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Nadzór nad egzekucją 
z nieruchomości 
w praktyce sądowej

▶ dr Mariusz Śladkowski1

▶ Artykuł przybliża instytucję sądowego nadzoru nad 
egzekucją z  nieruchomości. Wyjaśnia jej znaczenie 
z  racji funkcji, jakie nieruchomość pełni w  warun-
kach gospodarki wolnorynkowej. Wskazuje ponad-
to poszczególne jej etapy, przybliżając w szczególno-
ści środki prawne przysługujące w jej toku stronom 
postępowania egzekucyjnego oraz osobom trzecim 
w nim uczestniczącym.

Wprowadzenie
Celem sądowego egzekucyjnego postępowania cywilne-
go jest przymusowe wyegzekwowanie praw stwierdzo-
nych lub ustalonych w postępowaniu rozpoznawczym2. 
Optymalnym zatem rozwiązaniem byłaby sytuacja, gdy-
by konieczność jego wszczęcia pojawiała się jak najrza-
dziej. Niestety, okres „spowolnienia” światowej gospo-
darki, oddziaływujący na sytuację ekonomiczną w Polsce, 
karze ze szczególną uwagą spoglądać w kierunku instytu-
cji umożliwiających przymusową realizację zobowiązań.
Jeden z ważniejszych sposobów egzekucji stanowi przy 
tym egzekucja z nieruchomości. O jej znaczeniu świadczą, 
z jednej strony, funkcje, jakie nieruchomość pełni w wa-
runkach gospodarki wolnorynkowej, z drugiej, charakter 
potrzeb ludzkich, jakie nieruchomość zaspokaja.
Spośród tych pierwszych, na pierwszy plan wysunąć nale-
ży rozpatrywanie nieruchomości w kategoriach towaru3. 
W ekonomii pod pojęciem „towar” rozumie się produkt 
pracy ludzkiej przeznaczony do sprzedaży, uosabiający 
społeczny stosunek sprzedawcy i nabywcy, mający ponad-
to wartość wymienną, którego zewnętrznym wyrazem jest 
cena4. Podkreśla się przy tym, że na tzw. rynku nierucho-
mości dochodzi do transferu praw, albowiem obrót nimi 
staje się obrotem różnymi prawami, określającymi sposo-
by ich użytkowania, a także prawa i obowiązki ich właści-
cieli. O znaczeniu sektora nieruchomości dla światowej 
gospodarki świadczą chociażby potężne spadki na świa-
towych giełdach w  sierpniu 2007  r., będące pochodną 
krachu na giełdzie nowojorskiej, który to z kolei spowo-
dowany został przede wszystkim zachwianiem płynności 
finansowej na tamtejszym rynku nieruchomości.

1  Autor jest Przewodniczącym Wydziału VIII  Cywilnego w  Sądzie 
Rejonowym w Zabrzu oraz adiunktem w Zakładzie Badawczym Prawa 
Konstytucyjnego w Instytucie Nauk Prawnych na WPiA Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach.
2  Tak m.in. I. Gil [w:] Postępowanie cywilne, pod red. E. Marszałkow-
skiej-Krześ, Warszawa 2008, s. 47.
3  Por. E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość a rynek, Warszawa 2000, 
s. 24.
4  E.  Kucharska-Stasiak [w:]  Leksykon rzeczoznawcy majątkowego, 
pod red. E. Kucharskiej-Stasiak, Warszawa 1998, s. 316.

Nie mniej istotną kwestią jest uświadomienie sobie, że 
w tle egzekucji z nieruchomości, obok społecznie pozy-
tywnego aspektu związanego z prawdopodobnym zaspo-
kojeniem wierzyciela, pojawia się negatywny społecznie 
fakt możliwego pozbawienia tym samym dłużnika zrea-
lizowania jednej z  najbardziej podstawowych ludzkich 
potrzeb, jaką jest posiadanie własnego lokum5. Z tego też 
powodu, sposób ukształtowania samej egzekucji z nieru-
chomości, jak i sądowego nadzoru nad nią, wymaga od 
ustawodawcy zachowania swoistej równowagi pomiędzy 
zapewnieniem należytej ochrony obu stronom postępo-
wania egzekucyjnego. Konieczność ochrony dłużnika jest 
oczywista, co wynika choćby ze sporych uprawnień przy-
sługujących komornikowi w toku prowadzenia egzekucji. 
Z pola widzenia nie można jednak tracić interesu wierzy-
ciela, który ma pełne prawo oczekiwać od państwa prawa 
stosownej pomocy w sprawnym i możliwie szybkim wy-
egzekwowaniu należności objętych tytułami wykonaw-
czymi.

Metody nadzoru nad działalnością 
komorników
Nadzorowanie działalności komorników przez państwo 
odbywa się w trzech płaszczyznach, a mianowicie: nadzo-
ru judykacyjnego sprawowanego przez sąd, przy którym 
działa komornik, nadzoru administracyjnego sprawowa-
nego przez Ministra Sprawiedliwości oraz prezesów są-
dów powszechnych, wreszcie nadzoru korporacyjnego 
sprawowanego przez organ samorządu komorniczego6.
Jeżeli chodzi o pierwszą z ww. form, to uprawnienia nad-
zorcze sądu mają charakter prewencyjny i represyjny. Sąd 
ten może bowiem z urzędu wydawać komornikowi zarzą-
dzenia zmierzające do zapewnienia należytego wykonania 
egzekucji oraz usuwać spostrzeżone uchybienia (art. 759 
§ 2 KPC), jak również rozpoznaje skargi na czynności ko-
mornika (art. 767 § 1 KPC)7.
Co się tyczy sprawowania nadzoru w  trybie art.  759 
§ 2 KPC, to co prawda przepis ten mówi o wydawaniu 
zarządzeń, wydanie zarządzenia nadzorczego przybiera 
jednak w  praktyce formę postanowienia sądu. Zgodnie 
bowiem z art. 766 zd. 2 KPC, w sprawach egzekucyjnych 
sąd orzeka postanowieniem. Wydanie zarządzenia nad-
zorczego w omawianym trybie nie wymaga szczególnego 
sposobu zainicjowania postępowania nadzorczego. Bez 
względu na źródło, z którego sąd poweźmie wiadomość 
o  nieprawidłowościach w  postępowaniu prowadzonym 
przez komornika, może wydać zarządzenia nadzorcze. Co 
istotne, z racji omawianego zagadnienia, wydanie zarzą-
dzenia w trybie art. 759 § 2 KPC może nastąpić również 

5  W tle tego zagadnienia pojawia się również problem eksmisji rodziny 
dłużnika – szerzej na ten temat M. Śladkowski, Realizacja zasady opieki 
państwa nad rodziną w ramach sądowego nadzoru nad egzekucją z nie-
ruchomości [w:]  Efektywna ochrona prawna jednostek – uwarunko-
wania, wyzwania, perspektywy, pod red. Ewy Wójcickiej, Częstochowa 
2018, s. 303–313.
6  Z. Woźniak [w:] Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej, pod red. 
J. Gołaczyńskiego, Warszawa 2008, s. 27–28.
7  B.  Bladowski, Metodyka pracy sędziego cywilisty, Warszawa 2009, 
s. 290.
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czynności, kontrolowaniu prawidłowości prowadzenia 
biurowości i rachunkowości kancelarii, zwłaszcza w zakre-
sie ustalenia, czy nie wystąpiły niedobory finansowe, ba-
daniu kultury pracy, w tym przestrzegania wyznaczonych 
terminów czynności i  przyjmowania interesantów oraz 
utrzymywania kancelarii na poziomie odpowiednim do 
godności urzędu i posiadanych środków, badaniu dopusz-
czalności przyjmowania przez komornika spraw z  wy-
boru wierzyciela, badaniu prawidłowości powierzania 
czynności asesorom, gromadzeniu i analizowaniu infor-
macji o sygnalizacjach naruszeń prawa, o których mowa 
w art. 166 ust. 2 KomSądU oraz wytknięciach uchybień, 
o których mowa w art. 166 ust. 4 KomSądU, badaniu, czy 
pobierane przez komornika należności są zgodne z obo-
wiązującymi przepisami prawa, podejmowaniu decyzji 
w przedmiocie wyrażenia zgody, o której mowa w art. 40 
ust. 2 KomSądU, a ponadto stosowaniu innych środków 
prawnych określonych w przepisach prawa.
Nadzór korporacyjny (samorządowy) nad komorni-
kiem sprawowany jest w oparciu o art. 190 ust. 1 KomSądU 
oraz art. 193 ust. 2 KomSądU stanowiące, że Krajowa Rada 
Komornicza wyznacza komorników – wizytatorów, którzy 
wizytują komorników co najmniej raz na 2 lata.
Szczególnym (wykazującym cechy zarówno prewencyj-
ne, jak i represyjne) rodzajem nadzoru judykacyjnego nad 
działalnością komornika jest nadzór nad egzekucją z nie-
ruchomości. Na podstawie dodanego ustawą z 16.9.2011 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw13 art. 9211 KPC, komornik został 
bowiem zobowiązany do zawiadomienia sądu, przy któ-
rym działa, zarówno po wszczęciu, jak i ukończeniu egze-
kucji. Z chwilą dokonania ostatniej czynności przed licyta-
cją, czyli po dokonaniu obwieszczeń o licytacji, komornik 
przedstawia akta sądowi (art. 960 KPC). Dalsze czynno-
ści komornika w toku licytacji odbywają się już pod nad-
zorem sędziego (art.  972  KPC). Można zatem przyjąć, 
że czynności egzekucyjne komornika w  toku egzekucji 
z nieruchomości kończą się wraz z ukończeniem przetar-
gu i w tym momencie przejmuje czynności sąd w osobie 
sędziego, pod którego nadzorem odbywała się licytacja, 
wydając postanowienie co do przybicia na rzecz licytanta, 
który zaofiarował najwyższą cenę (art. 987 KPC), chyba 
że wstrzymano jego wydanie (art. 988 § 2 KPC).
Na komornika nałożono również w art. 924 § 2 KPC obo-
wiązek złożenia wniosku o wykreślenie wpisu w księdze 
wieczystej o wszczęciu egzekucji lub o usunięcie wnio-
sku o wszczęciu egzekucji ze zbioru dokumentów, w razie 
umorzenia egzekucji. Uzasadnione jest to bowiem wzmo-
żeniem ochrony praw innych wierzycieli dłużnika, którzy 
są dezinformowani utrzymywaniem nieaktualnego wpisu 
w księdze wieczystej, zaś sam dłużnik często nie jest zain-
teresowany wykreśleniem wpisu w razie umorzenia egze-
kucji z nieruchomości14.

