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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projektowana ustawa o komornikach sądowych ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r.                    

o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r.  poz. 790, z późn. zm.), w zakresie ustroju i zasad wykonywania 

zawodu komornika sądowego. Problematyka opłat i kosztów działalności komornika sądowego będzie bowiem 

przedmiotem odrębnej regulacji.  

 

Za opracowaniem nowej ustawy przemawia potrzeba wprowadzenia rozwiązań przywracających zaufanie do zawodu 

komornika sądowego jako funkcjonariusza publicznego oraz zwiększających nadzór nad komornikami, a także 

stworzenie spójnej regulacji powyższej materii.    

 

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji była wielokrotnie nowelizowana (ok. czterdzieści razy, w tym 

pięciokrotnie w sposób kompleksowy), co wpłynęło negatywnie na jej spójność i przejrzystość. Wspomniane 

nowelizacje dotyczyły w szczególności: odejścia od urzędniczego statusu komornika sądowego i zbliżenia tego zawodu 

do wolnych zawodów prawniczych, przy jednoczesnym zachowaniu pozycji komornika jako funkcjonariusza 

publicznego, zmiany zasad nadzoru administracyjnego nad działalnością komorników, przemodelowania zasad 

powoływania komorników, zmiany zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej komorników oraz nadania nowego 

znaczenia pojęciu rewiru komorniczego, tworząc stan, w którym w jednym rewirze może działać wielu komorników. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

I. Założenia ogólne 

 

Zgodnie z projektem ustawy, decyzja o powołaniu na stanowisko komornika nadal należeć ma wyłącznie do Ministra 

Sprawiedliwości na dotychczasowych zasadach. Jednoznacznie zostało ureguowane, że rada izby komorniczej nie jest 

stroną w toczącym się postępowaniu administracyjnym o powołanie lub odwołanie komornika.  

 

Komornik dalej pozostanie funkcjonariuszem  publicznym,  korzystającym  ze  szczególnej   ochrony prawnokarnej  

i poddanym zasadom odpowiedzialności prawnokarnej właściwym dla funkcjonariuszy publicznych. Utrzymana zostanie 

zasada wyłączności komorników sądowych jako jedynych (obok sądów) organów egzekucyjnych wykonujących 

orzeczenia wydane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo podkreślono zasadę, że doręczanie przez komornika 

korespondencji i sporządzanie protokołu stanu faktycznego odbywać się będzie wyłącznie na zlecenie organów 

procesowych. 

 

Projektowane rozwiązania wprowadzają model małych kancelarii komorniczych oraz kładą nacisk na osobiste 

wykonywanie czynności przez komornika, ograniczając tym samym zastępstwa, kompetencje asesorów, a także 

wykluczając wykonywanie czynności przez aplikantów, np. projektowany art. 3 ust. 2, stanowi, że czynności egzekucyjne 

w sprawach cywilnych wykonuje co do zasady wyłącznie komornik. Zasada osobistego wykonywania czynności przez 

komornika (i nielicznych od niej wyjątków) jest uszczegóławiana w przepisach merytorycznych ustawy, dotyczących 

zwłaszcza asesorów komorniczych, przy uwzględnieniu zasady, że asesura służy praktycznemu przygotowaniu do 

samodzielnego wykonywania zawodu komornika. Jednocześnie w sposób stanowczy odstąpiono od dotychczas 

obowiązującej regulacji pozwalającej na podejmowanie niektórych czynności egzekucyjnych upoważnionym aplikantom 

komorniczym. Rozwiązaniem powiązanym z osobistym wykonywaniem czynności przez komornika jest doprecyzowanie 

zasad używania pieczęci przez komornika poprzez projektowany obowiązek używania okrągłej pieczęci urzędowej  

z godłem Rzeczypospolitej Polskiej, wskazującej w otoku pełnioną funkcję, sąd rejonowy, przy którym działa, siedzibę 

kancelarii oraz oznaczony cyfrą rzymską numer porządkowy stanowiska. W ten sposób rozwiązany zostanie problem 

posługiwania się przez zastępców komorników pieczęciami zastępowanych komorników, którzy zostali zawieszeni  

w swoich czynnościach. Komornik używać będzie również pieczęci imiennej. Obowiązek używania pieczęci nie dotyczy 

pism w postaci elektronicznej. Z kolei zastępca komornika używać będzie pieczęci urzędowej zastępowanego komornika 

oraz własnej pieczęci imiennej, z zaznaczeniem, że działa w zastępstwie.   

