
Pouczenia:

Art. 767. k.p.c.

§ 1.  Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności.  Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze
względu na siedzibę kancelarii komornika.

§  11.  Skarga  nie  przysługuje  na  zarządzenie  komornika  o  wezwaniu  do  usunięcia  braków  pisma,  na
zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług.

§  2.  Skargę  może  złożyć  strona  lub  inna  osoba,  której  prawa  zostały  przez  czynności  lub  zaniechanie
komornika naruszone bądź zagrożone.

§ 3.  Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać
zaskarżoną  czynność  lub  czynność,  której  zaniechano,  jak  również  wniosek  o  zmianę,  uchylenie  lub
dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

§ 31. Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu.

§ 32. Komornik doręcza urzędowy formularz skargi dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej oraz
stronom i  uczestnikom obecnym podczas czynności  dokonywanej poza kancelarią,  chyba że czynność ta
podlega zaskarżeniu skargą w formie ustnej

Art. 795. k.p.c.

§ 1. Na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie.

§ 2. Termin do wniesienia zażalenia biegnie dla wierzyciela od dnia wydania mu tytułu wykonawczego lub
zawiadomienia  go  o  utworzeniu  tytułu  wykonawczego  w  systemie  teleinformatycznym  albo  od  dnia
ogłoszenia postanowienia odmownego, a gdy ogłoszenia nie było - od dnia doręczenia tego postanowienia.
Dla  dłużnika  termin  ten biegnie  od dnia  doręczenia  mu zawiadomienia o wszczęciu  egzekucji.  W razie

zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 7942 § 2 albo 3, termin ten biegnie od dnia doręczenia stronie
uzasadnienia postanowienia albo postanowienia z uzasadnieniem.

§ 21. W przypadkach, o których mowa w art. 7781, art. 7782, art. 786, art. 787, art. 7871, art. 788 i art.
789,  lub  gdy  tytułem egzekucyjnym nie  jest  orzeczenie  sądu  albo  referendarza  sądowego,  sąd  drugiej
instancji, uwzględniając zażalenie wierzyciela na postanowienie o odmowie nadania klauzuli wykonalności,
uchyla  zaskarżone  postanowienie  i  przekazuje  wniosek  do  ponownego  rozpoznania,  jeżeli  zachodzą
podstawy do nadania klauzuli wykonalności.

§ 3. Przepisy § 2 i 21 stosuje się odpowiednio do skargi na postanowienie referendarza sądowego.

Art.  829.  k.p.c.

Nie podlegają egzekucji:

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;

11) pościel, bielizna i ubranie codzienne, w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników, a także
ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;

2) zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na
okres jednego miesiąca;

3) jedna  krowa  lub  dwie  kozy  albo  trzy  owce  potrzebne  do  wyżywienia  dłużnika  i  będących  na  jego
utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;

4) narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne
dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;

5) 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 -
pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;

6) 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) produkty lecznicze w rozumieniu przepisów ustawy dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.
U.  z  2017  r.  poz.  2211  oraz  z  2018  r.  poz.  650,  697  i  1039)  niezbędne  do  funkcjonowania  podmiotu
leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do
jego funkcjonowania wyroby medyczne w rozumieniu przepisów ustawy dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 oraz z 2018 r. poz. 650);

9) przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.
Art.  831. k.p.c. 
§  1.  Nie podlegają egzekucji:
1) sumy  i  świadczenia  w  naturze  wyasygnowane  na  pokrycie  wydatków  lub  wyjazdów  w  sprawach
służbowych;
2) sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że
wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku
alimentacyjnego;
2a) środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2
i  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62
i 1000), wypłacone w formie zaliczki, chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z realizacją
projektu, na który środki te były przeznaczone;
3) prawa niezbywalne, chyba że możność ich zbycia wyłączono umową, a przedmiot świadczenia nadaje się
do egzekucji albo wykonanie prawa może być powierzone komu innemu;
5) świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, w granicach
określonych  w  drodze  rozporządzenia  przez  Ministrów  Finansów 98   i  Sprawiedliwości;  nie  dotyczy  to
egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów;
6) świadczenia z  pomocy społecznej  w rozumieniu  przepisów ustawy dnia  12 marca 2004  r.  o  pomocy
społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985 oraz z 2018 r. poz. 650 i 700);
7) wierzytelności przypadające dłużnikowi z budżetu państwa lub od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu
udzielania  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn.
zm.)  przed ukończeniem udzielania  tych  świadczeń,  w wysokości  75%  każdorazowej  wypłaty,  chyba  że
chodzi o wierzytelności pracowników dłużnika lub świadczeniodawców, o których mowa w art. 5 pkt 41 lit. A
i  b  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków
publicznych;
8)  sumy  przyznane  orzeczeniem  Europejskiego  Trybunału  Praw  Człowieka,  jeżeli  egzekwowana
wierzytelność przysługuje Skarbowi Państwa;
9) świadczenie integracyjne w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1828 oraz z 2018 r. poz. 650);
10) wierzytelności przysługujące spółdzielni mieszkaniowej wobec członków spółdzielni i osób niebędących
członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu albo własność lokalu, z tytułu opłat,
o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 845), jak również środki, będące w dyspozycji spółdzielni w związku z wnoszeniem tych opłat, chyba że
wierzytelność egzekwowana powstała w związku z wykonaniem przez wierzyciela zobowiązań, które miały
być zaspokojone z opłat, o których mowa w art. 4 tej ustawy.
§  2.  W  przypadkach,  o  których  mowa  w  §  1  pkt  1-2a  i  7,  nie  podlegają  egzekucji  również  sumy  i
świadczenia w naturze już wypłacone lub  wydane,  a  w przypadku, o którym mowa w §  1  pkt  2a,  nie
podlegają  egzekucji  również  środki  trwałe  oraz  wartości  niematerialne  i  prawne  powstałe  w  ramach
realizacji projektu, na który były przeznaczone środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
przez okres jego realizacji wskazany w umowie o dofinansowanie projektu.
§  4.  Przepis  §  1  pkt  10  stosuje  się  odpowiednio  do  wierzytelności  przysługujących  spółdzielni
mieszkaniowej  wobec  najemców  spółdzielczych  lokali  mieszkalnych,  które  przed  przejęciem  przez
spółdzielnię mieszkaniową były mieszkaniami przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej,
spółki Skarbu Państwa lub innej państwowej jednostki organizacyjnej.
Art.  832.  k.p.c.
Należności  wypłacone  w  związku  ze  śmiercią  tytułem  zapomogi  lub  jednorazowego  zaopatrzenia  pod
jakąkolwiek nazwą albo z tytułu ubezpieczenia na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają egzekucji tylko na
zaspokojenie tych kosztów.
Art. 833. k.p.c.
§  1. Wynagrodzenie ze  stosunku pracy podlega egzekucji  w zakresie  określonym w przepisach  Kodeksu
pracy.

§ 11.  Przepisy art. 87 i art. 871 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do zasiłków dla bezrobotnych,
dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, wypłacanych na podstawie ustawy z



dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z
późn. zm.).

§ 2.  Przepisy art. 87 i art. 871 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do uposażeń posłów i senatorów,
należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z tytułu pracy w spółdzielni,
wynagrodzeń członków spółdzielni pracy.

§  21. Przepisy  art.  87  i  art.  871 Kodeksu  pracy  stosuje  się  odpowiednio  do  wszystkich  świadczeń
powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu
dłużnika będącego osobą fizyczną.