13  Ustawa z  16.9.2011  r. o  zmianie ustawy – Kodeks postępowa-
nia cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.  z  2011  r. Nr  233, 
poz. 1381; dalej jako: ZmKPCU11.
14 J.  Jankowski, Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilne-
go. Część  II.  Postępowanie zabezpieczające i  egzekucyjne (2), 
MoP Nr 4/2012, s. 178.

przy okazji rozpoznania skargi na  czynność komornika 
niezależnie od rozstrzygnięcia dotyczącego samej skargi. 
Na zasadność tej ostatniej tezy wskazuje zresztą ustawo-
dawca w art. 7673 KPC stwierdzając, że przy odrzuceniu 
skargi sąd może podjąć czynności na podstawie art. 759 
§ 2 KPC. Jak się wydaje nie ma podstaw, aby możliwość 
taką wykluczyć w sytuacji oddalenia skargi na czynność 
komornika8.
Jeżeli chodzi o samą skargę na czynności komornika, 
to ma ona charakter środka zaskarżenia niedewolutyw-
nego9. Dewolutywność oznacza przy tym, że środek za-
skarżenia podlega rozpoznaniu przez sąd wyższej instancji 
nad sądem, który wydał orzeczenie10. Przedmiotem skar-
gi na czynności komornika mogą być czynności egzeku-
cyjne i zaniechania ze strony komornika stanowiące naru-
szenie przepisów postępowania. W literaturze podkreśla 
się powszechnie, że skarga na czynności komornika jest 
środkiem o charakterze formalnym, służącym do zapew-
nienia prawidłowego przebiegu postępowania egzekucyj-
nego, zgodnego z przepisami proceduralnymi. Nie chodzi 
przy tym wyłącznie o przepisy KPC. W praktyce istotne 
znaczenie mogą mieć w tym zakresie także przepisy usta-
wy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych11 oraz usta-
wa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywil-
nych12.
Co się tyczy nadzoru administracyjnego sprawowane-
go nad komornikiem, to zgodnie z treścią art. 165 ust. 2 
KomSądU nie może on wkraczać w działania wchodzące 
w zakres nadzoru judykacyjnego. W myśl art. 167 ust. 1 
KomSądU, organami nadzoru administracyjnego są Mini-
ster Sprawiedliwości, prezesi właściwych sądów apelacyj-
nych, prezesi właściwych sądów okręgowych oraz prezesi 
właściwych sądów rejonowych. Jak stanowi art. 168 ust. 1 
KomSądU, czynności w ramach sprawowanego nadzoru 
administracyjnego są podejmowane w  formie kontroli 
kancelarii, wizytacji kancelarii, obejmującej pełną działal-
ność kancelarii, lustracji kancelarii, obejmującej wybrane 
zagadnienia z  działalności kancelarii, żądania przedsta-
wienia akt sprawy wraz z  wyjaśnieniami w  celu zbada-
nia toku postępowania, żądania przedstawienia urządzeń 
ewidencyjnych lub dokumentacji księgowej wraz z wy-
jaśnieniami oraz żądania przedstawienia dokumentów 
dotyczących funkcjonowania kancelarii, w  szczególno-
ści zawieranych przez komornika umów, w zakresie, w ja-
kim jest to niezbędne dla weryfikacji prawidłowości rozli-
czania zaliczek na wydatki, o których mowa w odrębnych 
przepisach. Wreszcie, stosownie do brzmienia art.  175 
ust.  1 KomSądU, nadzór administracyjny jest sprawo-
wany w  pierwszej kolejności przez prezesa właściwego 
sądu rejonowego (tzw. nadzór odpowiedzialny), polega 
zaś na ocenie szybkości, sprawności i rzetelności postę-
powania przez badanie, czy w konkretnych sprawach nie 
zachodzi nieuzasadniona przewlekłość w podejmowaniu 

8  Z. Woźniak [w:] Wybrane…, pod red. J. Gołaczyńskiego, op. cit., s. 28.
9  Uchwała SN z 20.11.2008 r., III CZP 107/08, OSNC Nr 10/2009, 
poz. 139.
10  M.P. Wójcik [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod 
red. A. Jakubeckiego, Warszawa 2012, s. 436.
11  Dz.U. z 2018 r. poz. 771 ze zm.; dalej jako: KomSądU.
12  T. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 785 ze zm.; dalej jako: KSCU.
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wszystkich, o ile wcześniej nie uzyskali wiedzy o tym zda-
rzeniu17. Dłużnik wezwany na podstawie art. 923 KPC do 
spełnienia świadczenia ma z kolei możliwość zapobieżenia 
sprzedaży licytacyjnej tylko do zamknięcia przetargu18.
Jak stanowi dalej art. 924 § 1–2 KPC, jednocześnie z wy-
słaniem dłużnikowi wezwania komornik składa do sądu 
właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek 
o wpis o wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku 
do zbioru dokumentów, wraz z odpisem wezwania do 
zapłaty. W przypadku umorzenia postępowania egzeku-
cyjnego lub ukończenia egzekucji w inny sposób niż przez 
umorzenie, komornik składa wniosek o  wykreślenie 
w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub 
o usunięcie wniosku o wszczęcie egzekucji ze zbioru 
dokumentów. Obowiązek poprawienia lub uzupełnienia 
wniosku spoczywa na komorniku.
W judykaturze zwrócono uwagę na  okoliczność, że 
komornik jest legitymowany do złożenia w  interesie 
i  na  rzecz wierzyciela wniosku o  dokonanie w  księdze 
wieczystej wpisu o  wszczęciu egzekucji z  nieruchomo-
ści. W razie przyłączenia się kolejnego wierzyciela do po-
stępowania wszczętego wcześniej, komornik ani kolejny 
wierzyciel nie mogą żądać powtórzenia wpisu o wszczę-
ciu egzekucji19. Wyrażono ponadto pogląd, że omawiany 
przepis nie stanowi samodzielnej podstawy wpisu w księ-
dze wieczystej wzmianki o wszczęciu egzekucji, albowiem 
nakłada na komornika wyłącznie obowiązek wykonania 
zawiadomienia w taki sposób, aby dokonanie wpisu było 
możliwe, podczas gdy podstawą wpisu jest odpis wezwa-
nia do zapłaty mający moc dokumentu urzędowego20.
W myśl art. 9231 § 1–2 KPC, tytuł wykonawczy wysta-
wiony przeciwko osobie pozostającej w związku mał-
żeńskim stanowi podstawę do zajęcia nieruchomości 
wchodzącej w skład majątku wspólnego. Dalsze czyn-
ności egzekucyjne dopuszczalne są na podstawie tytułu 
wykonawczego wystawionego przeciwko obojgu mał-
żonkom. Jeżeli małżonek dłużnika sprzeciwi się zajęciu, 
o sprzeciwie komornik niezwłocznie zawiadamia wierzy-
ciela, który w terminie tygodniowym powinien wystąpić 
o nadanie przeciwko małżonkowi dłużnika klauzuli wyko-
nalności pod rygorem umorzenia egzekucji z zajętej nie-
ruchomości21.
Oznacza to zatem, że na podstawie tytułu wykonawcze-
go wystawionego przeciwko osobie pozostającej w związ-
ku małżeńskim komornik może dokonać tylko pierwszej 
czynności egzekucyjnej, jaką jest zajęcie. Skoro jednak 
omawiane powyżej zajęcie nieruchomości jest czynnością 
złożoną de facto z dwóch aktów, tj. wezwania dłużnika oraz 
jednoczesnego przesłania do sądu właściwego do prowa-
dzenia księgi wieczystej wniosku o dokonanie w księdze 

17  Postanowienie SN z 18.9.2014 r., V CSK 533/13, Legalis. 
18  Postanowienie SN z 9.9.2000 r., I CKN 761/00, Legalis. 
19  Uchwała SN z  17.6.2003  r., III  CZP 31/03, OSP  Nr  15/2004, 
poz. 94.
20  Uchwała SN z  7.5.2009  r., III  CZP 15/09, OSNC Nr  1/2010, 
poz. 10.
21  Szerzej na temat nadawania klauzuli wykonalności przeciwko mał-
żonkowi dłużnika m.in. M.  Śladkowski, Postępowanie o  nadanie klau-
zuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika, MoP  Nr  5/2009, 
s. 292–296.

Sądowy nadzór nad czynnościami 
komornika poprzedzającymi licytację 
nieruchomości
Zgodnie z treścią art. 923 KPC, wskutek wniosku wierzy-
ciela o wszczęcie egzekucji z nieruchomości wymienio-
nej we wniosku komornik wzywa dłużnika, aby zapłacił 
dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia 
do opisu i oszacowania.
W doktrynie podkreślono, że w przedmiotowym wniosku 
należy dokładnie określić nieruchomość, wskazać jej prze-
znaczenie oraz dokładny adres, numer księgi wieczystej, 
a jeżeli nieruchomość nie ma księgi wieczystej – zaświad-
czenie sądu wystawione na podstawie zbioru dokumen-
tów wskazujące właściciela i  wykaz obciążeń ujawnio-
nych w  zbiorze dokumentów. Wprawdzie ustawodawca 
w art. 943 KPC przewidział obowiązek złożenia odpisu 
z księgi wieczystej oraz wskazania uczestników postępo-
wania dopiero przy wniosku o dokonanie opisu i oszaco-
wania, jednak, zważywszy na cel egzekucji i względy prak-
tyczne należy przyjąć, że do wniosku o wszczęcie egzekucji 
z nieruchomości należy także dołączyć odpis z księgi wie-
czystej, a  ponadto wskazać uczestników postępowania. 
Wniosek o  wszczęcie egzekucji podlega postępowaniu 
przewidzianemu w art. 130–1302 w zw. z art. 13 § 2 KPC. 
Jeśli więc braki formalne wniosku nie zostaną uzupełnio-
ne w wyznaczonym terminie, komornik powinien wydać 
zarządzenie o zwrocie wniosku. Wniosek zwrócony nie 
wywołuje żadnych skutków prawnych, natomiast uzupeł-
niony wywołuje skutki w dacie jego złożenia15.
Na wezwanie do zapłaty długu dłużnikowi przysługuje 
na ogólnych zasadach skarga na czynności komornika. 
Komornik nie może przy tym podjąć czynności zmie-
rzających do sporządzenia opisu i oszacowania przed 
upływem dwóch tygodni od doręczenia dłużniko-
wi wezwania do zapłaty długu. Biorąc pod uwagę treść 
art. 945 § 3 KPC, który zezwala komornikowi na dokona-
nie obwieszczeń i zawiadomień o terminie opisu i oszaco-
wania nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem 
opisu, opis i oszacowanie nieruchomości nastąpią zatem 
dopiero po upływie miesiąca od zajęcia nieruchomości. 
Termin dwutygodniowy przewidziany w  art.  923  KPC 
przeznaczony jest przy tym wyłącznie na dokonanie czyn-
ności materialnoprawnej w postaci zapłaty długu. Uchy-
bienie temu terminowi nie wywołuje jednak żadnych 
ujemnych skutków materialnoprawnych. Dłużnik może 
bowiem spłacić dług po upływie tego terminu. Wywoła 
ono natomiast skutki procesowe w postaci przystąpienia 
komornika do opisu i oszacowania nieruchomości, przy 
czym zapłata długu po terminie 2 tygodni spowoduje 
umorzenie egzekucji, podobnie zresztą jak zapłata długu 
w terminie 2 tygodni16.
W judykaturze zauważono ponadto, że dokonanie wpi-
su o  wszczęciu egzekucji w  księdze wieczystej stanowi 
ostateczny termin zajęcia nieruchomości w stosunku do 