 



W zakresie właściwości miejscowej komorników projekt ustawy zasadniczo podtrzymuje rozwiązania przyjęte  

w dotychczas obowiązującej regulacji, przy czym z uwagi na indywidualny charakter prowadzonej działalności oraz 

konieczność osobistego podejmowania czynności, wprowadzono dalsze ograniczenie możliwości przyjmowania spraw 

spoza rewiru. Z jednej strony bowiem przyjęto w art. 10 ust. 1 projektu, że komornik może przyjmować sprawy jedynie  

z obszaru apelacji na terenie której działa (a nie jak dotychczas z obszaru całego kraju), z drugiej zaś strony w ust. 3 tego 

artykułu nastąpiło dalsze ograniczenie liczbowego przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela. Jest to konsekwencją 

dalszego ograniczania zjawiska tzw. „hurtowni komorniczych” i preferowania kancelarii małych i średnich, jako 

cechujących się najwyższą sprawnością i skutecznością w zakresie prowadzonych egzekucji. Przepis powyższy 

harmonizuje zarazem przepisy o funkcjonowaniu kancelarii komorniczych z regulacjami dotyczącymi sądownictwa 

powszechnego w zakresie kryterium ilości spraw. Skoro w art. 10 § 1a - 1d ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju 

sądów powszechnych, wprowadzono zasadę, że kryterium istnienia sądu rejonowego winien stanowić wpływ spraw  

w liczbie przynajmniej 5 000, to wydaje się, że tożsama liczba spraw, jako maksymalna, uwzględniająca bardzo dobrą 

organizacje pracy kancelarii komorniczej i wyróżniające efekty jej pracy (w rozumieniu art. 10 ust. 3 i 4 projektu), 

powinna być przyjęta jako górny limit przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela. W przeciwnym razie brak wskazanych 

ograniczeń lub dopuszczenie znacznie wyższego limitu spraw przyjmowanych przez komornika utrwaliłoby stan,  

w którym rozmiary funkcjonujących w rewirze kancelarii komorniczych znacznie przewyższałyby rozmiary sądu, przy 

którym działają, co w praktyce może uniemożliwiać efektywne sprawowanie kontroli nad takim komornikiem przez 

prezesa sądu. Dodatkowo w projektowanych art. 10 ust. 5 i 6 doprecyzowano zasady, na jakich ma się odbywać ustalanie 

warunków dopuszczalności przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela, albowiem dotychczasowe przepisy w tym 

zakresie rodziły pewne rozbieżności interpretacyjne w doktrynie i praktyce. 

 

Przedstawiona regulacja przewiduje jednocześnie podniesienie dolnej granicy wieku osoby powoływanej na stanowisko 

komornika z 26 do 28 lat. Dodatkowo zostanie obniżona z 70 do 65 lat górna granica wieku komornika wykonującego 

swoje czynności zawodowe. Przepis ten nie będzie dotyczył komorników, którym zostały 2 lata do osiągnięcia wieku 

65 lat. W zakresie wymogów niezbędnych do powołania na stanowisko komornika, znajdzie się również wymóg 

posiadania nieposzlakowanej opinii (w miejsce nieskazitelnego charakteru)1.  

 

W rozdziale piątym projektu ustawy zaproponowano rozwiązania, których ratio legis stanowi nadanie nowego kształtu 

aplikacji komorniczej. Ma ona kłaść większy nacisk na kwestie etyki w wykonywaniu zawodu komornika. Przewiduje się, 

że zakres egzaminu wstępnego obejmować będzie między innymi prawo karne materialne i kwestie związane z ustrojem 

sądów oraz ustrojem i zasadami wykonywania zawodu komornika. Przyznano też pewne uprawnienia Krajowej Szkole 

Sądownictwa i Prokuratury oraz jej Dyrektorowi w zakresie kształcenia aplikantów komorniczych. 

 

Jednym z nowych rozwiązań jest określenie maksymalnego wymiaru czasu trwania asesury. Zgodnie z projektowanymi 

regulacjami prezes sądu apelacyjnego odwoływać będzie asesora komorniczego z zajmowanego stanowiska, jeżeli 

upłynęło 6 lat od pierwszego powołania na stanowisko asesora. Proponowane rozwiązanie ma przeciwdziałać obecnemu 

zjawisku "dożywotnich asesorów". Jednocześnie, mając na względzie konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych, 

regulacja ta nie będzie miała zastosowania do osób, które będą sprawowały funkcję asesora komorniczego w dniu wejścia 

projektowanej ustawy w życie.  

 

Zgodnie z nowymi regulacjami nadzór nad komornikami obejmować będzie nadzór judykacyjny (projekt ustawy 

przewiduje możliwość tworzenia w sądach rejonowych wydziałów egzekucyjnych), nadzór administracyjny, nadzór 

zwierzchni oraz nadzór wewnętrzny samorządu komorniczego. Proponuje się rozwiązania zmierzające do zwiększenia 

kompetencji nadzorczych Ministra Sprawiedliwości nad działalnością komorników i samorządu komorniczego oraz 

określenia precyzyjnych zasad tego nadzoru, a także stworzenie instytucji nadzoru odpowiedzialnego prezesa sądu 

rejonowego.    