§ 3. Ograniczeń przewidzianych w § 2 i 21 nie stosuje się do wierzytelności członków rolniczych spółdzielni
produkcyjnych z tytułu udziału w dochodach spółdzielni przypadających im od wniesionych do spółdzielni
wkładów.
§ 4. Świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegają egzekucji w
zakresie określonym w tych przepisach.
§ 5. Do egzekucji  z rent przysługujących z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i  z rent
zasądzonych przez sąd lub ustalonych umową za utratę zdolności do pracy albo za śmierć żywiciela lub
wypłacanych  z  dobrowolnego  ubezpieczenia  rentowego  oraz  do  egzekucji  ze  świadczeń  pieniężnych
przysługujących  z  ubezpieczenia  społecznego  w  razie  choroby  i  macierzyństwa  stosuje  się  przepisy  o
egzekucji ze świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
§ 6. Nie podlegają egzekucji  świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku
bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe,
dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne,
świadczenie  wychowawcze  oraz  jednorazowe  świadczenie,  o  którym mowa  w  art.  10  ustawy  z  dnia  4
listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860 oraz z 2018 r. poz. 1076).
§ 7. Nie podlegają egzekucji świadczenia, dodatki i inne kwoty, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 80
ust.1 i 1a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego
w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust 2 i art. 84 pkt 1 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na
umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność
przebywając w pieczy zastępczej.
Art. 834. k.p.c.
Dochody wymienione w artykule  poprzedzającym oblicza  się  wraz ze  wszystkimi  dodatkami  i  wartością
świadczeń w naturze, lecz po potrąceniu podatków i opłat należnych z mocy ustawy.
Art. 835. k.p.c.
Jeżeli dłużnik otrzymuje dochody z kilku źródeł, podstawę obliczenia stanowi suma wszystkich dochodów.
Art. 836. k.p.c.
Do czasu przyjęcia spadku egzekucja na zaspokojenie długu spadkodawcy dopuszczalna jest tylko ze spadku.
Przed przyjęciem spadku nie może być z niego prowadzona egzekucja na zaspokojenie osobistego długu
spadkobiercy.
Art. 837. k.p.c.
Dłużnik może powoływać się na ograniczenie odpowiedzialności tylko wówczas, gdy ograniczenie to zostało
zastrzeżone w tytule wykonawczym. Zastrzeżenie nie jest konieczne, jeżeli świadczenie zostało zasądzone
od  nabywcy  majątku,  zarządcy  ustanowionego  przez  sąd,  kuratora  spadku,  wykonawcy  testamentu  lub
zarządcy sukcesyjnego z powierzonego im majątku, albo Skarbu Państwa jako spadkobiercy.
Art. 838. k.p.c.

Gdy w wypadku zbiegu egzekucji sądowej i egzekucji administracyjnej organ egzekucyjny sądowy prowadzi
obie egzekucje, przepisy kodeksu w przedmiocie ograniczenia egzekucji stosuje się również do należności
podlegających  egzekucji  administracyjnej,  chyba  że  określone  w  przepisach  ustawy  o  egzekucji
administracyjnej ograniczenia egzekucyjne są mniejsze.

Art. 839. k.p.c.
§ 1. Postanowienie sądu w przedmiocie ograniczenia egzekucji powinno zapaść po wysłuchaniu stron.
§ 2. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
Art. 139. k.p.c.
§ 1. W razie niemożności doręczenia w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, pismo przesłane
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
należy złożyć w placówce pocztowej tego operatora, a doręczane w inny sposób - w urzędzie właściwej
gminy,  umieszczając  zawiadomienie  o  tym w drzwiach  mieszkania  adresata  lub  w  oddawczej  skrzynce
pocztowej ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, że należy je odebrać w



terminie  siedmiu  dni  od  dnia  umieszczenia  zawiadomienia.  W  przypadku  bezskutecznego  upływu  tego
terminu, czynność zawiadomienia należy powtórzyć.
§ 5. Na wniosek strony sąd albo referendarz sądowy na posiedzeniu niejawnym wydaje zaświadczenie, w
którym stwierdza, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty został uznany za doręczony na oznaczony adres w
trybie określonym w § 1.

Art. 168. k.p.c.
§  1.  Jeżeli  strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek
postanowi przywrócenie terminu.
§ 2. Przywrócenie nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony
skutków procesowych.
Art. 172. k.p.c.
Zgłoszenie  wniosku  o  przywrócenie  terminu  nie  wstrzymuje  postępowania  w  sprawie  ani  wykonania
orzeczenia.  Sąd  może  jednak,  stosownie  do  okoliczności,  wstrzymać  postępowanie  lub  wykonanie
orzeczenia. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. W razie uwzględnienia wniosku sąd
może natychmiast przystąpić do rozpoznania sprawy.