15  H.  Pietrzkowski [w:]  Kodeks postępowania cywilnego. T.  V.  Ko-
mentarz. Postępowanie egzekucyjne, pod red. T. Erecińskiego, Warszawa 
2016, s. 591.
16  Ibidem, s. 592.
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czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu zarząd-
ca może wykonywać tylko za zgodą stron, a w jej braku 
– za zezwoleniem sądu, który przed wydaniem postano-
wienia wysłucha wierzyciela, dłużnika i zarządcę, chyba 
że zwłoka groziłaby szkodą.
W literaturze zwrócono uwagę na fakt, że w KPC brak jest 
definicji „czynności potrzebnych do prowadzenia prawid-
łowej gospodarki”. Niewątpliwie przy tym będą to czyn-
ności niezbędne do zachowania nieruchomości w stanie 
niepogorszonym. Jeżeli jednak mamy do czynienia z nie-
ruchomością, która przynosi normalne i stałe dochody, 
to nie można uznać za prawidłową gospodarki zachowaw-
czej, polegającej wyłącznie na zapobieganiu stratom, bez 
uzyskiwania dochodów. Podobnie nie zostało zdefinio-
wane pojęcie zwykłego zarządu, pomimo że występuje 
w wielu przepisach prawa cywilnego. Brak takiej defini-
cji wynika z tego, że zakres zwykłego zarządu powinien 
być oceniany na podstawie okoliczności konkretnego sta-
nu faktycznego. Kwalifikacja czynności zarządu zajętą 
nieruchomością co do tego, czy jest to czynność zwykłe-
go zarządu czy też przekracza zakres tego zarządu, zależy 
przy tym od wielu okoliczności. Okolicznością istotną dla 
ustalenia, czy czynność zarządu nieruchomością jest czyn-
nością zwykłego zarządu, czy też przekracza jego zakres, 
jest sam rozmiar i charakter zajętej nieruchomości. Przy 
ustaleniu tym należy ponadto mieć na względzie donio-
słość czynności z punktu widzenia prawidłowej gospodar-
ki. Niewątpliwie do czynności zwykłego zarządu należą 
czynności z zakresu bieżących spraw związanych z pro-
wadzeniem nieruchomości. Są to przykładowo niezbędne 
remonty czy też naprawy. Natomiast do czynności prze-
kraczających zakres zwykłego zarządu należy zaliczyć za-
ciąganie kredytów w rozmiarach przekraczających potrze-
by bieżącego prowadzenia nieruchomości. Do dokonania 
czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu po-
trzebna jest zgoda wierzyciela i dłużnika. W braku zgody 
sąd na wniosek zarządcy wydaje postanowienie o udzie-
leniu zezwolenia bądź odmowie udzielenia zezwolenia 
na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego 
zarządu nieruchomością. Postanowienie powinno zostać 
wydane po wysłuchaniu stron. Jeżeli zwłoka w wydaniu 
postanowienia mogłaby grozić niepowetowaną szkodą, 
postanowienie może być wydane bez wysłuchania stron. 
Postanowienia w przedmiocie wniosku o udzielenie ze-
zwolenia są niezaskarżalne25.
Stosownie do treści art. 936 KPC, zarząd nie ma wpływu 
na umowy najmu lub dzierżawy obowiązujące w chwili 
jego ustanowienia. Zarządcy wolno jednak wypowiadać 
tego rodzaju umowy z  zachowaniem obowiązujących 
przepisów oraz zawierać umowy na czas przyjęty przez 
zwyczaj miejscowy. Do wydzierżawiania nieruchomości 
wymagana jest zgoda stron, a w jej braku zezwolenie sądu.
W doktrynie stwierdza się przy tym, że celem ustanowie-
nia zarządu nieruchomością w toku egzekucji jest utrzy-
manie jej w stanie niepogorszonym do czasu sprzedaży li-
cytacyjnej. W sprawach, których przedmiotem są prawa 
objęte zajęciem nieruchomości, zarządca jest zatem stroną 

25  H. Pietrzkowski [w:] Kodeks… T. V, pod red. T. Erecińskiego, op. cit., 
s. 620.

wieczystej wpisu o  wszczęciu egzekucji lub o  złożenie 
wniosku do zbioru dokumentów, może powstać wątpli-
wość, czy regulacja zawarta w § 1 zd. 2 cytowanego prze-
pisu stoi na przeszkodzie dokonaniu wpisu o wszczęciu 
egzekucji przez sąd wieczystoksięgowy. Zdaniem O. Mar-
cewicz22, nie ma takiego ryzyka, albowiem przedmioto-
wy zakaz dotyczy tylko czynności egzekucyjnych, do 
których nie można zaliczyć wpisu do księgi wieczystej, 
choćby z takiej przyczyny, że czynności egzekucyjne są 
dokonywane tylko przez organy egzekucyjne, a sąd wie-
czystoksięgowy do takich nie należy. Ponadto skoro usta-
wodawca upoważnił komornika do zajęcia nieruchomo-
ści wchodzącej w skład majątku wspólnego dłużnika i jego 
małżonka, a zatem m.in. do złożenia wniosku o dokona-
nie wpisu o wszczęciu egzekucji, to nielogiczne byłoby 
przyjęcie, że sąd wieczystoksięgowy powinien odmówić 
wpisu tylko dlatego, iż nieruchomość jest objęta mająt-
kiem wspólnym.
Zgodnie z  treścią art.  925 §  1–3  KPC, w  stosunku do 
dłużnika nieruchomość jest zajęta z chwilą doręcze-
nia mu wezwania. W stosunku do dłużnika, któremu nie 
doręczono wezwania, jako też w stosunku do osób trze-
cich, nieruchomość jest zajęta z chwilą dokonania wpi-
su w księdze wieczystej lub złożenia wniosku komornika 
do zbioru dokumentów. Jednak w stosunku do każdego, 
kto wiedział o wszczęciu egzekucji, skutki zajęcia powsta-
ją z chwilą, gdy o wszczęciu egzekucji powziął wiadomość, 
chociażby wezwanie nie zostało jeszcze dłużnikowi wysła-
ne ani wpis w księdze wieczystej nie był jeszcze dokonany. 
O dokonanym zajęciu komornik zawiadamia wierzyciela.
Na uwagę zasługują przy tym poglądy wyrażone w orzecz-
nictwie, zgodnie z którymi w stosunku do dłużnika zaję-
cie będzie skuteczne z chwilą doręczenia mu wezwania do 
zapłaty długu, chyba że doręczenie nastąpiło później niż 
wpis lub uzyskanie wiedzy o wszczęciu egzekucji z inne-
go źródła23, zaś wierzyciel, który przyłączył się do postę-
powania egzekucyjnego, może się powołać wobec osoby 
trzeciej na skutki zajęcia nieruchomości tylko wtedy, gdy 
w księdze wieczystej dokonano wpisu o przyłączeniu lub 
złożono wniosek do zbioru dokumentów, chyba że osoba 
trzecia wiedziała o przyłączeniu24.
Inną istotną kwestię reguluje art.  935 §  1–3  KPC, sto-
sownie do treści którego zarządca zajętej nieruchomo-
ści obowiązany jest wykonywać czynności potrzebne 
do prowadzenia prawidłowej gospodarki. Ma on pra-
wo pobierać zamiast dłużnika wszelkie pożytki z nieru-
chomości, spieniężać je w  granicach zwykłego zarządu 
oraz prowadzić sprawy, które przy wykonywaniu takiego 
zarządu okażą się potrzebne. W sprawach wynikających 
z zarządu nieruchomością zarządca może pozywać i być 
pozywany. Zarządcy wolno przy tym zaciągać tylko takie 
zobowiązania, które mogą być zaspokojone z dochodów 
z nieruchomości i są gospodarczo uzasadnione. Wreszcie, 

22  O.  Marcewicz [w:]  Kodeks postępowania cywilnego. T.  II.  Ko-
mentarz do art.  730–1217, pod red. A.  Jakubeckiego, Warszawa 2017, 
s. 428–429.
23  Wyrok SN z 6.5.2009 r., II CSK 651/08, Legalis.
24  Uchwała SN z 6.11.2007 r., III CZP 93/07, OSNC Nr 7–8/2008, 
poz. 68.