 

Projekt przewiduje uporządkowanie kwestii związanych z: 

                                                           
1 Większość przesłanek określonych w art. 10 ust. 1 u.k.s.e. ma charakter obiektywny i ścisły. Jedynie w przypadku przesłanki 

posiadania nieposzlakowanej opinii mamy do czynienia z okolicznościami o charakterze ocennym. Wobec braku ustawowego 

doprecyzowania przesłanki nieposzlakowanej opinii należy odwołać się do potocznego jej rozumienia. Osoba cieszy się 

nieposzlakowaną opinią, gdy przestrzega w życiu zawodowym, a także prywatnym podstawowych, uznanych w społeczeństwie za 

obowiązujące, zasad moralno-etycznych i dobrych obyczajów. Wyklucza istnienie omawianej cechy karalność za przestępstwo 

popełnione umyślnie, a niekiedy także za przestępstwo nieumyślne, zasługujące jednak na szczególnie naganną ocenę społeczną. 

Przez nieskazitelność charakteru należy rozumieć takie cechy charakteru, jak szlachetność, prawość i uczciwość, które winny 

składać się na wizerunek osób wykonujących zawody zaufania publicznego. Nie chodzi tutaj o wiedzę i profesjonalizm tych osób, 

ale o ich postawę etyczno-moralną. Ocenie winno podlegać postępowanie i zachowanie tych osób zarówno w sferze zawodowej  

i prywatnej w dłuższym okresie czasu. Istnienie przesłanki nieskazitelności charakteru należy badać, mając na uwadze opinie 

dotyczące całego okresu zatrudnienia osoby ubiegającej się o powołanie na dane stanowisko (zob. wyrok WSA w Warszawie  

z dnia 8 marca 2006 r., VI SA/Wa 2329/05, LEX nr 197611). 



1) zawieszeniem komornika w czynnościach przez Ministra Sprawiedliwości (art. 18); 

2) odwołaniem komornika z zajmowanego stanowiska przez Ministra Sprawiedliwości (art. 19); 

3) odsunięciem komornika od wykonywania czynności przez prezesa sądu rejonowego, w przypadku oczywistego  

i rażącego naruszania przepisów prawa (nowa instytucja). 

 

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 19 ust. 2 projektu rozszerzono katalog podmiotów uprawnionych do złożenia 

wniosku o odwołanie komornika ze stanowiska o prezesa właściwego sądu rejonowego, co pozostaje w zgodzie  

z instytucją nadzoru odpowiedzialnego, stanowiąc istotny jej element. W wypadku rażącego lub uporczywego naruszenia 

prawa przez komornika, wprowadzono także możliwość odwołania komornika z urzędu przez Ministra Sprawiedliwości, 

co stanowi rozwinięcie dotychczas przysługujących Ministrowi Sprawiedliwości uprawnień do odwołania komornika  

z urzędu w wypadkach, o których mowa w art. 19 ust. 1 (tożsamych z uprawnieniami z art. 15a ust. 1 u.k.s.e.) Omawiana 

regulacja ma na celu pełniejsze i efektywniejsze sprawowanie przez niego nadzoru zwierzchniego nad komornikami  

i związanego z tym obowiązku niezwłocznego reagowania na wszelkie sytuacje poważnego naruszenia praworządności 

lub mogące stwarzać ryzyko dalszych naruszeń prawa. 

 

Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami komornik nie będzie mógł wykonywać działalności gospodarczej.  Komornik 

nie będzie mógł również: 

1) być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego; 

2) być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni; 

3) być członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą; 

4) posiadać w spółce prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału 

zakładowego. 

 

Przyjęte rozwiązania zakładają, że komornik będący funkcjonariuszem publicznym winien mieć ograniczenia 

w prowadzeniu działalności gospodarczej, analogicznie jak sędzia. 

 

Projektowana regulacja zawiera również istotne novum (art. 31), zgodnie z którym komornik nie będzie mógł 

podejmować dodatkowego zatrudnienia, z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym 

lub naukowym w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na 

tych stanowiskach, jeżeli wykonywanie tego zatrudnienia nie przeszkadza w pełnieniu obowiązków komornika. 

Komornikowi nie wolno będzie także podejmować innego zajęcia ani sposobu zarobkowania, które przeszkadzałoby  

w pełnieniu obowiązków komornika, mogło osłabiać zaufanie do jego bezstronności lub przynieść ujmę godności zawodu 

komornika. Rozwiązania takie są podyktowane szczególnym statusem komornika sądowego - będącym funkcjonariuszem 

publicznym i organem egzekucyjnym. Rozwiązania te są analogiczne do obowiązujących aktualnie regulacji dotyczących 

sędziów i prokuratorów. 

 

II. Odpowiedzialność dyscyplinarna 

 

Projektowana ustawa reguluje również kwestie związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną komorników  

i postępowaniem dyscyplinarnym. Zasadniczym celem wskazanych regulacji jest uporządkowanie i zwiększenie 

efektywności postępowań dyscyplinarnych. Komornik odpowiadać będzie dyscyplinarnie za zawinione działania lub 

zaniechania asesorów komorniczych którym udzielił upoważnienia jak za własne działania, w tym również za 

przekroczenie przez nich zakresu udzielonego upoważnienia. Ponadto przewiduje się nowe rozwiązanie zgodnie, z którym 

komornik ponosić będzie również odpowiedzialność dyscyplinarną za działania osób zatrudnionych u niego na podstawie 

umów: o pracę, dzieło, zlecenia lub o świadczenie usług pracowników oraz inne osoby niezbędne do obsługi kancelarii, 

a także ochrony i pomocy w czynnościach w terenie.  

