
 
 
 

 
 
 

WIZYTA KOMORNIKA – CO ROBIĆ? 
 

 
Komornik wszczynając postępowanie egzekucyjne zawiadamia o tym dłużnika poprzez wysłanie 

odpowiedniego pisma listem lub doręczając zawiadomienie osobiście przy pierwszej czynności 

egzekucyjnej. Jednak komornik podejmując czynności terenowe nie informuje wcześniej dłużnika  

o terminie przybycia. Komornik wykonuje czynności terenowe od poniedziałku do soboty w dni robocze  

i w godzinach 7:00-21:00. Należy również pamiętać, że może do nas przyjść także asesor komorniczy 

lub aplikant komorniczy. Jeżeli dłużnik tego zażąda komornik, asesor lub aplikant, muszą okazać  

mu legitymacje. Gdy to konieczne komornik może wezwać do pomocy policję. 

Dłużnik nie musi być obecny przy czynnościach komornika. Świadkami tych czynności mogą  

być tylko osoby posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. 

Bardzo ważne jest, by mieć świadomość, że komornik ma prawo wejść na posesję lub do domu, 

bez zgody jego właściciela. Może zarządzić otwarcie mieszkania, a także innych pomieszczeń  

i schowków dłużnika, jeżeli wymaga tego cel egzekucji. Może także przeszukiwać rzeczy dłużnika. 

Komornik może nawet dokonać przeszukania odzieży, którą dłużnik ma na sobie. Jeżeli jest  

to potrzebne może wezwać dodatkowe osoby, np. ślusarza. 

Komornik ma także prawo wejść do nieruchomości osoby trzeciej, jeżeli dłużnik w niej mieszka. 

W tym przypadku zajmuje rzeczy, które wedle jego uznania prawdopodobnie należą do dłużnika.  

Np. jeżeli dłużnik mieszka u rodziców, to rzeczy znajdujące się w jego pokoju są uznane za jego rzeczy. 

Jak się zachowywać, kiedy komornik zapuka do naszych drzwi? Po pierwsze, pamiętajmy,  

że mamy obowiązek go przyjąć. Najlepiej zachować spokój i opanowanie. W razie zadawanych pytań, 

przekazać wszystkie niezbędne informacje. Jeżeli mamy taką możliwość to określić przed komornikiem 

możliwości spłaty zadłużenia. 

 Nawet jeśli górę wezmą emocje to pamiętajmy, aby nie wyzywać i nie obrażać komornika. 

Absolutnie nie wolno naruszać jego nietykalności cielesnej. Nie warto również zatajać potrzebnych  

do przeprowadzenia egzekucji informacji. Wszystkie te rzeczy mogą działać na naszą niekorzyść. 

Jednak, jeżeli komornik zachowuje się niewłaściwie to mamy prawo złożyć skargę na czynności 

komornika do sądu rejonowego. Przysługuje nam także złożenie skargi w trybie administracyjnym  

do Prezesa Sądu Rejonowego lub Rady Izby Komorniczej. 

 



Zajętą rzecz komornik może pozostawić w dozorze dłużnika, ale tylko jeżeli ten wyrazi  

na to zgodę. Sprawowanie dozoru nad rzeczą polega na tym, że dłużnik może korzystać z rzeczy,  

ale nie może ona utracić swojej wartości. Dłużnik powinien ją chronić przed uszkodzeniem. Jednakże 

dozorca nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu rzeczy lub jej zniszczenia i zniknięcia, 

jeśli udowodni, że dołożył należytej staranności w pełnieniu swojej funkcji. Dozorca będący 

jednocześnie dłużnikiem może także domagać się zwrotu kosztów poniesionych w związku 

z utrzymywaniem wartości rzeczy. Musi jednak udokumentować konieczność podjęcia tych czynności. 

Jeżeli dłużnik nie ma możliwości zapewnić rzeczy odpowiedniego przechowywania komornik może 

pozostawić rzecz pod dozorem wierzyciela lub osoby trzeciej. 

 Po zajęciu ruchomości przez komornika wyznacza się termin licytacji publicznej. 

W postępowaniu mogą zostać wyznaczone dwie licytacje. Na pierwszej z nich cena wywołania może 

wynosić najmniej 75% wartości rynkowej rzeczy. Jeżeli nikt nie kupi jej w tej cenie, na drugiej licytacji 

cena wywołania wynosi 50 % wartości rynkowej. Cena wywołania to inaczej najniższe cena za jaką 

można sprzedać ruchomość. Ze środków otrzymanych ze sprzedaży ruchomości zaspokaja  

się wierzycieli, potrącając wcześniej koszty egzekucyjne. 

 Po zajęciu nieruchomości, komornik wykonuje opis i oszacowanie. W ramach tej czynności 

biegły sądowy, rzeczoznawca majątkowy wycenia nieruchomość i określa jej wartość rynkową. Cena, 

która zostaje wywołana na licytacjach wynosi odpowiednio 3/4 ceny wywołania i 2/3 ceny oszacowania. 

Egzekucja z nieruchomości jest prowadzona przez komornika, aż do momentu zakończenia licytacji. 

Dalsze czynności związane z daną nieruchomością prowadzi sąd. Po zajęciu nieruchomości, nieważne 

są wszystkie obciążenia dokonane na niej przez dłużnika. W tym rozporządzenie opróżnionym 

miejscem hipotecznym. Jeżeli zostanie wpisana hipoteka przymusowa, zabezpieczona nią 

wierzytelność traci pierwszeństwo zaspokojenia przewidzianego dla należności zabezpieczonych 

hipotecznie. Nieważne są także czynności użyczenia, leasingu, najmu oraz dzierżawy na nieruchomości 

zajętej. 

 

Podstawa prawna:  

Ustawa o komornikach sądowych, Kodeks postępowania cywilnego. 

 

 
 
 

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