1330

OPINIE

MONITOR PRAWNICZY   24/2019

Warto również zwrócić uwagę na uregulowania art. 938 
§  1–2  KPC stanowiącego, że zarządca odpowiada 
za  szkodę wyrządzoną na  skutek nienależytego wy-
konywania obowiązków; podobnie zarządca, który bez 
usprawiedliwionej przyczyny nie złożył w  oznaczonym 
terminie przepisanego sprawozdania lub nie wykonał 
innych przez sąd wydanych poleceń, może być skazany 
na grzywnę.
Zdaniem M. Brulińskiej29, w sytuacji, jeżeli zarządca uchy-
bi wskazanemu obowiązkowi, sąd może zastosować sank-
cję w postaci skazania na grzywnę a ponadto, zwłaszcza 
w sytuacji uchylania się przez zarządcę od złożenia spra-
wozdań lub wykonania innych poleceń sądu, może zostać 
mu odjęty zarząd. Wprawdzie bowiem podstawowym 
celem postępowania egzekucyjnego z  nieruchomości, 
w tym sprawowanego nad zajętą nieruchomością zarzą-
du, nie jest uzyskiwanie dochodu z nieruchomości, nie-
mniej dochód taki jest pożądany. Umożliwia on wszakże 
pokrycie kosztów wynikających z zajęcia, a nawet swoistą 
poprawę sytuacji wierzycieli, gdy uzyskiwana jest nadwyż-
ka, która będzie doliczona do uzyskanej ceny i podzielo-
na między wierzycieli. Podstawę materialnoprawną odpo-
wiedzialności zarządcy za szkodę wyrządzoną na skutek 
nienależytego wykonywania zarządu stanowią przepisy 
art. 471 i 472 KC, zaś wobec innych osób niż uczestnicy 
postępowania egzekucyjnego art. 415 KC, a zarządca od-
powiada całym swoim majątkiem. Co istotne, dochodze-
nie roszczeń od zarządcy nie mieści się w ramach postępo-
wania egzekucyjnego, a zatem może odbywać się jedynie 
w drodze odrębnego procesu30.
Sygnalizowaną już wyżej kwestię wynagrodzenia zarząd-
cy reguluje art. 939 § 1–2 i 4 KPC stanowiąc, że zarząd-
ca może żądać wynagrodzenia oraz zwrotu wydatków, 
które w związku z zarządem poniósł z własnych fundu-
szów. Wysokość wynagrodzenia sąd określi odpowiednio 
do nakładu pracy i dochodowości nieruchomości. Jednak 
zarządcy, który jest dłużnikiem, nie należy się wynagro-
dzenie. Może on tylko pokrywać z pożytków z nierucho-
mości największe potrzeby własne i rodziny w rozmiarze, 
jaki oznaczy sąd, oraz swoje wydatki związane z zarządem. 
Wreszcie roszczeń o wynagrodzenie za sprawowanie za-
rządu i o zwrot poniesionych w związku z zarządem wy-
datków nie można dochodzić powództwem. Zarządca tra-
ci te roszczenia, jeżeli ich nie zgłosił w ciągu miesiąca po 
ustąpieniu z zarządu lub po jego ustaniu.
W literaturze trafnie zauważa się przy tym, że sąd może 
ustalić wynagrodzenie na każdym etapie postępowania, 
w  tym także bezpośrednio po objęciu zarządu. Wobec 
tego, że podstawowym kryterium przy ustalaniu wysoko-
ści wynagrodzenia jest nakład pracy zarządcy, wydanie 
postanowienia przed złożeniem pierwszego sprawozdania 
nie wydaje się jednak celowe. Z tego samego względu nie-
zasadne byłoby ustalenie stałego miesięcznego wynagro-
dzenia, przy czym na poczet wynagrodzenia sąd może za-
rządzić wypłatę zaliczki. Drugim ustawowym kryterium, 

29  M. Brulińska [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie 
zabezpieczające i  egzekucyjne. Komentarz, pod red. J.  Gołaczyńskiego, 
Warszawa 2012, s. 627–628.
30  Wyrok SN z 13.4.1966 r., II CR 24/66, Legalis.

postępowania, działającą w imieniu własnym, lecz na rzecz 
dłużnika, a w interesie zarówno wierzyciela, jak i dłużni-
ka26. W judykaturze stwierdzono jednak, że choć zarządca 
nieruchomości ustanowiony w toku postępowania egze-
kucyjnego może wziąć udział w toczącej się sprawie wyni-
kającej z zarządu stosownie do przepisów o postępowaniu 
rozpoznawczym, jednak art. 935 § 1 zd. 3 KPC nie sta-
nowi samodzielnej podstawy przystąpienia lub wstąpie-
nia zarządcy obok lub w miejsce dotychczasowego powo-
da. Swoje czynności zarządca sprawuje bowiem w ramach 
zwykłego zarządu i w tych granicach może pozywać i być 
pozywany, a zatem jest ograniczony zarówno w zaciąganiu 
zobowiązań, jak i w samodzielnym dokonywaniu czynno-
ści przekraczających zakres zwykłego zarządu. Oznacza 
to, że działanie zarządcy na rzecz dłużnika mogłoby być, 
także w toczących się postępowaniach sądowych, przede 
wszystkim ograniczone wyłącznie do spraw związanych 
ze zwykłym zarządem. Nawet jednak przy tym ogranicze-
niu to, że zarządca może sam pozywać i być pozywany, nie 
oznacza, że uprawnienie to tworzy nową podstawę prze-
kształcenia podmiotowego w toczącym się już procesie 
przez zmianę strony powodowej lub oznacza powstanie 
czynnego współuczestnictwa koniecznego z dotychcza-
sowym powodem27.
Co istotne, stosownie do normy art. 937 § 1–3 KPC, za-
rządca składa sądowi w wyznaczonych terminach, co 
najmniej raz w roku oraz po ukończeniu zarządu, spra-
wozdania ze swych czynności, jak również udokumen-
towane sprawozdania rachunkowe. Sąd po wysłucha-
niu wierzycieli, dłużnika i zarządcy oraz po rozpatrzeniu 
sprawozdań, a zwłaszcza przedstawionych w nich pozycji 
rachunkowych, zatwierdza sprawozdania zarządcy albo 
odmawia ich zatwierdzenia w całości lub w części. Na po-
stanowienie sądu w przedmiocie zatwierdzenia sprawo-
zdania przysługuje zażalenie.
Jak zauważa H. Ciepła28, w ramach sprawowanego nadzo-
ru nad zarządcą sąd wyznacza mu terminy do składania 
sprawozdań nie rzadziej niż raz w roku oraz po ukończe-
niu zarządu. Sprawozdania zarządcy przyjmują przy tym 
dwojakiego rodzaju postać, a mianowicie sprawozdania 
z  czynności (opisowego z  wyszczególnieniem wykona-
nych czynności w ramach prowadzenia prawidłowej go-
spodarki) oraz sprawozdania rachunkowego (zarządca po-
winien wykazać w nim dokumentami wydatki i dochody 
uzyskane z nieruchomości). Celem tych sprawozdań jest 
umożliwienie sądowi oceny działalności zarządcy z punk-
tu widzenia zasad prawidłowej gospodarki i przestrzega-
nia zakresu jego uprawnień. Sprawozdanie z  czynności 
zarządcy stanowi także podstawę do oceny nakładu jego 
pracy, co ma znaczenie dla ustalenia jego wynagrodzenia. 
Ze względów praktycznych wskazane jest, aby sprawozda-
nia z czynności były składane co kilka miesięcy, a rachun-
kowe, mające w istocie charakter bilansu raz w roku.

26  O. Marcewicz [w:] Kodeks… T. II, pod red. A. Jakubeckiego, op. cit., 
s. 440.
27  Postanowienie SN z 4.9.1998 r., II CKN 442/98, OSNC Nr 2/1999, 
poz. 41.
28  H.  Ciepła [w:]  Kodeks postępowania cywilnego. T.  IV.  Artyku-
ły 730–1088, pod red. H. Doleckiego, T. Wiśniewskiego, Warszawa 2014, 
s. 582.
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ści będzie zawieszone do czasu ukończenia licytacji wy-
dzielonej części.
Jak podniesiono w doktrynie, celem powyższej regulacji 
jest przede wszystkim ochrona dłużnika przez stworze-
nie możliwości sprzedaży części zajętej nieruchomości, 
wystarczającej na zaspokojenie wierzycieli. Chodzi przy 
tym o wydzielenie fizycznej części nieruchomości o ozna-
czonych granicach, a nie o część ułamkową. Ograniczenie 
egzekucji do części nieruchomości może także być w in-
teresie wierzyciela, choćby w sytuacji, gdy mniejszą nieru-
chomość łatwiej zbyć lub gdy wierzyciel zamierza zgłosić 
wniosek o jej przejęcie. Za wydzieleniem może również 
przemawiać interes społeczny. Kodeks postępowania cy-
wilnego zezwala na zgłoszenie przedmiotowego wniosku 
dłużnikowi i wierzycielowi, a ponadto upoważnia komor-
nika, aby uczynił to z urzędu. Wydzielenie części nieru-
chomości powoduje ograniczenie dalszych czynności 
egzekucyjnych. W stosunku do reszty nieruchomości po-
stępowanie ulega zawieszeniu. Jeżeli cena uzyskana z czę-
ści nieruchomości wystarczy na zaspokojenie wszystkich 
prowadzących egzekucję wierzycieli oraz zgłoszonych na-
leżności uprzywilejowanych, komornik umarza postępo-
wanie co do reszty nieruchomości33.
Jak stanowi wreszcie art. 950 KPC, termin zaskarżenia 
opisu i  oszacowania wynosi 2 tygodnie i  liczy się od 
dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zosta-
ły ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu, ter-
min do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestni-
kowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 § 4 KPC, 
a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, 
od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie 
sądu przysługuje zażalenie.
Czynność komornika w postaci opisu i oszacowania nie-
ruchomości, co wynika już z jej ustawowego oznaczenia, 
składa się z  dwóch elementów i  w  istocie dokonywana 
jest dwuetapowo. Pierwszym etapem jest wyznaczenie 
posiedzenia, na którym ustalane są stan faktyczny i praw-
ny nieruchomości oraz jej wartość (dokonuje tego biegły 
obligatoryjnie powołany przez komornika i  w  praktyce 
przybiera postać operatu szacunkowego), drugim zaś jest 
sporządzenie protokołu opisu i oszacowania (jego inte-
gralną część stanowi opinia biegłego)34.