 

 

Przewiduje się również wprowadzenie zmian w zakresie kar dyscyplinarnych, w tym: 

– wydłużenie możliwości zawieszenia komornika w czynnościach na okres od 6 miesięcy do 3 lat (było: do dwóch lat); 

– zmianę polegającą na pozbawieniu komornika ukaranego karą wydalenia ze służby komorniczej możliwości 

ponownego ubiegania się o powołanie na stanowisko komornika po 10 latach od uprawomocnienia się kary; 

– wydłużenie okresu, po upływie którego dochodzi do zatarcia skazania komornika na karę pieniężną lub karę 

zawieszenia w czynnościach z 3 lat do lat 5. 

 

Poniży wykres przedstawia liczbę i rodzaje kar dyscyplinarnych nałożonych na komorników w latach 2007-2015: 

 



 
Źródło: Dane Ministerstwa Sprawiedliwości 

 

 

Zgodnie z nowym rozwiązaniem komornicy i asesorzy tworzą samorząd. Najwyższą władzą samorządu komorniczego 

zostanie Krajowy Zjazd Samorządu Komorniczego. 

 

III Koszty działalności egzekucyjne oraz zasady prowadzenia kancelarii 

 

Przedmiotowy projekt przewiduje przywrócenie publicznoprawnego charakteru opłatom egzekucyjnym. W związku  

z powyższym uznaje się że stanowić one będą w całości należność Skarbu Państwa, komornik zaś w zależności od 

wyników swojej pracy uzyskiwać będzie jedynie prawo do wynagrodzenia prowizyjnego ustalonego proporcjonalnie do 

wysokości pobranych opłat. Powoduje to umocnienie funkcji komornika jako funkcjonariusza publicznego, 

wykonującego zadania jako organ egzekucyjny – pomocniczy wymiaru sprawiedliwości. 

 

IV Aplikacja komornicza 

 

W skład zespołu do przygotowania pytań testowych i zadań na egzamin konkursowy i komorniczy wchodzi obecnie 5 

osób (zgodnie z art. 29b ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji Minister Sprawiedliwości powołuje co 2 lata 

zespół do przygotowywania pytań testowych i zadań na egzaminy konkursowy i komorniczy, zwany dalej „zespołem 

egzaminacyjnym”. Zespół egzaminacyjny składa się z pięciu osób, w tym dwie z nich są powoływane spośród osób 

wskazanych przez Krajową Radę Komorniczą). Przewodniczącemu oraz członkom zespołu egzaminacyjnego przysługuje 

wynagrodzenie za każdorazowe przygotowanie pytań testowych na egzamin konkursowy oraz zadań pisemnych na 

egzamin komorniczy w wysokości: 

1. 11 200 zł - dla przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego; 

2. 8000 zł - dla pozostałych członków zespołu egzaminacyjnego. 

Projekt przewiduje aby pytania testowe na egzamin wstępny na aplikację komorniczą przygotowywał zespół, który  

w odróżnieniu od dotychczasowych rozwiązań, będzie właściwy wyłącznie w zakresie egzaminu wstępnego. W skład 

tego zespołu, zgodnie z projektem ma wchodzić co najmniej siedem osób, w tym pięciu przedstawicieli Ministra 

Sprawiedliwości oraz dwóch przedstawicieli wskazanych przez Krajową Radę Komorniczą. Zespół ten ma być 

powoływany corocznie. Analogiczne rozwiązania przewiduje się w odniesieniu do przygotowania zadań na egzamin 

komorniczy (zawodowy).  

 

Obecny stan prawny: Projektowane rozwiązania: 

Komisja do przygotowywania pytań testowych 

oraz zadań pisemnych na egzamin konkursowy               

i komorniczy: 

- 5 członków; 

- powoływana co dwa lata; 

-Wynagrodzenie członków komisji: 

Odrębne komisje do przygotowania pytań 

testowych i zadań na egzamin konkursowy                     

i komorniczy: 

- 2 x „co najmniej siedem osób”; 

- komisje powoływane corocznie; 

-Wynagrodzenie członków komisji zostanie 



1. 11 200 zł - dla przewodniczącego 

zespołu egzaminacyjnego; 

2. 8000 zł - dla pozostałych członków 

zespołu egzaminacyjnego. 

 

określone przez Ministra Sprawiedliwości                     

w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii 

Krajowej Rady Komorniczej, z uwzględnieniem 

nakładu pracy i zakresu obowiązków 

przewodniczącego, jego zastępcy i członków 

zespołu.  

 

 

 

V Egzekucja komornicza. 

 

Ponadto, projekt wprowadza szereg zmian w zakresie egzekucji komorniczych mających na celu wzmocnienie realizacji 

zasady praworządności w toku postępowania egzekucyjnego.  