Art. 820 3 k.p.c.
§ 1. Komornik zawiesza na wniosek dłużnika postępowanie prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego
w  postaci  zaopatrzonego  w  klauzulę  wykonalności  wyroku  zaocznego,  nakazu  zapłaty  wydanego  w
postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym, jeżeli dłużnik
przedstawi zaświadczenie określone w art. 139 § 5, z którego wynika, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty
został  doręczony  na  inny  adres  aniżeli  miejsce  zamieszkania  dłużnika  ustalone  w  postępowaniu
egzekucyjnym. Dłużnik nie ma obowiązku przedstawienia zaświadczenia, określonego w art. 139 § 5, jeżeli
okoliczności, które mają być nim stwierdzone wynikają z dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3.
§ 2. Komornik podejmie na wniosek wierzyciela postępowanie zawieszone na podstawie § 1, jeżeli sąd lub
referendarz  sądowy,  przed  którym sprawa  się  toczyła  albo  się  toczy,  stwierdzi,  że  doręczenie  wyroku
zaocznego lub nakazu zapłaty było prawidłowe, albo - w razie ponownego doręczenia - że upłynął termin do
wniesienia  środka  zaskarżenia,  chyba  że  zachodzi  inna  podstawa  zawieszenia  postępowania  albo
postępowanie  podlega  umorzeniu.  W  tym  celu  sąd  albo  referendarz  sądowy  wydaje,  na  posiedzeniu
niejawnym, na wniosek wierzyciela odpowiednie zaświadczenie.
Art. 824. k.p.c.
§  1.  Postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu:
5) jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na
którym oparto klauzulę 

Art. 52a. ustawy Prawo bankowe
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku w banku, w którym rachunek
jest prowadzony, są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. Bank nie pobiera opłat i prowizji za wydanie
instrumentu  płatniczego  do  rachunku  rodzinnego,  jego  miesięczne  utrzymanie  oraz  wypłaty  z
wykorzystaniem tego instrumentu przy użyciu
bankomatów tego banku.
2.  Na  rachunek  rodzinny  mogą  być  wpłacane  wyłącznie  środki  pieniężne  pochodzące  ze  świadczeń
niepodlegających egzekucji. Wpłaty na rachunek rodzinny mogą być dokonywane wyłącznie z rachunków
bankowych jednostek wypłacających świadczenia niepodlegające egzekucji

Art.54.
1.  Środki  pieniężne  znajdujące  się  na  rachunkach  oszczędnościowych,  rachunkach  oszczędnościowo-
rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat  oszczędnościowych jednej osoby,  niezależnie od
liczby  zawartych  umów,  są  wolne  od   zajęcia  na  podstawie  sądowego  lub  administracyjnego  tytułu
wykonawczego,  w  każdym  miesiącu  kalendarzowym,  w  którym  obowiązuje  zajęcie,  do  wysokości  75%
minimalnego wynagrodzenia za pracę,  ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r.  o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz .U. z2017r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), przysługującego
pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.
2.  Środki  pieniężne  zgromadzone  na  rachunku  oszczędnościowym,  rachunku  oszczędnościowo  -
rozliczeniowym  oraz  na  rachunku  terminowej  lokaty  oszczędnościowej  prowadzonym  dla  kilku  osób
fizycznych  są  wolne  od  zajęcia  do  wysokości  określonej  wust.1,  niezależnie  od  liczby  współposiadaczy
takiego rachunku.

Art. 13g ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
1. Kasa może prowadzić na rzecz członka kasy rachunek rodzinny.