Nadzór sądowy w zakresie 
przygotowania i przeprowadzenia 
licytacji nieruchomości
Jak stanowi art. 952 KPC, zajęta nieruchomość ulega 
sprzedaży przez licytację publiczną. Termin licytacji 
nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 2 ty-
godni po uprawomocnieniu się opisu i oszacowania ani 
też przed uprawomocnieniem się wyroku, na podstawie 
którego wszczęto egzekucję.
W doktrynie zwraca się przede wszystkim uwagę na oko-
liczność, że zajęta nieruchomość może być sprzedana – 

33  H. Ciepła [w:] Kodeks… T. IV, pod red. H. Doleckiego, T. Wiśniew-
skiego, op. cit., s. 593–594.
34  M.  Brulińska [w:]  Kodeks…, pod red. J.  Gołaczyńskiego, op. cit., 
s. 638.

według którego sąd ustala wysokość wynagrodzenia, jest 
dochodowość nieruchomości. Nie oznacza to jednak, że 
wysoka dochodowość, przy niewielkim nakładzie pracy 
zarządcy, powinna zawsze wyznaczać także wysokie wy-
nagrodzenie. Niekiedy niska dochodowość nieruchomo-
ści, przy dużym nakładzie pracy zarządcy, będzie uzasad-
niała przyznanie wyższego wynagrodzenia od tego, które 
uzyskuje zarządca nieruchomości o dużej dochodowości, 
lecz niewielkim nakładzie jego pracy. Zarządca nierucho-
mości nie może dochodzić w odrębnym procesie roszcze-
nia o wynagrodzenie z tytułu sprawowania zarządu oraz 
z  tytułu poniesionych wydatków. Żądania tego rodzaju 
mogą być zgłoszone wyłącznie w postępowaniu egzeku-
cyjnym. Odrębny pozew, zawierający żądanie zasądzenia 
takich należności, nie powinien być jednak odrzucony, 
lecz potraktowany jako wniosek w trybie art. 939 KPC. 
Wreszcie, miesięczny termin do zgłoszenia roszczeń z ty-
tułu wynagrodzenia lub zwrotu wydatków należy liczyć 
od daty odjęcia bądź ustania zarządu. Skoro należności 
z tytułu wynagrodzenia za sprawowanie zarządu oraz po-
niesionych wydatków powszechnie traktowane są jako 
część składowa kosztów postępowania egzekucyjnego, to 
konsekwentnie należy przyjąć, że roszczenie o przyzna-
nie tych należności ma charakter zbliżony do roszczenia 
o zwrot kosztów procesu. Ma więc charakter ściśle proce-
sowy, dlatego też niezgłoszenie tego roszczenia w terminie 
miesiąca po ustąpieniu z zarządu lub po jego ustaniu po-
woduje, że roszczenie owo wygasa31.
Jak stanowi dalej art. 942 KPC, po upływie terminu okre-
ślonego w  wezwaniu dłużnika do zapłaty długu ko-
mornik na wniosek wierzyciela dokonuje opisu i osza-
cowania zajętej nieruchomości. Trafnie zauważono przy 
tym, że skoro w wezwaniu do zapłaty z art. 923 KPC ko-
mornik zakreśla dłużnikowi termin do dobrowolnego 
uiszczenia świadczenia, dopiero z chwilą bezskutecznego 
upływu tego terminu może przystąpić do kolejnego eta-
pu egzekucji z nieruchomości. Opis i oszacowanie mają 
na celu dokładne ustalenie nieruchomości będącej przed-
miotem egzekucji oraz szacunkowe określenie jej warto-
ści będącej podstawą ceny wywołania. Komornik ustala 
więc dokładny obszar nieruchomości oraz wszelkie rzeczy 
i prawa związane z nieruchomością i objęte zajęciem, a po-
nadto prawa obciążające nieruchomość i zmniejszające jej 
efektywną wartość. Przystąpienie do opisu i oszacowania 
jest przy tym uzależnione od wniosku wierzyciela32.
Bardzo istotną dla praktyki kwestię reguluje art.  946 
§ 1–3 KPC stanowiący, że na wniosek wierzyciela lub 
dłużnika, zgłoszony nie później niż podczas opisu i osza-
cowania, jak również z  urzędu, może być wystawiona 
na licytację wydzielona część zajętej nieruchomości, 
której cena wywołania wystarcza na zaspokojenie wierzy-
ciela egzekwującego. O wydzieleniu rozstrzyga komornik 
po oszacowaniu nieruchomości. Na postanowienie sądu 
w tym zakresie przysługuje zażalenie. W razie wydziele-
nia części, dalsze postępowanie co do reszty nieruchomo-

31  H. Pietrzkowski [w:] Kodeks… T. V, pod red. T. Erecińskiego, op. cit., 
s. 627.
32  O. Marcewicz [w:] Kodeks… T. II, pod red. A. Jakubeckiego, op. cit., 
s. 444.



1332

OPINIE

MONITOR PRAWNICZY   24/2019

odmiennie niż w  przypadku ruchomości – wyłącznie 
w drodze licytacji publicznej. W razie wyznaczenia ter-
minu licytacji bez zachowania dwutygodniowego termi-
nu dokonane przez komornika czynności są skuteczne. 
Czynność komornika polegająca na wyznaczeniu licyta-
cji w  terminie krótszym niż wskazany może jednak zo-
stać pozbawiona skutków procesowych w razie zaskarże-
nia jej skargą na czynności komornika. Jeżeli egzekucja 
z nieruchomości została wszczęta na podstawie wyroku 
natychmiast wykonalnego, wówczas termin licytacji nie 
powinien być wyznaczony przed uprawomocnieniem się 
takiego wyroku35. Judykatura stanęła z kolei na trafnym 
skądinąd stanowisku, że zarzut naruszenia art. 952 KPC 
ulega prekluzji z chwilą uprawomocnienia się postanowie-
nia o przybiciu, co wyłącza go z podstaw zażalenia na po-
stanowienie o przysądzeniu własności36.
W myśl art.  960  KPC, jeżeli nikt nie skorzysta z  prawa 
przejęcia nieruchomości albo jeżeli przedmiotem egzeku-
cji nie jest nieruchomość rolna, komornik po dokonaniu 
obwieszczeń przedstawia akta sądowi. W razie spostrzeże-
nia niedokładności lub wadliwości postępowania sąd po-
leci komornikowi ich usunięcie. Omawiany przepis wpro-
wadza obowiązek dokonania przed przystąpieniem do 
licytacji sądowej kontroli prawidłowości dotychcza-
sowego postępowania, tak by wszelkie niedokładności 
lub wadliwości były usunięte jeszcze przed przystąpie-
niem do licytacji. Uważa się przy tym, że w sytuacji, gdy 
usunięcie nieprawidłowości nie jest możliwe w tym cza-
sie, licytacja powinna być odwołana. Na uwagę zasługuje 
również pogląd, że z treści art. 960 KPC nie wynika zwol-
nienie komornika z obowiązku przekazania akt sądowi, 
gdy przy egzekucji nieruchomości rolnej został zgłoszony 
wniosek o przejęcie z art. 958 KPC, natomiast wykonanie 
czynności przekazania akt powinno być w takiej sytuacji 
poprzedzone formalnym badaniem wniosku i usunięciem 
ewentualnych uchybień w trybie art. 130 KPC37.
Zgodnie z treścią art. 967 KPC, po uprawomocnieniu się 
postanowienia o  przybiciu komornik wzywa licytanta, 
który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch 
tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek 
depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrące-
niem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy 
komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny 
nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca. Ze sformuło-
wań tego przepisu wynika, że przewiduje on dwa rodza-
je terminów do uiszczenia ceny nabycia nieruchomo-
ści na  licytacji, a mianowicie termin ustawowy dwóch 
tygodni i termin komorniczy (wcześniej sądowy), który 
nie może przekroczyć miesiąca. Termin ustawowy nie 
podlega ani przedłużeniu, ani skróceniu, a jedynie przy-
wróceniu na zasadach ogólnych. Natomiast termin ko-
morniczy może ulec przedłużeniu stosownie do treści 
art. 166 KPC. Wniosek o wyznaczenie terminu komor-
niczego do dokonania wpłaty musi być złożony w ciągu 

35  H. Pietrzkowski [w:] Kodeks… T. V, pod red. T. Erecińskiego, op. cit., 
s. 644.
36  Postanowienie SN z 9.3.2005 r., III CK 258/04, Legalis.
37  O. Marcewicz [w:] Kodeks… T. II, pod red. A. Jakubeckiego, op. cit., 
s. 454.

2 tygodni od wezwania nabywcy do uiszczenia ceny, czyli 
w ciągu biegu terminu ustawowego38. Z poglądów judyka-
tury warto zwrócić uwagę na koncepcję, zgodnie z którą 
oddalenie wniosku o wyznaczenie terminu sądowego (ak-
tualnie komorniczego) z art. 967 KPC lub nierozpoznanie 
go w terminie ustawowym rodzi obowiązek ponownego 
wezwania licytanta do złożenia ceny nabycia39.
Jak stanowi dalej art. 969 § 1–3 KPC, jeżeli nabywca nie 
wykonał w  terminie warunków licytacyjnych co do 
zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wyga-
sają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd 
stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażale-
nie. Od nabywcy nieskładającego rękojmi, który nie wy-
konał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w try-
bie egzekucji należności sądowych. Z rękojmi utraconej 
przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty 
egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład 
sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja zosta-
ła umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
Rękojmia w wysokości 1/10 sumy oszacowania powin-
na być przy tym złożona najpóźniej w dniu poprzedzają-
cym przetarg. Celem stosownej zmiany regulacji art. 962 
§ 1 KPC, dokonanej ZmKPCU11, było uniknięcie wystę-
pujących w praktyce opóźnień w rozpoczęciu przetargu 
z uwagi na składanie rękojmi w gotówce tuż przed jego 
rozpoczęciem. Rozwiązanie to należy ocenić pozytyw-
nie, biorąc pod uwagę obowiązek komornika zbada-
nia prawidłowości złożenia rękojmi. Złożenie rękojmi 
w terminie późniejszym powinno skutkować odmową do-
puszczenia danego licytanta do udziału w przetargu. Skar-
gę na tę czynność rozpozna sędzia nadzorujący licytację. 
Rękojmia podlega zatrzymaniu, jeśli złożona jest przez li-
cytanta, któremu udzielono przybicia, i niezwłocznemu 
zwrotowi na rzecz pozostałych licytantów. Skutkami nie-
spełnienia przez nabywcę warunków licytacyjnych w za-
kresie zapłaty ceny są utrata rękojmi i wygaśnięcie skut-
ków przybicia. Zapłacona część ceny podlega zwrotowi, 
a od nabywcy, który uprzednio nie składał rękojmi, w ta-
kiej sytuacji rękojmię tę ściąga się w trybie egzekucji na-
leżności sądowych40.
Warto również odnotować bardzo dyskusyjny pogląd 
przedstawiony w orzecznictwie, jakoby nie w każdym wy-
padku niewykonania warunków licytacyjnych przez na-
bywcę następowała utrata rękojmi lub powstawało prawo 
do jej ściągnięcia, albowiem jeżeli niewykonanie warun-
ków jest następstwem okoliczności, za które nabywca nie 
ponosi odpowiedzialności, nałożenie takiego rodzaju kary 
byłoby sprzeczne z założeniami przepisu art. 969 KPC41. 
Zgodzić natomiast wypada się ze stanowiskiem, że prze-
widziana w tym przepisie utrata rękojmi następuje z mocy 
prawa, a postanowienie sądu stwierdzające jej utratę ma 
charakter wyłącznie deklaratoryjny42.