 

Przewiduje się m.in.: 

– umożliwienie sądowi uchylenia rygoru natychmiastowej wykonalności w sytuacjach, gdy do wydania wyroku 

zaocznego doszło wskutek doręczenia odpisu pozwu na błędny adres pozwanego; 

– związanie komornika oceną prawną wyrażoną przez sąd w ramach wydawanych zarządzeń zmierzających do 

należytego wykonania egzekucji; 

– wprowadzenie obowiązku pouczenia przez komornika strony i uczestników postępowania występujących bez 

profesjonalnego pełnomocnika o sposobie i terminie zaskarżania czynności, oraz o ograniczeniach egzekucji  

i sposobie złożenia wniosku o ograniczenie egzekucji; 

– ograniczenie wykorzystywania instytucji „poszukiwania majątku za wynagrodzeniem” poprzez zobowiązanie 

komornika do ustalania z urzędu majątku dłużnika w zakresie znanym mu z innych prowadzonych postępowań 

oraz z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych i publicznie dostępnych źródeł informacji; 

– wprowadzenie obowiązku utrwalania przebiegu czynności egzekucyjnych dokonywanych poza kancelarią za 

pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk; 

– szereg zmian w zakresie egzekucji z ruchomości, w tym ich wyceny, ograniczających arbitralność  

w podejmowaniu decyzji; 

– wprowadzenie regulacji przewidującej obiektywny udział Policji w czynnościach egzekucyjnych z możliwością 

wstrzymania czynności na polecenie policjanta. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Węgry: 

Czynności egzekucyjne wykonują komornicy (niezależni komornicy sądowi (önálló bírósági végrehajtó) i komornicy 

sądów okręgowych (megyei bírósági végrehajtó). 

 

Zgodnie z ogólną zasadą roszczenia zasądzone w orzeczeniach sądowych (bírósági határozat) wydawanych w sprawach 

cywilnych egzekwowane są przez niezależnych komorników sądowych. Niezależni komornicy sądowi powoływani są 

przez Ministra Sprawiedliwości do wykonywania zadań w wyznaczonym sądzie lokalnym (helyi bíróság) w danym okręgu. 

 

Niezależni komornicy sądowi nie są zatrudniani przez państwo; ich dochody wypłacane są przez klientów w ramach 

wynagrodzenia za wykonaną pracę. 

 

Zakres ich czynności jest następujący: 

• egzekucja odbywa się na podstawie tytułu egzekucyjnego (végrehajtási lap) wystawionego przez sąd; 

• egzekucja odbywa się na podstawie dokumentu opatrzonego tytułem wykonawczym (végrehajtási záradék) 

wydanym przez sąd 

• egzekucja odbywa się na podstawie nakazu sądowego dotyczącego zajęcia lub zabezpieczenia, nakazu cesji 

(végrehajtást elrendelő, letiltó, átutalási végzés), a ponadto orzeczenia bezpośrednio uznawanego przez sąd 

(közvetlen bírósági felhívás). 

 

Komornicy sądów okręgowych działają przy sądach okręgowych oraz sądzie stołecznym (Fővárosi Bíróság). Są 

powoływani przez prezesa sądu okręgowego na czas nieokreślony i do określonego sądu okręgowego. Prezes sądu 

okręgowego ogłasza konkurs na stanowisko komornika sądu okręgowego. Komornik sądu okręgowego jest urzędnikiem 

sądowym zatrudnionym przez sąd okręgowy i otrzymującym świadczenia na podstawie stosunku pracy. 

 

Komornicy sądów okręgowych odpowiadają za egzekucję „roszczeń sądowych” (jeśli roszczenie przysługuje państwu). 

Roszczenia sądowe to koszty postępowania cywilnego lub karnego pokryte przez państwo. Zadania komorników sądowych 

obejmują odzyskiwanie kosztów postępowania karnego, przepadek mienia oraz inne kary o charakterze pieniężnym. 



Świadczenia alimentacyjne zasądzone przez sąd są kwalifikowane jako roszczenia sądowe, a ich egzekucja również 

wchodzi w zakres obowiązków komorników sądów okręgowych. Ponadto komornicy sądów okręgowych odpowiadają za 

egzekucję roszczeń przysługujących sądowi, Krajowej Radzie Sądownictwa, biuru Krajowej Rady Sądownictwa, 

Ministerstwu Sprawiedliwości oraz organom ścigania.  

 

Zakres właściwości komorników zbiega się z zakresem właściwości sądów2. 

 

Belgia: 

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem sądowym i publicznym, który sprawuje swoją funkcję w ramach wykonywania 

wolnego zawodu. Oznacza to, że posiada dwojaką tożsamość zawodową: z jednej strony jest funkcjonariuszem publicznym, 

z drugiej strony sprawuje swoją funkcję w sposób niezależny. 

