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Zadanie jest finansowane z budżetu państwa 
w ramach dotacji celowej przekazanej Powiatowi

Łukowskiemu.

01Otrzymanie zawiadomienia o wszczęciu
egzekucji- uprawnienia i obowiązki wierzyciela,

dłużnika i komornika.



JAKIE SĄ OBOWIĄZKI KOMORNIKA WOBEC DŁUŻNIKA?
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Zadaniem komornika jest wyegzekwowanie z majątku dłużnika
należności dla wierzyciela i jest to forma przymusu. W pierwszej

kolejności komornik zobowiązany jest zawiadomić dłużnika o
wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

 
Co to znaczy zawiadomienie o wszczęciu egzekucji?

Egzekucja komornicza zaczyna się od tego, że komornik sądowy
zawiadamia dłużnika o wszczęciu postępowania. Informuje go,

między innymi, o tym na rzecz kogo odzyskiwany jest dług, z jakiego
tytułu, w jakiej kwocie oraz z jakich składników majątku.



1.     Złożenie skargi  na czynności  komornika
2.     Wytoczenie powództwa przeciwegzekucyjnego
3.     Prawo do informacj i  o wysokości  zadłużenia 
4.     Składać inne wnioski  do komornika
5.     Prawo do udziału w czynnościach komorniczych

UPRAWNIENIA
DŁUŻNIKA
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Obowiązki dłużnika
 

1. Udzielanie wyjaśnień komornikowi
2. Wykazywanie swojego majątku w tym wskazanie

wszelkich wierzytelności, ruchomości, nieruchomości 
3. Informowania komornika o każdej zmianie

majątkowej czy adresowej
4. Nieutrudnianie czynności



05Uprawnienia wierzyciela
 

1.    Wybór komornika
2.    Prawo do informacji o toczącym się postępowaniu

3.    Wybór sposobu i zakresu z jakiego chce by dokonano
egzekucji (z ruchomości, nieruchomości, rachunku

bankowego czy wynagrodzenia)
4.    Prawo do udziału w zajęciu

5.    Prawo do zlecenia poszukiwania majątku
 
 



 
Obowiązki  wierzyciela

 
 

1.    Informowania komornika o znanych
składnikach majątku dłużnika

 
2.    Informowania komornika o uzyskanych

sumach bezpośrednio od dłużnika
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Uprawnienia komornika
 

1.    Prowadzenie egzekucji
2.    Zajęcie i sprzedaż ruchomości
3.    Zajęcie rachunku bankowego
4.    Zajęcie wynagrodzenia za pracę
5.    Zajęcie i licytacja nieruchomości
6.    Zajęcie zwrotów podatków czy innych
zwrotów publicznoprawnych 
7.    Zajęcie emerytury czy renty 
8.    Zajęcie innych dochodów
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UWAGA! Wolne od zajęcia są:

 
·   kwota wolna to 75 % minimalnego wynagrodzenia (3010 zł  –
2022 r . ;  kwota wolna nie obowiązuje przy zadłużeniach
al imentacyjnych) 
·   świadczenia ,  dodatki  i  zasi łk i  wypłacane przez organy pomocy
społecznej  w tym:
-   świadczenia al imentacyjne,  
-  świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności
egzekucj i  a l imentów
- świadczenia rodzinne
-  dodatki  rodzinne,  pielęgnacyjne,  porodowe,  dla sierot  zupełnych
-  zasi łk i  dla opiekunów
- świadczenia z pomocy społecznej
-  świadczenia integracyjne
-  świadczenie wychowawcze tzw. 500+ 
-  jednorazowe świadczenie ,  o którym mowa w art .  10 ustawy z dnia
4 l istopada 2016 r .  o wsparciu kobiet  w ciąży i  rodzin "Za życiem” 
-  świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej
egzystencj i

 



NIE PODLEGAJĄ ZAJĘCIU 09

1.    przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego
domowników, w szczególności lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik
lub   kuchenka   mikrofalowa,   płyta grzewcza służąca podgrzewaniu
i przygotowywaniu posiłków, łóżka, stół i krzesła w liczbie
niezbędnej dla dłużnika i jego domowników oraz po jednym źródle
oświetlenia na izbę, chyba że są to przedmioty, których wartość
znacznie przekracza przeciętną wartość nowych przedmiotów
danego rodzaju
2.     pościel, bielizna i ubranie codzienne, w liczbie niezbędnej dla
dłużnika i jego domowników, a także ubranie niezbędne do pełnienia
służby lub wykonywania zawodu



3.     zapasy  żywnośc i  i  opa łu  n iezbędne  d la
d łużn ika  i  będących  na  jego  u t rzymaniu  cz łonków
jego  rodz iny  na  okres  jednego mies iąca
4.     j edna  k rowa lub  dwie  kozy  a lbo  t rzy  owce
pot rzebne  do  wyżywien ia  d łużn ika  i  będących  na
jego      u t rzymaniu     cz łonków jego  rodz iny  wraz  z
zapasem paszy  i  śc ió łk i  do  na jb l i ższych  zb iorów
5.     narzędz ia  i  inne  przedmioty  n iezbędne  do
osob is te j  p racy  zarobkowej  d łużn ika  oraz  surowce
n iezbędne  d la  n iego  do  produkc j i  na  okres
jednego tygodn ia ,  z  wy łączen iem jednak  po jazdów
mechan icznych
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6.  u dłużnika  pobierającego  periodyczną  stałą  płacę - pieniądze
w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy
za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika
nieotrzymującego stałej płacy lub u dłużnika, będącego osobą
fizyczną wykonującą działalność gospodarczą - pieniądze
niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa
tygodnie
7.    przedmioty  niezbędne  do nauki, papiery osobiste, odznaczenia
i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz
przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko
znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość
użytkową
8.    przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność
dłużnika lub członków jego rodziny.
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Obowiązki komornika
1.    Udzielanie informacji dłużnikowi o przebiegu

postępowania w tym o wysokości zadłużenia i terminach
czynności

2.    Udzielanie pouczeń dłużnikowi w tym o terminach do
złożeni skargi na czynności komornicze

3.    Przekazywanie skarg na czynności komornika do Sądu
4.Udzielanie informacji wierzycielowi i umożliwienie mu

uczestnictwa w zajęciach o ile złożył taki wniosek 
 