38  H. Ciepła [w:] Kodeks… T. IV, pod red. H. Doleckiego, T. Wiśniew-
skiego, op. cit., s. 617.
39  Postanowienie SN z 22.8.2000 r., IV CKN 1220/00, Legalis.
40  M.  Brulińska [w:]  Kodeks…, pod red. J.  Gołaczyńskiego, op. cit., 
s. 647–649.
41  Postanowienie SN z 22.9.1966 r., III CR 199/66, Legalis. 
42  Uchwała SN z 20.11.2009 r., III CZP 88/09, OSNC Nr 7–8/2010, 
poz. 100.
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strzygnięta natychmiast przez sędziego (referendarza) 
nadzorującego przebieg licytacji. Może ją złożyć każdy, 
czyje prawa zostały naruszone przez komornika. Uregu-
lowanie to wyłącza możliwość zaskarżenia czynności ko-
mornika w drodze skargi po zakończeniu licytacji. Skargę 
taką należałoby odrzucić jako niedopuszczalną46.
W myśl art. 987 KPC, po zamknięciu przetargu sąd w oso-
bie sędziego albo referendarz sądowy, pod którego nadzo-
rem odbywa się licytacja, wydaje na posiedzeniu jawnym 
postanowienie co do przybicia na  rzecz licytanta, któ-
ry zaofiarował najwyższą cenę, po wysłuchaniu tak jego, 
jak i obecnych uczestników. Jak stanowi z kolei art. 988 
§  1–2  KPC, postanowienie o  przybiciu ogłasza się nie-
zwłocznie po ukończeniu przetargu. Ogłoszenie można 
jednak odroczyć najdalej na tydzień, jeżeli zgłoszono skar-
gę, której natychmiastowe rozstrzygnięcie nie jest możliwe, 
jak również z innych ważnych przyczyn. Jeżeli skargi lub za-
żalenia wniesione w toku postępowania egzekucyjnego nie 
są jeszcze prawomocnie rozstrzygnięte, sąd może wstrzy-
mać wydanie postanowienia co do udzielenia przybicia. 
Ten ostatni przepis przewiduje zatem możliwość odrocze-
nia wydania postanowienia o przybiciu, a także możliwość 
wstrzymania wydania takiego postanowienia. Odroczenie 
ogłoszenia postanowienia może nastąpić najwyżej na ty-
dzień, natomiast wstrzymanie wydania postanowienia co 
do udzielenia przybicia nie jest obwarowane żadnym ter-
minem. Należy więc przyjąć, że wstrzymanie wydania po-
stanowienia następuje do czasu ustąpienia przyczyny, która 
spowodowała wstrzymanie (uprawomocnienie się posta-
nowienia rozstrzygającego skargę lub zażalenie)47.
W doktrynie i orzecznictwie powstał przy tym spór, czy 
postanowienie o udzieleniu przybicia może być wydane 
na posiedzeniu niejawnym. Opowiadając się za dopusz-
czalnością takiego rozwiązania wskazać należy, że choć 
postanowienie to z reguły wydawane jest na posiedzeniu 
jawnym wyznaczonym w celu przeprowadzenia licytacji, 
to może być ono wyjątkowo wydane także na posiedze-
niu niejawnym, gdy sąd wstrzymał wydanie postanowie-
nia o przybiciu48. 
Zgodnie z treścią art. 990 KPC, w postanowieniu o przy-
biciu wymienia się imię i nazwisko nabywcy, oznaczenie 
nieruchomości, datę przetargu i cenę nabycia. Jak pod-
kreśla H. Ciepła49, przepis ten określa treść postanowie-
nia, które spełnia de  facto rolę wstępną w  stosunku do 
przysądzenia własności. Brzmienie przepisu uwzględnia 
przy tym jedynie przypadek, w którym nabywcą jest oso-
ba fizyczna, co jest nieuzasadnione. Jeżeli bowiem nabyw-
cą jest osoba prawna, w postanowieniu muszą znaleźć się 
dane identyfikujące ten podmiot. Oznaczenie nierucho-
mości w  postanowieniu o  przybiciu musi odpowiadać 
oznaczeniu nieruchomości w  protokole opisu i  oszaco-

46  H. Ciepła [w:] Kodeks… T. IV, pod red. H. Doleckiego, T. Wiśniew-
skiego, op. cit., s. 638.
47  H. Pietrzkowski [w:] Kodeks… T. V, pod red. T. Erecińskiego, op. cit., 
s. 686.
48  Ibidem, s.  687, jak również SN w  postanowieniu z  12.3.1999  r., 
I CKN 1317/98, OSNC Nr 9/1999, poz. 162.
49  H. Ciepła [w:] Kodeks… T. IV, pod red. H. Doleckiego, T. Wiśniew-
skiego, op. cit., s. 642.

W myśl art.  972  KPC, licytacja odbywa się publicznie 
w obecności i pod nadzorem sędziego albo referendarza 
sądowego. Przetarg jest zatem trzecim, po zajęciu oraz 
opisie i  oszacowaniu, etapem postępowania egzekucyj-
nego z nieruchomości. Licytacja jest przy tym w istocie 
szczególnym rodzajem posiedzenia jawnego. Publiczny 
charakter licytacji oznacza, że może w niej uczestniczyć 
każda osoba pełnoletnia. Naruszenie przepisów o  pub-
licznym przebiegu licytacji prowadzi do odmowy udziele-
nia przybicia. Licytację prowadzi komornik w obecności 
i pod nadzorem sędziego albo referendarza sądowego. Ich 
nadzór wyraża się w uprawnieniu do wydawania komor-
nikowi poleceń zmierzających do usunięcia popełnionych 
uchybień, a także w rozpoznawaniu skarg na czynności ko-
mornika, które mogą być zgłaszane ustnie. Czynnością, 
która nie ma charakteru stricte nadzorczego, ale ma istotne 
znaczenie w tej fazie postępowania, jest ogłoszenie przez 
postanowienia o udzieleniu przybicia, chyba że nastąpi 
odroczenie jego ogłoszenia43.
Stosownie do dyspozycji art. 984 § 1–3 KPC, jeżeli rów-
nież na drugiej licytacji nikt nie przystąpi do przetargu, 
przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w ce-
nie nie niższej od 2/3 części sumy oszacowania, przy czym 
prawo przejęcia przysługuje wierzycielowi egzekwujące-
mu i  hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Wniosek 
o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć są-
dowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie 
rękojmię, chyba że ustawa go od niej zwalnia. Wreszcie, 
jeżeli kilku wierzycieli składa wniosek o przejęcie, pierw-
szeństwo przysługuje temu, kto zaoferował cenę wyższą, 
a przy równych cenach temu, czyja należność jest więk-
sza. Wierzycielem egzekwującym jest przy tym wierzyciel 
prowadzący egzekucję przeciwko dłużnikowi, zaś wierzy-
cielem hipotecznym – wierzyciel, któremu przysługuje 
wierzytelność zabezpieczona hipoteką na egzekwowanej 
nieruchomości44. Wniosek wierzyciela o  przejęcie nie-
ruchomości na podstawie art. 984 § 2 KPC, złożony bez 
uiszczenia rękojmi, nie spełnia warunków formalnych, co 
uzasadnia zastosowanie art. 130 w zw. z art. 13 § 2 KPC45.
Bardzo istotną kwestię z  punktu widzenia tytułowego 
zagadnienia reguluje art. 986 KPC stanowiący, że skar-
gę na czynności komornika w toku licytacji aż do za-
mknięcia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu albo 
referendarzowi sądowemu nadzorującemu licytację, 
który natychmiast ją rozstrzyga.
Choć sama problematyka skargi na czynności komornika 
w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości zostanie 
omówiona w dalszej części, stwierdzić w tym miejscu na-
leży, że powyższy przepis stanowi lex specialis w stosunku 
do art. 767 KPC wprowadzając uproszczony sposób za-
skarżenia czynności komornika dokonanych w czasie li-
cytacji. Uproszczenie dotyczy skargi, terminu jej złożenia 
i rozpoznania. Skarga powinna być zgłoszona ustnie i roz-