 

Komornik sądowy jest urzędnikiem sądowym i publicznym, właśnie dlatego, że państwo powierzyło mu wykonywanie 

części władzy publicznej. Z tego powodu nie może odmówić podjęcia działania na odpowiednio złożony wniosek, chyba 

że zasady etyki zawodowej lub prawo na to nie zezwalają, jak w przypadku konfliktu interesów lub niezgodności wniosku 

z prawem. Komornik nie działa zatem nigdy z własnej inicjatywy, lecz zawsze na wniosek osoby, która powierzyła mu 

wykonanie czynności urzędowej. Podczas każdej czynności komornik musi realizować różne obowiązki prawne. Ponadto 

może on pobierać opłaty za wykonane czynności w celu częściowego lub całkowitego pokrycia poniesionych kosztów. 

 

Jako osoba wykonująca wolny zawód komornik sądowy działa w sposób niezależny i bezstronny. Ponadto jego 

doświadczenie zawodowe ma służyć wszystkim członkom społeczeństwa. Oznacza to, że nie otrzymuje on wynagrodzenia, 

zwrotu kosztów, ani żadnego dodatku funkcyjnego od władz. Musi zatem sam ponosić wszystkie koszty. 

 

Zakres działania komornika sądowego można podzielić na dwie główne kategorie: czynności zwane „pozasądowymi” 

(odzyskiwanie długu za zgodą dłużnika, protokół stanu faktycznego) i „sądowe” (doręczenie, wykonanie orzeczeń).  

W trakcie tych czynności do jego obowiązków należy często udzielanie informacji na temat sposobu, w jaki można 

korzystać ze swoich praw, a także udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego obowiązków. Komornik udziela tych 

informacji zarówno osobie, która korzysta z jego usług, jak i podmiotom, których dotyczą podejmowane przez niego 

czynności. 

 

W każdym okręgu sądowym istnieje izba, w której skład wchodzą wszyscy komornicy sądowi z danego okręgu. Główne 

obowiązki izby polegają na zapewnianiu przestrzegania przez komorników sądowych z okręgu zasad odpowiedzialności 

dyscyplinarnej oraz przepisów ustawowych i wykonawczych, które ich dotyczą, jak również na rozstrzyganiu sporów, które 

mogą zaistnieć między komornikami. 

 

Istnieje również Krajowa Izba Komorników Sądowych Belgii (Chambre nationale des huissiers de justice de Belgique), 

której główne zadania obejmują: 

• zapewnianie jednolitych zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej i zasad etyki zawodowej komorników sądowych;  

• obrona interesów jej członków oraz reprezentowanie ich3. 

 

Czechy: 

Komornik sądowy jest niezależnym zawodem prawniczym, do którego zadań należy przeprowadzanie egzekucji na 

podstawie Kodeksu postępowania egzekucyjnego. Wszyscy komornicy sądowi mają obowiązek przynależności do 

samorządnej Izby Komorniczej. 

Zawód komornika reguluje ustawa nr 120/2001 o komornikach sądowych i egzekucji (kodeks postępowania 

egzekucyjnego). Komorników powołuje Minister Sprawiedliwości. Komornik w Republice Czeskiej jest funkcjonariuszem 

publicznym, a jego czynności poczytuje się za czynności sądu. 

 

Aby zostać powołanym na komornika kandydat musi posiadać obywatelstwo czeskie oraz: 

• korzystać z pełni praw cywilnych; 

• uzyskać wykształcenie prawnicze na czeskim uniwersytecie; 

• posiadać nieskazitelny charakter; 

• posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe; 

• zdać egzamin komorniczy4. 

 

Francja: 

Komornicy sądowi (huissiers de justice) są urzędnikami publicznymi i ministerialnymi, powołanymi do pełnienia swoich 

                                                           
2 https://e-justice.europa.eu/content_legal_professions-29-hu-maximizeMS-pl.do?member=1 
3 https://e-justice.europa.eu/content_legal_professions-29-be-pl.do?member=1 
4 https://e-justice.europa.eu/content_legal_professions-29-cz-pl.do?member=1 



zadań zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Zawód komornika sądowego zalicza się jednak do wolnych zawodów. Ich 

status wynika w szczególności z ustawy z dnia 27 grudnia 1923 r., rozporządzenia nr 45-2592 z dnia 2 listopada 1945 r., 

dekretu nr 56-222 z dnia 29 lutego 1956 r. i dekretu nr 75-770 z dnia 14 sierpnia 1975 r. 

 

Jedynie oni są uprawnieni do doręczania dokumentów procesowych i wykonywania orzeczeń sądowych, oraz innych aktów 

opatrzonych klauzulą wykonalności i tytułów egzekucyjnych. Komornicy sądowi mogą ponadto sporządzać protokoły na 

zlecenie sądów lub na wniosek osób fizycznych. Mają oni również możliwość prowadzenia dodatkowej działalności 

w charakterze mediatora, zarządcy nieruchomości i agenta ubezpieczeniowego po poinformowaniu izby regionalnej, której 

podlegają, jak również prokuratora generalnego (procureur général) przy sądzie apelacyjnym w okręgu, w którym znajduje 

się ich kancelaria. 

