prowadzonej egzekucji, komornik zajmie przedmiot nienależący do dłużnika. Pozwanym w tym 
powództwie będzie wierzyciel, a czasami nawet dłużnik. Dłużnika pozywa się, jeżeli podnosi on, 
że zajęcie zostało przeprowadzone prawidłowo. Celem powództwa ekscydencyjnego jest zwolnienie 
zajętego przedmiotu, który nie należy do dłużnika i został zajęty niesłusznie. 
Skarga na działanie komornika 
 Przedmiotem skargi mogą być zarówno działania jak i zaniechania. Komornicy podczas 
postępowań egzekucyjną muszą przestrzegać kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy 
o komornikach sądowych i egzekucji. Może ją złożyć strona – dłużnik i wierzyciel lub inne osoby, której 
prawa zostały naruszone przez działania lub zaniechania komornika. Skargę składa się komornikowi 
dokonującemu naruszenia. W ciągu 3 dni komornik musi sporządzić uzasadnienie zaskarżonej 
czynności lub przyczyn jej zaniechania.  
 



Następnie przekazuje ją wraz z wyjaśnieniami i aktami sprawy do rozpatrzenia właściwemu,  
ze względu na siedzibę kancelarii komornika, sądowi rejonowemu. Sąd rozpoznaje skargę w terminie 
tygodnia od dnia wpływu skargi do sądu.  
 Skargę składa się w terminie tygodnia od dnia dokonania czynności, jeżeli osoba która składa 
skargę była obecna przy tej czynności lub była o niej zawiadomiona. Jeżeli tak nie było, to termin ten 
rozpoczyna swój bieg w dniu zawiadomienia o dokonaniu czynności. Jeżeli osoba nie została o tym 
powiadomiona, to od dnia w którym dowiedziała się o dokonaniu tej czynności. 
Natomiast jeżeli chodzi o zaniechanie wykonania czynności przez komornika skargę wnosi się 
w terminie tygodnia od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność powinna być wykonana. 
W razie niezachowania terminu można złożyć wniosek o przywrócenie terminu, jeśli nastąpiło ono bez 
winy osoby uprawnionej do złożenia wniosku. 
 Jeżeli okaże się, że skarga była zasadna i sąd stwierdzi naruszenie prawa przez komornika, 
to może obciążyć komornika wszystkimi lub częściowymi kosztami postępowania wywołanego skargą. 
Co powinna zawierać skarga na działanie komornika? 
 Skarga ta musi odpowiadać wymaganiom pisma procesowego. Należy w niej oznaczyć sąd, 
który będzie rozpatrywał skargę; strony postępowania; tytuł pisma; sygnaturę akt komorniczych. 
W skardze musi być dokładnie określone działanie, które się zaskarża oraz informacja o tym kto go 
dokonał lub zaniechał. Należy również wskazać sytuacje, podczas której doszło do naruszenia, jakie 
komornik podejmował czynności w tym momencie. Wskazać należy także żądanie, czy czynność 
powinna być zmieniona, uchylona, czy dokonana. Oprócz części zawartych powyżej każda skarga musi 
zawierać uzasadnienie. W uzasadnieniu należy opisać czynność, którą skarżymy i dlaczego. Pod 
skargą należy się czytelnie podpisać. Pamiętać trzeba o wskazaniu w niej swojego adresu do doręczeń. 
 Skargę można również wnieść na urzędowym formularzu. Komornik powinien na prośbę 
dłużnika doręczyć urzędowy formularz skargi, jeśli nie zrobił tego przy pierwszej czynności 
egzekucyjnej. 
Czy komornik może zająć pieniądze ze świadczenia 500+? 

Jak wcześniej wspomniano świadczenia z programu Rodzina 500+ nie mogą zostać zajęte 
przez komornika, jednak takie sytuacje się zdarzają. 
Dlaczego? 
 Komornik na wniosek wierzyciela może zająć rachunek bankowy, a w tym celu powiadamia 
bank. Zanim bank przekaże środki dłużnika komornikowi, powinien sprawdzić ich pochodzenie. 
Komornicy nie mają wglądu do bankowości dłużnika oraz historii jego rachunku. W związku z tym nie 
wiedzą skąd pochodzą przesyłane przez bank pieniądze. Zadaniem banku jest więc monitorowanie 
jakie kwoty zostaną zablokowane na rachunku dłużnika, a jakie nie. Zgodnie z prawem środki 
pochodzące ze świadczeń powinny zostać do dyspozycji dłużnika, a nie mu zabrane. Jednak może nie 
wydarzyć pomyłka i środki zostaną zablokowane. 
Co zrobić, jeśli bank zablokuje środki pochodzące z programu 500+? 
 W tej sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić komornika oraz bank o niesłusznym zajęciu 
kwoty świadczenia. Środki zostaną wówczas zwrócone na konto dłużnika. 
 Wiele osób, gdy dowie się, że grozi im egzekucja komornicza zaczynają pozbywać się cennych 
przedmiotów za pomocą darowizn, czy sprzedaży. Jest to jednak niezgodne z prawem przez co 
narażają się na dodatkowe konsekwencje. Sprzedaż ruchomości może nie zainteresować wierzycieli, 
ale nagła próba pozbycia się nieruchomości już tak. Wtedy wierzyciel może złożyć zawiadomienie do 
prokuratury. W przypadku darowizny grożą nam także konsekwencje ze skargi pauliańskiej.  
W przypadku zadłużenia nie można postępować lekkomyślnie i warto udać się do kancelarii, która 
pomoże uporać się z długami. 
 
Podstawa prawna: Ustawa o komornikach sądowych, Kodeks postępowania cywilnego. 
 
 

 

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM, 
finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Żarski na podstawie umowy o powierzenie 
realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie 
powiatu żarskiego w 2022 r.” 