43  H. Pietrzkowski [w:] Kodeks… T. V, pod red. T. Erecińskiego, op. cit., 
s. 664.
44  O. Marcewicz [w:] Kodeks… T. II, pod red. A. Jakubeckiego, op. cit., 
s. 464.
45  Uchwała SN z  30.1.2002  r., III  CZP 84/01, OSNC Nr  10/2002, 
poz. 122.
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wania. Data przetargu musi być wymieniona, jeśli przybi-
cia udziela sąd po przeprowadzeniu licytacji.
Sąd odmówi przybicia z powodu naruszenia przepisów 
postępowania w toku licytacji, jeżeli uchybienia te mo-
gły mieć istotny wpływ na  wynik przetargu (art.  991 
§ 1 KPC). Sąd odmówi również przybicia, jeżeli postę-
powanie podlegało umorzeniu lub zawieszeniu albo jeże-
li uczestnik nie otrzymał zawiadomienia o licytacji, chy-
ba że z tego powodu nie nastąpiło naruszenie jego praw 
albo że będąc na licytacji nie wystąpił ze skargą na to uchy-
bienie (art. 991 § 2 KPC). Jeżeli przybicie nie następuje 
niezwłocznie po ukończeniu przetargu, sąd na wniosek li-
cytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, może, w wy-
padku gdy zarządcą jest dłużnik, odjąć mu zarząd i usta-
nowić innego zarządcę (art. 993 § 1 KPC). Po przybiciu 
sąd wyda przedmiotowe zarządzenie na wniosek nabywcy 
lub uczestnika postępowania. Nabywca może być na włas-
ne żądanie ustanowiony zarządcą, jeżeli oprócz rękojmi 
złożył w gotówce nie mniej niż piątą część ceny nabycia 
albo jeżeli do tej wysokości przysługuje mu prawo zalicze-
nia swej wierzytelności na poczet ceny nabycia (art. 993 
§  2  KPC). W  razie wygaśnięcia skutków przybicia bez 
równoczesnego umorzenia egzekucji sąd wyda postano-
wienie co do osoby zarządcy, jeżeli dotychczasowym za-
rządcą był nabywca (art. 993 § 3 KPC).
Jak zauważa M.  Brulińska50, sąd bada z  urzędu kwestię 
ewentualnego naruszenia przepisów postępowania w toku 
licytacji, jeżeli uchybienia te mogły mieć istotny wpływ 
na przebieg przetargu, jak również istnienie podstaw do 
zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego. 
Natomiast nieotrzymanie przez uczestnika zawiadomie-
nia o licytacji podlega badaniu jedynie na wniosek tego 
uczestnika. Nie będzie przy tym podstaw do odmowy 
udzielenia przybicia, jeżeli wskutek takiego uchybienia 
nie nastąpiło naruszenie praw tego uczestnika albo jeżeli 
będąc obecny na licytacji, nie wystąpił on ze skargą na to 
uchybienie. Konsekwencją odmowy przybicia jest wyzna-
czenie przez komornika ponownej licytacji, przy czym 
może to nastąpić jedynie na wniosek wierzyciela. Zasada 
ta nie dotyczy rzecz jasna sytuacji, gdy przyczyną odmowy 
było zaistnienie podstaw do zawieszenia bądź umorzenia 
postępowania egzekucyjnego. Należy również uznać, że 
po wydaniu postanowienia o udzieleniu przybicia wnio-
sek wierzyciela o  zawieszenie postępowania egzekucyj-
nego nie może być uwzględniony51. Jeżeli jednak wniosek 
taki wierzyciel złoży po zakończeniu przetargu, ale w sy-
tuacji, gdy sąd wstrzymał wydanie postanowienia co do 
udzielenia przybicia, to jest to przeszkoda do wydania po-
stanowienia o udzieleniu przybicia52.
Na podstawie art. 993 KPC sąd wydaje zaś w przedmio-
cie zarządu postanowienia, które nie podlegają zaskar-
żeniu, tj.  postanowienie o  zmianie zarządcy (zarówno 
przed przybiciem, jak i po przybiciu), o odmowie zmiany 
zarządcy (przed udzieleniem przybicia), o odmowie po-
wierzenia zarządu nabywcy, o ustanowieniu nowego za-

50  M. Brulińska [w:] Kodeks…, pod red. J. Gołaczyńskiego, s. 660–661.
51  Postanowienie SN z  22.10.2004  r., II  CK 96/04, Nr  10/2005, 
poz. 178.
52  Uchwała SN z 25.11.2010 r., III CZP 89/10, Legalis.

rządcy (po wygaśnięciu skutków przybicia, jeżeli zarządcą 
był nabywca), wreszcie o pozostawieniu zarządu nabywcy 
(po wygaśnięciu skutków przybicia)53.
Podsumowując ten fragment omawianego nadzoru na-
leży wskazać, że według art. 997 KPC na postanowie-
nie sądu co do przybicia przysługuje zażalenie. Pod-
stawą zażalenia nie mogą być takie uchybienia przepisów 
postępowania, które nie naruszają praw skarżącego. Pod-
stawę zażalenia mogą zatem stanowić tylko takie uchy-
bienia przepisom postępowania, które naruszają pra-
wa skarżącego. Oznacza to, że zażalenie nie przysługuje 
temu, czyje prawo nie zostało naruszone z powodu po-
gwałcenia przepisów postępowania. Podstawa ta ograni-
cza się do naruszenia przepisów na etapie zawiadomienia 
o licytacji, toku jej prowadzenia i samego przybicia, nato-
miast nie odnosi się do wcześniejszych faz postępowania 
egzekucyjnego54.

Czynności nadzorcze sądu  
związane z przysądzeniem własności 
i podziałem sumy uzyskanej  
z egzekucji nieruchomości
Jak stanowi art. 998 § 1–2 KPC, po uprawomocnieniu 
się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków 
licytacyjnych lub postanowienia o ustaleniu ceny na-
bycia i wpłaceniu całej ceny przez Skarb Państwa, sąd 
wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Na 
postanowienie co do przysądzenia własności przysłu-
guje zażalenie. Podstawą zażalenia nie mogą być uchy-
bienia sprzed uprawomocnienia się przybicia.
Jak zauważono w judykaturze, postanowienie to sąd wy-
daje z urzędu, bez wniosku nabywcy czy innych uczest-
ników postępowania. Jedynie wskazane w treści przepisu 
przesłanki mogą być przedmiotem badania sądu55. W tre-
ści postanowienia sąd wskazuje nabywcę oraz określa nie-
ruchomość będącą przedmiotem przysądzenia własności. 
Opis ten powinien odpowiadać ściśle określeniu zawarte-
mu w opisie i oszacowaniu oraz w wydanym uprzednio 
postanowieniu o przybiciu. Postanowienie powinno też 
wyraźnie wskazywać zapłacenie przez nabywcę całej ceny 
gotówką, jeśli ten warunek został spełniony56.
Warto dalej zwrócić uwagę na regulację art. 1001 KPC, 
zgodnie z  treścią którego na  wniosek właściciela nieru-
chomości władnącej, zgłoszony najpóźniej na 3 dni przed 
terminem licytacji, sąd może zarządzić, że służebność 
gruntowa, która nie znajduje pełnego pokrycia w cenie 
nabycia, będzie utrzymana w mocy, jeżeli jest dla nieru-
chomości władnącej konieczna, a nie obciąża w sposób 
istotny wartości nieruchomości obciążonej.

53  H. Pietrzkowski [w:] Kodeks… T. V, pod red. T. Erecińskiego, op. cit., 
s. 695.
54  H. Ciepła [w:] Kodeks… T. IV, pod red. H. Doleckiego, T. Wiśniew-
skiego, op. cit., s. 651, jak również SN w postanowieniu z 11.2.2000 r., 
III CKN 1072/99, OSNC Nr 9/2000, poz. 160.
55  Postanowienie SN z 12.12.1997 r., III CKN 383/97, Legalis.
56  Postanowienie SN z  19.11.1996  r., III  CKU 10/96, OSNC 
Nr 3/1997, poz. 32.
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Jak zauważa H.  Pietrzkowski57, wskazany w  treści tego 
przepisu termin, to termin ustanowiony dla dochodzenia 
roszczenia materialnoprawnego, należy go zatem kwa-
lifikować jako termin zawity prawa materialnego. Uchy-
bienie terminowi powoduje wygaśnięcie dochodzonego 
roszczenia. Rozstrzygnięcie sądu w przedmiocie zgłoszo-
nego wniosku zapada w formie postanowienia, na podsta-
wie którego sąd utrzymuje w mocy służebność gruntową 
albo wniosek oddala. Co szczególnie godne podkreśle-
nia, sąd powinien rozstrzygnąć wniosek przed licytacją, 
w przeciwnym bowiem razie licytant będzie pozostawać 
w niepewności co do losów służebności gruntowej obcią-
żającej nieruchomość będącą przedmiotem egzekucji. Po-
stanowienie sądu nie podlega zaskarżeniu.
W myśl art. 1035 KPC, niezwłocznie po uprawomocnie-
niu się postanowienia o przysądzeniu własności oraz po-
stanowienia w przedmiocie kosztów komornik sporządza 
plan podziału.
Jak wynika z powyższego, w przypadku egzekucji z nieru-
chomości lub innych praw majątkowych, co do których 
stosuje się przepisy o egzekucji z nieruchomości, ustawo-
dawca wprowadza bezwzględny obowiązek sporządzenia 
planu podziału. Plan podziału powinien być zatem sporzą-
dzony także wtedy, gdy w podziale uczestniczy tylko jeden 
wierzyciel oraz gdy suma uzyskana z egzekucji wystarcza 
na zaspokojenie wszystkich należności uczestniczących 
w podziale. Komornik sporządza projekt planu podziału 
w formie postanowienia. Postanowienie to nie rozstrzyga 
władczo o planie podziału, dlatego też nie podlega zaskar-
żeniu w trybie skargi na czynność komornika. Po przedło-
żeniu przez komornika projektu planu podziału sąd, któ-
ry nadzorował egzekucję z nieruchomości, na posiedzeniu 
niejawnym postanowieniem zatwierdza projekt sporzą-
dzony przez komornika lub wprowadza do planu zmiany 
i uzupełnienia. Sąd nie może uchylić projektu planu po-
działu do ponownego rozpoznania58.
Stosownie do dyspozycji art. 1027 § 1–3 KPC, odpis pla-
nu podziału doręcza się dłużnikowi, osobom uczestniczą-
cym w podziale oraz innym osobom, które zgłosiły swój 
udział, a ich należności nie zostały uwzględnione w po-
dziale. Zarzuty przeciwko planowi podziału wnosi się 
do organu egzekucyjnego, który go sporządził, w termi-
nie 2 tygodni od dnia doręczenia tego planu. O zarzutach 
wniesionych do komornika rozstrzyga sąd.
Charakteryzując zarzuty przeciwko planowi podziału 
P. Telenga podnosi, że stanowią one szczególny środek za-
skarżenia w postępowaniu egzekucyjnym. Zarzuty te są 
niedewolutywne, ale ich wniesienie powoduje wstrzyma-
nie wykonania zaskarżonego orzeczenia, a więc korzystają 
z cechy suspensywności. Środek ten wnoszony jest zawsze 
do organu, który sporządził plan, w  terminie dwutygo-
dniowym. Zarzuty mogą być sporządzone w formie pisma 
procesowego lub mogą być wniesione ustnie do protoko-
łu. Z uwagi na odformalizowany charakter, zarzuty wno-
szone w formie pisma procesowego muszą tylko sprostać 

57  H. Pietrzykowski [w:] Kodeks… T. V, pod red. T. Erecińskiego, op. cit., 
s. 711.
58  Z.  Woźniak [w:]  Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie 
zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, pod red. J. Gołaczyńskiego, 
Warszawa 2012, s. 737.