 

Za czynności w sprawach cywilnych i gospodarczych wykonywane w ramach ich urzędu komornicy sądowi pobierają 

opłaty objęte stawkami, o których mowa w dekrecie nr 96-1080 z dnia 12 grudnia 1996 r. 

 

Zawód ten jest reprezentowany przez izby departamentalne i regionalne w każdym okręgu sądu apelacyjnego. Ponadto izba 

krajowa reprezentuje wszystkich członków zawodu przed organami publicznymi i rozstrzyga spory między izbami oraz 

komornikami sądowymi niepodlegającymi tym samym izbom regionalnym5. 

 

Wielka Brytania: 

Nakazy (writs) wydane przez Wysoki Trybunał są obecnie egzekwowane przez komorników przy Wysokim Trybunale 

(High Court enforcement officers), mianowanych i przydzielanych do rejonów przez Lorda Kanclerza lub jego 

przedstawiciela. Odpowiadają oni za egzekwowanie nakazów sądowych – prowadzą egzekucję środków pieniężnych 

należnych na mocy orzeczenia Wysokiego Trybunału lub przekazanego do niego orzeczenia sądu hrabstwa (county court). 

Mogą dokonywać zajęcia i sprzedaży składników majątku w celu zaspokojenia należności. Mogą również dokonywać 

przejęcia i zwrotu mienia oraz nadzorować ten proces. 

 

Komornicy przy sądach hrabstw (county court bailiffs) to urzędnicy służby cywilnej zatrudniani przez Służbę ds. Sądów 

i Trybunałów Jej Królewskiej Mości, zajmujący się egzekucją wyroków lub nakazów wydanych i zarejestrowanych 

w sądach hrabstw. Są to urzędnicy służby cywilnej wykonujący tytuły egzekucyjne, przejmujący posiadanie nieruchomości 

oraz odzyskujący mienie objęte nakazem zwrotu mienia. Normy regulujące pracę komorników prowadzących egzekucję 

nakazów zawarte są w art. 85-111 ustawy o sądach hrabstw z 1984 r. (County Courts Act 1984). Procedury egzekucyjne 

zostały ustanowione przepisami postępowania cywilnego. Ponadto komornicy przy sądach hrabstw wykonują inne 

czynności, w tym osobiste doręczanie dokumentów oraz nakazów pozbawienia wolności. Przepisy dotyczące nakazu 

pozbawienia wolności zawarte są w art. 118-122 ustawy o sądach hrabstw. 

 

Licencjonowani komornicy to podmioty prywatne, które uzyskały odpowiednią licencję na podstawie przepisów o zastawie 

na zabezpieczenie czynszu (distress for rent rules) i zostali upoważnieni do prowadzenia czynności przez sędziego 

okręgowego (circuit judge) przy sądzie hrabstwa. Zastaw na zabezpieczenie czynszu odnosi się do zajęcia rzeczy najemcy 

przez wynajmującego na zabezpieczenie zaległego czynszu bez interwencji sądu. Na mocy szeregu innych ustaw 

licencjonowani komornicy mogą również egzekwować spłatę innych określonych rodzajów wierzytelności, takich jak 

zaległy podatek lokalny czy podatek od nieruchomości komercyjnych6. 

 

Finlandia: 

Czynności egzekucyjne wykonują lokalni komornicy, tj. komornicy rejonowi, wiejscy komisarze policji oraz komornik 

autonomicznej prowincji Åland. Urzędników tych wspomagają ich zastępcy, którzy w praktyce odpowiadają za większość 

zadań egzekucyjnych. Urzędy komornicze zatrudniają także pracowników biurowych. Urzędnicy egzekucyjni są 

urzędnikami państwowymi. 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada za ogólne zarządzanie, kontrolę i nadzór nad organami egzekucyjnymi. Funkcje 

kontrolne i nadzorcze związane z egzekucją sprawują także kierownicy administracji sadowej w urzędach 

prowincjonalnych; na przykład rozpatrują skargi na czynności organów egzekucyjnych. Niemniej jednak, ani Ministerstwo 

Sprawiedliwości, ani kierownicy administracji sądowej nie mają prawa uchylać ani zmieniać stosowanych środków 

egzekucyjnych lub innych środków. 

 

W Finlandii czynności egzekucyjne polegają najczęściej na ściąganiu długu na mocy orzeczenia sądowego, dlatego są one 

ściśle powiązane z postępowaniem sądowym. W postępowaniu bada się zasadność roszczenia wierzyciela, a na dłużnika 

nakłada się nakaz zapłaty. Jeżeli dłużnik nie zastosuje się do treści orzeczenia dobrowolnie, zostanie ono wykonane 

przymusowo w drodze egzekucji. Niektóre należności, jak np. podatki i niektóre składki ubezpieczeniowe, podlegają 

                                                           
5 https://e-justice.europa.eu/content_legal_professions-29-fr-pl.do?member=1 
6 https://e-justice.europa.eu/content_legal_professions-29-ew-pl.do?member=1 



egzekucji nawet bez wyroku sądu. 

