Prawa
i obowiązki
dłużnika

Spełnienie świadczenia
W przypadku świadczeń pieniężnych
obowiązek ten polega na zapłacie
komornikowi egzekwowanego świadczenia
wraz z kosztami na rachunek bankowy
komornika lub gotówką w kancelarii
komornika.

§
Znoszenie egzekucji sądowej

Informacje na temat nieodpłatnej
pomocy prawnej i nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego
na terenie Rudy Śląskiej
http://www.rudaslaska.pl/pomoc-prawna

Informacje na temat darmowej
pomocy prawnej i edukacji
prawnej na stronie Ministerstwa
sprawiedliwości
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/
pl/nieodplatna-pomoc-i-porady/

Jakie obowiązki ma
dłużnik w
postępowaniu
egzekucyjnym?

1. Spełnienie świadczenia.
2. Znoszenie egzekucji sądowej.
3. Udzielanie komornikowi wyjaśnień.
4. Stawianie się na wezwanie
komornika.
5. Informowanie komornika o zmianie
miejsca zamieszkania.

NIEODPŁATNA POMOC
PRAWNA, PORADNICTWO
OBYWATELSKIE
I EDUKACJA PRAWNA

Naszą misją jest zapewnienie
klientom rzetelnych,
bezstronnych, bezpłatnych
porad prawnych
i obywatelskich oraz informacji
prawnej!

Złożenie przez wierzyciela wniosku
egzekucyjnego
wraz
z
tytułem
wykonawczym
obliguje
komornika
do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
Zgodnie z art. 804 kpc komornik nie jest
uprawniony do badania zasadności
i wymagalności
obowiązku
objętego
tytułem wykonawczym.
Dłużnik ma obowiązek współdziałania
z komornikiem i nieutrudniania mu
podejmowanych
czynności.
Dłużnik
nie może usuwać, ukrywać, zbywać,
darować,
niszczyć,
rzeczywiście
lub pozornie obciążać albo uszkadzać
składniki
swojego
majątku
zajęte
lub zagrożone zajęciem pod rygorem
odpowiedzialności karnej (art. 300 § 2
kodeksu karnego).

Zapisy na nieodpłatne porady prawne
i obywatelskie pod nr telefonu:
32 248 68 00
lub
w pok. 313
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urząd Miasta Ruda Śląska

Urząd Miasta Ruda Śląska

Udzielanie komornikowi
wyjaśnień i stawianie się na
wezwanie komornika
Dłużnik ma obowiązek informowania
komornika o zmianie miejsca pobytu
trwającego dłużej niż miesiąc, pod rygorem
nałożenia grzywny.

Jakie prawa ma dłużnik
w postępowaniu
egzekucyjnym?
Dłużnik ma prawo do informacji
od komornika o stanie prowadzonego
postępowania egzekucyjnego na każdym
jego etapie. Dłużnik ma prawo znać koszty
komornicze związane z egzekucją, jak np.

Koszty komornicze
10 %
przy egzekucji świadczeń pieniężnych
5%
w przypadku spłaty długu bezpośrednio
wierzycielowi w ciągu miesiąca
3%
w przypadku spłaty długu w ciągu miesiąca
(nie mniej niż 150 zł)
10 %
opłata za niecelowe wszczęcie egzekucji

Inne przykładowe opłaty
za wszczęcie egzekucji z nieruchomości
mieszkalnej 1500 zł, z wszczęcie egzekucji
z innego lokalu 2000 zł, za wydanie
ruchomości 400 zł.

Ile może zająć komornik?
50% wynagrodzenia (od zajęcia wolna jest
kwota
minimalnego
wynagrodzenia,
w przypadku zatrudnienia na niepełny etat
kwota ta jest odpowiednio mniejsza).
60% wynagrodzenia
w
przypadku
alimentów (uwaga brak kwoty wolnej od
zajęcia komorniczego, komornik musi
zostawić jedynie 40% wynagrodzenia).
25% emerytury
lub renty
(60%
w przypadku egzekucji alimentów ). Wolna
od zajęcia jest kwota 825 zł (nie dotyczy
egzekucji alimentów).
Komornik ma prawo zająć 100%
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia/
umowy o dzieło (chyba, że jest to jedyne
źródło dochodu dłużnika i jest dochodem
stałym i powtarzalnym - wówczas można
zgłosić
komornikowi
wniosek
o potraktowanie
tego
rodzaju
wynagrodzenia jak zarobku za pracę).

Na rachunku bankowym co miesiąc
komornik
musi
pozostawić
75%
najniższego wynagrodzenia (kwota wolna
od zajęcia nie obowiązuje w przypadku
dłużników alimentacyjnych.
Komornik nie może zająć także
konkretnych świadczeń, m.in: świadczeń
alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych,
dodatków rodzinnych, pielęgnacyjnych,
zasiłków dla opiekunów, świadczeń
z pomocy
społecznej,
świadczeń
wychowawczych.
Komornik może
wykonywać czynności
urzędowe w dni robocze i soboty
w godzinach od 7 do 21. Jeśli zamierza
swoje czynności wykonywać w dni
ustawowo wolne od pracy lub w godzinach
nocnych musi uzyskać zgodę prezesa sądu
rejonowego. Jeśli komornik rozpocznie
swoje czynności u dłużnika przed godziną
21, może je prowadzić nadal bez zgody
sądu, jeżeli ich przerwanie może znacznie
utrudnić egzekucję.
Zgodnie z ustawą komornik jest
obowiązany do naprawienia szkody
wyrządzonej przez niezgodne z prawem
działanie
lub
zaniechanie
przy
wykonywaniu
czynności
(zastępca
komornika odpowiada za swoje działania
jak komornik).

Jednym z podstawowych praw dłużnika
w postępowaniu egzekucyjnym jest tzw.
powództwo przeciwegzekucyjne.
Prawem
przysługującym
wyłącznie
dłużnikowi jest
żądanie pozbawienia wykonalności tytułu
wykonawczego,
czyli żądanie całkowitego umorzenia
egzekucji. Podstawą do wniesienia takiego
powództwa jest:
 wystąpienie zdarzenia, wskutek którego
wierzytelność wygasła lub nie może być
egzekwowana,
 zobowiązanie zostało spłacone przez
dłużnika,
 udowodnienie, że egzekwowany dług
nie należy się wierzycielowi (zostało już
spłacone).

Skarga na czynności komornika
Dłużnik ma prawo kwestionować sposób
prowadzenia egzekucji przez komornika,
np. przewlekłe prowadzenie egzekucji,
naruszenie
przepisów
dotyczących
postępowania
egzekucyjnego,
np.:
niezawiadomienie o wszczęciu egzekucji,
nieprawidłowe
naliczenie
kosztów
egzekucyjnych lub odsetek, zajęcie rzeczy
niezbędnej do wykonywania pracy.
Skargę można wnieść w terminie do 7 dni
od dnia, w którym nastąpiło naruszenie
przepisów.