ogólnym wymogom formalnym pism procesowych. Tyl-
ko fakultatywnie można wskazać konkretne wadliwości 
planu podziału i podstawy prawne wniosków. Kognicja 
sądu rozpoznającego środki zaskarżenia przeciwko pla-
nowi podziału ogranicza się przy tym do rozpoznania za-
rzutów formalnych, z których wymienić można kwestio-
nowanie dopuszczenia wierzycieli do podziału, błędne 
ustalenie sumy podlegającej podziałowi, czy wreszcie na-
ruszenie zasady pierwszeństwa lub proporcjonalności59.
Jak stwierdza wreszcie art. 1028 § 1–4 KPC, jeżeli zarzu-
tów nie wniesiono w terminie przepisanym, organ egzeku-
cyjny przystąpi do wykonania planu. Wniesienie zarzutów 
wstrzymuje wykonanie planu tylko w części, której zarzu-
ty dotyczą. Na skutek wniesienia zarzutów sąd po wysłu-
chaniu osób zainteresowanych zatwierdzi albo odpowied-
nio zmieni plan. W postępowaniu tym sąd nie rozpoznaje 
sporu co do istnienia prawa objętego planem podziału. 
Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Wykona-
nie planu w części dotkniętej zarzutami nastąpi po upra-
womocnieniu się postanowienia sądu, chyba że zostało 
wstrzymane przez zabezpieczenie powództwa w sporze 
o ustalenie nieistnienia prawa.
Zaskarżenie planu podziału może zatem dotyczyć jego 
całości albo części. W  tym drugim przypadku z  reguły 
wstrzymanie wykonania planu odnosi się do części zaskar-
żonej. Jednak ponadto wstrzymanie wykonania powinno 
nastąpić w takim zakresie, w jakim ewentualne uwzględ-
nienie zarzutów mogłoby mieć wpływ na  podział. Nie-
wniesienie zarzutów w  ustawowym terminie powoduje 
uprawomocnienie się planu podziału. Zarzuty spóźnione 
podlegają odrzuceniu, chyba że złożono wniosek o przy-
wrócenie terminu do wniesienia zarzutów. Wówczas sąd 
może wstrzymać wykonanie planu do czasu rozstrzygnię-
cia wniosku. Wykonanie planu podziału powinno nastą-
pić niezwłocznie po jego uprawomocnieniu się. Do wy-
konania nie jest potrzebny wniosek osoby uprawnionej. 
Organ egzekucyjny przystępuje bowiem do wykonania 
planu podziału z  urzędu, gdy tylko zaistnieją ku temu 
przesłanki, jednak poza zakresem, w jakim plan mógłby 
ulec zmianie wskutek uwzględnienia zarzutów. Wypłata 
należności wynikającej z planu podziału poszczególnym 
wierzycielom oraz zwrot ewentualnej nadwyżki dłużni-
kowi powinny następować jednocześnie. Decyzja taka 
nie wymaga formy postanowienia, ma bowiem wyłącznie 
charakter czynności technicznej, zmierzającej do realizacji 
postanowienia dotyczącego planu podziału60.

Metodyka rozpoznawania spraw 
ze skargi na czynności komornika  
oraz orzeczenia mogące zapaść wskutek 
jej rozpoznania
Ponieważ, jak już stwierdzono powyżej, ważny instru-
ment realizowania przez sąd swoich uprawnień nadzor-
czych w toku postępowania egzekucyjnego z nierucho-

59  P. Telenga [w:] Kodeks postępowania cywilnego. T. II. Komentarz 
do art. 730–1217, pod red. A. Jakubeckiego, Warszawa 2017, s. 495–496.
60  H. Ciepła [w:] Kodeks… T. IV, pod red. H. Doleckiego, T. Wiśniew-
skiego, op. cit., s. 716.
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   Summary:

Supervision of enforcement against real property in the judicial practice
The purpose of the civil court enforcement proceedings is to enforce the rights established or determined in the examina-
tion proceedings. Therefore, the optimum solution would be if the need to initiate it was as rare as possible. Unfortunately, 
the “slowdown” of the world economy, wich affects the economic situation in Poland, makes one look with special atten-
tion at the institutions enabling enforcement of obligations. Enforcement against real property is one of the most impor-
tant methods thereof. On the one hand, its significance is demonstrated by the functions that real property plays in the free 

mości stanowi skarga na czynności komornika, zasadne 
wydaje się ramowe przybliżenie tej instytucji.
Jak stanowi art. 7672 § 1 KPC, sąd rozpoznaje skargę 
w terminie tygodniowym od dnia jej wpływu do sądu, 
a gdy skarga zawiera braki formalne, które podlegają 
uzupełnieniu, w terminie tygodniowym od jej uzupeł-
nienia. Ponadto, w myśl art. 767 § 5 KPC, skargę wnosi 
się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynno-
ści lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie 
3 dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie 
zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzo-
ne wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je 
wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba 
że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi 
komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, 
których uwzględnienie skargi dotyczy. Wreszcie, zgodnie 
z treścią art. 7672 § 2 KPC, wniesienie skargi nie wstrzy-
muje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskar-
żonej czynności, chyba że sąd zawiesi postępowanie lub 
wstrzyma dokonanie czynności.
Jak wynika zatem z  powyższych przepisów, tok postę-
powania sądu wywołanego wniesieniem przedmioto-
wej skargi obejmuje wstępne badanie skargi połączone 
z  ewentualnym uzupełnieniem przez skarżącego opłaty 
sądowej, względnie braków formalnych skargi, ewentual-
ne rozstrzygnięcie wniosku o zawieszenie postępowania 
egzekucyjnego, uzyskanie dostępu do akt postępowania 
egzekucyjnego wraz z odebraniem od komornika stosow-
nych wyjaśnień, wreszcie rozpoznanie skargi na posiedze-
niu niejawnym61. Termin wskazany w art. 7672 § 1 KPC 
ma przy tym charakter instrukcyjny, a jego naruszenie nie 
wpływa na rozstrzygnięcie skargi lub też skuteczność jej 
wniesienia. Naruszenie powyższego terminu może mieć 
jedynie znaczenie w kontekście odpowiedzialności Skar-
bu Państwa za naruszenie prawa strony do rozpoznania 
sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki62.
Komornik nie jest stroną w  postępowaniu wywołanym 
wniesieniem skargi. Z tego względu brak podstaw do ob-
ciążenia komornika kosztami tego postępowania w przy-
padku uznania przez sąd skargi za zasadną. Jedynym wyjąt-
kiem od powyższej zasady jest sytuacja opisana w art. 767 
§ 6 KPC, zgodnie z treścią którego w przypadku stwier-
dzenia oczywistego naruszenia prawa przez komorni-
ka, sąd uwzględniając skargę, stosownie do okoliczności, 

61  Szerzej na ten temat m.in. M. Śladkowski, Skarga na czynności ko-
mornika w praktyce sądowej, MoP Nr 18/2014, s. 984–988.
62  Z. Woźniak [w:] Wybrane…, pod red. J. Gołaczyńskiego, op. cit., s. 39.

może go obciążyć kosztami postępowania wywołanego 
skargą. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stro-
nom oraz komornikowi. O kosztach postępowania skar-
gowego sąd rozstrzyga zatem zasadniczo w relacji między 
jego stronami, tj. wierzycielem i dłużnikiem63.
Jeżeli po rozpoznaniu skargi na  czynność komorni-
ka sąd uzna ją za zasadną, może wydać jedno z trzech 
dopuszczalnych rozstrzygnięć, tj.  uchylić czynność 
komornika, uchylić czynność komornika i  polecić 
mu wykonanie innej czynności, czy wreszcie uchylić 
czynność komornika i dokonać prawidłowej czynno-
ści64. Skargę niezasadną sąd oddali. Wreszcie, stosownie 
do treści art. 7673 KPC, sąd odrzuca skargę wniesioną 
po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z in-
nych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, któ-
rej braków nie uzupełniono w terminie, chyba że uzna, 
iż zachodzą podstawy do podjęcia czynności na podsta-
wie art. 759 § 2 KPC. Należy w tym miejscu zauważyć, że 
przepis art. 7673 KPC zmieniono 3.5.2012 r. w celu usu-
nięcia wątpliwości co do tego, jakie orzeczenie powinien 
wydać sąd, gdy na podstawie art. 759 § 2 rozpoznaje skar-
gę wniesioną po terminie.
Postanowienie sądu wydane w  wyniku rozpoznania 
skargi jest zaskarżalne w przypadkach enumeratywnie 
wskazanych w ustawie, a także gdy zmierza do zakoń-
czenia postępowania w sprawie65. Na podstawie przepi-
su art. 7673 KPC zaskarżeniu zażaleniem podlega po-
nadto postanowienie o odrzuceniu skargi.
W doktrynie trafnie zauważono przy tym, że nie każde 
postanowienie sądu rozstrzygające skargę na  czynność 
komornika jest postanowieniem kończącym postępowa-
nie w sprawie. Postanowieniem kończącym postępowa-
nie w sprawie – w rozumieniu regulacji art. 394 § 1 KPC 
– jest postanowienie kończące sprawę jako całość. Odno-
sząc tę tezę do postępowania egzekucyjnego należy przy-
jąć, że kończącym postępowanie w sprawie będzie tylko 
takie postanowienie, które kończy postępowanie egzeku-
cyjne jako całość, nie zaś rozstrzygające sprawę wpadko-
wą, za którą uznać należy rozstrzygnięcie skargi na czyn-
ność komornika66. 

63  D. Zawistowski [w:] Kodeks postępowania cywilnego. T. IV. Artyku-
ły 730–1088, pod red. H. Doleckiego, T. Wiśniewskiego, Warszawa 2014, 
s. 158.
64  O. Marcewicz [w:] Kodeks… T. II, pod red. A. Jakubeckiego, op. cit., 
s. 156.
65  Por.  postanowienie SN z  15.4.1986  r., III  CRN 40/86, OSNC 
Nr 7/1987, poz. 102.
66  Szerzej M. Gajewski, Zaskarżalność postanowień sądowych rozstrzy-
gających skargę na czynność komornika, Rej. Nr 1/2002, s. 63 i n.
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market economy, and on the other, the nature of human needs that real property satisfi es. Th e way in which enforcement 
against real property has been shaped, as well as its judicial supervision requires that the legislator maintains a balance be-
tween ensuring adequate protection for both parties under the enforcement proceedings. Th e need to protect the debtor 
is obvious, which results from the considerable powers of the bailiff  in the course of enforcement. However, the interest of 
the creditor, who is fully entitled to expect from the state of the rule of law adequate assistance in effi  cient and as fast as po-
ssible eforcement of claims covered by the writs must not be ignored.

Key words: court, enforcement, proceedings, real property, supervision
Słowa kluczowe: sąd, egzekucja, postępowanie, nieruchomość, nadzór 
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