2. Rachunek rodzinny członka kasy może być prowadzony wyłącznie dla osób fizycznych, którym przyznano
niepodlegające  egzekucji  świadczenia,  dodatki,  zasiłki  oraz  inne  kwoty,  o  których  mowa  w  art.  833
ograniczenie egzekucji z innych świadczeń pieniężnych § 6 i 7 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych,
zwane dalej „świadczeniami niepodlegającymi egzekucji”.
3. Rachunek rodzinny członka kasy nie może być prowadzony dla kilku osób fizycznych.
4.Umowa rachunku rodzinnego członka kasy określa numery rachunków bankowych jednostek wypłacających
świadczenia niepodlegające egzekucji, z których dokonywane są wpłaty na rachunek rodzinny członka kasy.
Zaświadczenia  o  numerach  tych  rachunków,  wydane  przez  jednostki  wypłacające  świadczenia
niepodlegające egzekucji, stanowią załączniki do umowy rachunku rodzinnego członka kasy.
5. Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego członka kasy oraz wypłaty z tego rachunku w kasie, w której
rachunek jest prowadzony, są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. Kasa nie pobiera opłat i prowizji za
wydanie  instrumentu  płatniczego  do  rachunku  rodzinnego,  o  ile  umowa  przewiduje  wydanie  tego
instrumentu,  jego  miesięczne utrzymanie  oraz  wypłaty  z  wykorzystaniem tego  instrumentu  przy  użyciu
bankomatów wskazanych przez kasę w umowie.
6. Na  rachunek  rodzinny  członka  kasy  mogą  być  wpłacane  wyłącznie  środki  pieniężne  pochodzące  ze
świadczeń niepodlegających egzekucji. Wpłaty na rachunek rodzinny członka kasy mogą być dokonywane
wyłącznie z rachunków bankowych jednostek wypłacających świadczenia niepodlegające egzekucji.

Art. 344. k.p.c.
§ 1. Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od
doręczenia mu wyroku.
§ 2.W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty, które pod rygorem ich utraty
należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd
pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie
bez  swojej  winy  lub  że  uwzględnienie  spóźnionych  twierdzeń  i  dowodów  nie  spowoduje  zwłoki  w
rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.
§3.Sprzeciw  złożony  po  terminie  oraz  sprzeciw,  którego  braków  strona  w  wyznaczonym  terminie  nie
uzupełniła, a także sprzeciw nieopłacony, sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym.

Art. 346. k.p.c.
§ 1. Na wniosek pozwanego sąd zawiesi rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi zaocznemu,
jeżeli  wyrok  ten  został  wydany  z  naruszeniem  przepisów  o  dopuszczalności  jego  wydania  albo  jeżeli
pozwany  uprawdopodobni,  że  jego  niestawiennictwo  było  niezawinione,  a  przedstawione  w  sprzeciwie
okoliczności wywołują wątpliwości  co do zasadności wyroku zaocznego. Zawieszając wykonalność wyroku,
sąd może zarządzić środki zabezpieczenia w myśl oddziału poprzedzającego.
§11

Sąd  może  uchylić  rygor  natychmiastowej  wykonalności  nadany  wyrokowi  zaocznemu,  jeżeli  pozwany
wykaże, że odpis pozwu doręczono w trybie przewidzianym w art. 139 § 1 na inny adres aniżeli aktualne w
dacie doręczenia miejsce zamieszkania pozwanego.
§ 2. Postanowienie w przedmiocie zawieszenia lub uchylenia rygoru natychmiastowej wykonalności sąd może
wydać na posiedzeniu niejawnym.

Art. 492 k.p.c.
§  3. Nakaz  zapłaty  wydany  na  podstawie  weksla,  warrantu,  rewersu  lub  czeku  staje  się  natychmiast
wykonalny  po  upływie  terminu  do  zaspokojenia  roszczenia.  W razie  wniesienia  zarzutów sąd  może  na
wniosek  pozwanego  wstrzymać  wykonanie  nakazu.  Przepisy  o  ograniczeniu  wykonalności  w  sprawach
przeciwko Skarbowi Państwa stosuje się odpowiednio

Art.136 k.p.c.
§ 1. Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie swego zamieszkania.
§  2.  W razie  zaniedbania  tego  obowiązku  pismo  sądowe  pozostawia  się  w  aktach  sprawy ze  skutkiem
doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany. O powyższym obowiązku i skutkach jego niedopełnienia
sąd powinien pouczyć stronę przy pierwszym doręczeniu.
§ 3. Przepisu § 2 nie stosuje się do doręczenia skargi o wznowienie postępowania lub skargi o stwierdzenie
niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.
§ 4. Strona, która zgłosiła wniosek o dokonywanie doręczeń na adres oznaczonej skrytki pocztowej, ma
obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie tego adresu. Przepisy § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.


