EGZEKUCJA
NALEŻNOŚCI
DŁUŻNIKA /OSOBY FIZYCZNEJ/

OD

Z JAKICH ŚRODKÓW KOMORNIK
MOŻE
WYEGZEKWOWAĆ
ZADŁUŻENIE OD OSÓB FIZYCZNYCH?
/ART. 664 KODEKSU POSTĘPOWANIA
CYWILNEGO/









Z hipoteki oraz majątku objętego
zastawem,
jeżeli
egzekucja
jest
prowadzona na rzecz wierzyciela
hipotecznego lub na korzyść posiadacza
przedmiotu zastawu.
Ze
środków
pieniężnych,
praw
majątkowych, papierów wartościowych,
wynagrodzenia, stypendium lub innych
przychodów lub majątku ruchomego
dłużnika.
Z majątku nieruchomego należącego do
dłużnika.
Z gruntu rolnego należącego do dłużnika,
jeżeli podstawową działalnością dłużnika
jest rolnictwo.
Z lokalu mieszkalnego należącego do
dłużnika, w którym mieszka.

CZYM
SĄ
PRZYCHODY
PRZYRÓWNYWANE
DO
WYNAGRODZENIA?
/ART. 737 KODEKSU POSTĘPOWANIA
CYWILNEGO/










Wszelkiego rodzaju emerytury.
Dywidendy.
Stypendia.
Wynagrodzenia autorskie za utwory
literackie, prace naukowe oraz dzieła
sztuki, a także wynalazki objęte patentem.
Wygrane na loteriach, w konkursach,
zawodach.
Przychody netto z pracy w rolnictwie.
Odszkodowania z tytułu szkód.

Z JAKICH ŚRODKÓW KOMORNIK NIE
MOŻE DOKONYWAĆ EGZEKUCJI?
/ART. 739 KODEKSU POSTĘPOWANIA
CYWILNEGO/














Z
zasiłku
macierzyńskiego
oraz
ojcowskiego.
Z zasiłku rodzinnego na dziecko,
płaconego według Ustawy o zasiłku na
dzieci.
Z odprawy.
Z kwot, płaconych osobie udającej się w
delegację służbową, przenoszonej na inne
stanowisko pracy, osobie zatrudnianej
oraz wydelegowanej do pracy w innej
miejscowości.
Ze świadczenia kompensacyjnego za
zużycie
narzędzi
należących
do
pracownika.
Ze świadczenia pochówkowego.
Ze świadczeń płaconych według Ustawy
o
państwowych
świadczeniach
zasiłkowych (rent, rent rodzinnych dla
sierot i in.).
Z
innych
docelowych
świadczeń
socjalnych, zasiłków oraz świadczeń
kompensacyjnych wypłacanych z budżetu
państwa lub samorządów na rzecz rodzin
ubogich lub wsparcia społecznego osób.

WYJĄTKI, W KTÓRYCH ZADŁUŻENIE
MOŻE PODLEGAĆ EGZEKUCJI Z
ZASIŁKÓW.
/ART. 738 KODEKSU POSTĘPOWANIA
CYWILNEGO/



Z zasiłku ubezpieczenia społecznego
płaconego na wypadek tymczasowej
niezdolności do pracy, świadczenia
ubezpieczenia społecznego na wypadek
bezrobocia podlegają egzekucji jedynie na
podstawie wyroku sądu zasądzającego
wyegzekwowanie alimentów oraz wyroku
sądu zasądzającego wyrównanie szkody
wyrządzonej w wyniku okaleczenia lub
spowodowania innego uszczerbku na

zdrowiu, a także w wyniku pozbawienia
życia żywiciela rodziny.

pomniejszona o 10 proc. na każdą osobę
pozostającą na jego utrzymaniu, jednakże
w wyniku tego typu pomniejszenia nie
może być przekroczony najniższy poziom
ustalony w ustawy lub przez sąd. W
przypadku pomniejszenia wysokości
potrąceń nie uwzględnia się osób
pozostających
na
utrzymaniu,
na
utrzymanie których dokonuje się potrąceń
z wynagrodzenia dłużnika.

WYSOKOŚĆ
ZADŁUŻENIA,
PODLEGAJĄCA
EGZEKUCJI,
W
PRZYPADKU
POTRĄCANIA
NALEŻNOŚCI Z WYNAGRODZENIA.
/ART. 736 KODEKSU POSTĘPOWANIA
CYWILNEGO/
Egzekucji dokonuje się z części wynagrodzenia za
pracę należnego dłużnikowi i świadczeń
równoważnych wynagrodzeniu oraz racji,
nieprzekraczającej
ustalonej
przez
Rząd
wysokości
minimalnego
miesięcznego
wynagrodzenia (MMW) na podstawie tytułu
egzekucyjnego do momentu pokrycia pełnej
kwoty, podlegającej egzekucji:


w przypadku dokonywania egzekucji
alimentów w postaci rat okresowych,
wyrównania szkody wyrządzonej w
wyniku okaleczenia lub spowodowania
innego uszczerbku na zdrowiu, a także w
wyniku pozbawienia życia żywiciela
rodziny, oraz szkody wyrządzonej w
wyniku popełnienia czynu zabronionego –
nie więcej niż 50 proc., jeżeli tytuł
egzekucyjny lub ustawy, lub sąd nie
stanowią inaczej;



w przypadku pozostałych rodzajów
egzekucji, jeżeli tytuł egzekucyjny lub
ustawy, lub sąd nie stanowią inaczej – 20
procent;



na
podstawie
kilku
tytułów
egzekucyjnych – nie więcej niż 50 proc.



z części wynagrodzenia za pracę
należnego
dłużnikowi
oraz
racji,
przekraczającej ustaloną przez Rząd
wysokość MMW, potrąca się 70 procent,
jeżeli ustawy lub sąd nie stanowią inaczej.
na pisemny wniosek dłużnika, jeżeli ma
on na utrzymaniu członków rodziny
niezdolnych do pracy, na mocy
zarządzenia komornika potrącana część w
wysokości
70
proc.
może
być



OGRANICZENIA
W
EGZEKUCJI
ZADŁUŻENIA
Z
LOKALU
MIESZKALNEGO NALEŻĄCEGO DO
DŁUŻNIKA, W KTÓRYM MIESZKA.
/ART. 663 KODEKSU POSTĘPOWANIA
CYWILNEGO/




Egzekucja
należności
z
lokalu
mieszkalnego dłużnika, w którym dłużnik
mieszka, jest możliwa jedynie w
przypadku, jeżeli kwota podlegająca
egzekucji przekracza 2030 EUR.
Na wniosek dłużnika lub członków jego
rodziny po zajęciu mieszkania lub lokalu
mieszkalnego
podczas
egzekucji
należności, nieuiszczonych za zużytą
energię elektryczną, dostarczone usługi
komunalne i inne, sąd może wykluczyć
egzekucję z ostatniego mieszkania, domu
mieszkalnego lub ich części, która jest
niezbędna do mieszkania osób objętych
egzekucją po uwzględnieniu stanu
majątkowego oraz interesów dzieci, osób
niepełnosprawnych oraz wspieranych
socjalnie. Przedmiotowy wniosek jest
składany i rozpatrywany w sądzie
dzielnicowym.

WAŻNE! Powyższe ograniczenia nie mają
zastosowania
w
przypadku
dokonywania
egzekucji zadłużenia z majątku objętego
zastawem.