 

Organy egzekucyjne chronią interesy zarówno wierzycieli, jak i dłużników. Urzędnicy dążą do tego, by dłużnik zapłacił 

dobrowolnie – najpierw wysyłają upomnienie. Jeżeli mimo to płatność nie wpłynie, komornik zajmuje część 

wynagrodzenia, pensji, emerytury, renty lub dochodu z działalności gospodarczej bądź składniki majątku dłużnika. Zajęte 

składniki majątku mogą zostać sprzedane w drodze licytacji komorniczej7. 

 

Estonia: 

W Estonii zawód komornika należy do wolnych zawodów prawniczych: komornicy działają we własnym imieniu i ponoszą 

odpowiedzialność za podejmowane czynności. Komornik jest zobowiązany wykonywać swoje obowiązki w sposób 

bezstronny i rzetelny. Czynności urzędowe komornika reguluje ustawa o zawodzie komornika. 

 

W styczniu 2010 r. powołano Izbę Komorników i Syndyków Masy Upadłości (Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda), 

która jest wspólną organizacją zrzeszającą zarówno komorników, jak i syndyków masy upadłości. Czynności komornicze, 

ich nadzór, odpowiedzialność dyscyplinarną i działalność w zakresie tworzenia zrzeszeń zawodowych reguluje ustawa 

o zawodzie komornika. Rolą Izby jest rozwijanie i propagowanie wolnych zawodów prawniczych, w tym zapewnienie 

przestrzegania dobrej praktyki w zakresie sprawowania urzędu i wykonywania zawodu oraz jego monitorowanie, 

sporządzanie zaleceń na rzecz ujednolicenia praktyki zawodowej, organizowanie szkoleń, tworzenie systemów 

informatycznych itp. Izba posiada również sąd koleżeński. Dodatkowe informacje o działalności Izby dostępne są na jej 

stronie internetowej. 

 

Do obowiązków komornika należy: 

• prowadzenie postępowań egzekucyjnych zgodnie z kodeksem postępowania egzekucyjnego; 

• doręczanie dokumentów zgodnie z kodeksami postępowania; 

• dokonywanie spisu składników majątku i zarządzanie składnikami majątku zgodnie z prawem spadkowym; 

• przeprowadzanie licytacji komorniczych poza postępowaniem egzekucyjnym na wniosek sądu lub organu 

administracji. 

 

Opłaty komornicze z tytułu wykonywania powyższych czynności określa ustawa o zawodzie komornika. 

 

Zakres usług komorniczych obejmuje: 

• organizowanie licytacji prywatnych (na wniosek osób fizycznych);  

• doręczanie dokumentów niezwiązanych z postępowaniem sądowym; 

• udzielanie porady prawnej i sporządzanie dokumentów, pod warunkiem posiadania przez komornika odpowiednich 

kwalifikacji. 

 

Wykonanie danej czynności komorniczej jest uzgadniane na piśmie z usługobiorcą przed wykonaniem czynności 

komorniczej. 

 

Nadzór państwa nad urzędową działalnością komorników sprawuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Minister 

Sprawiedliwości może wydawać przepisy regulujące organizację działalności zawodowej komorników. Więcej informacji 

na temat komorników i postępowań egzekucyjnych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. 

 

Zazwyczaj komornik odpowiada za własne czynności, gdy zaś jest to niemożliwe, za szkody wyrządzone przez komornika 

odpowiada Izba Komorników i Syndyków Masy Upadłości. Ostateczną odpowiedzialność za działania komornika ponosi 

skarb państwa; skarb państwa ma prawo dochodzić zwrotu kosztów od osoby odpowiedzialnej za szkodę lub od Izby8. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Komornicy sądowi 

(kancelarie komornicze) 

Liczba kancelarii 

komorniczych w 

ostatnich latach (stan na 

koniec roku): 

2015 r. – 1416 

kancelarii 

komorniczych (w tym 

22 vacaty); 

2014 r. – 1339 

Ministerstwo 

Sprawiedliwości 

Wpływ na komorników sądowych 

szczegółowo został opisany w pkt. 2 

                                                           
7 https://e-justice.europa.eu/content_legal_professions-29-fi-pl.do?member=1 
8 https://e-justice.europa.eu/content_legal_professions-29-ee-pl.do?member=1 



kancelarii 

komorniczych (w tym 

24 vacaty); 

2013 r. – 1246 

kancelarii 

komorniczych (w tym 

20 vacatów) 

Dłużnicy oraz wierzyciele  W 2015 r. wpłynęło do 

kancelarii 

komorniczych ok. 7,9 

mln spraw. 

Sprawozdanie Ms-

Kom 23 

Kompleksowa regulacja zasad 

wykonywania zawodu komornika oraz 

egzekucji komorniczej. Przywrócenie  

zaufania do zawodu komornika sądowego 

jako funkcjonariusza publicznego, 

zwiększenie nadzoru nad komornikami.    

Osoby, które zdały 

egzamin na aplikację 

komorniczą 

387 - wg danych w 

2015 r. 

Ministerstwo 

Sprawiedliwości 

Wydłużenie o 6 miesięcy okresu trwania 

aplikacji komorniczej. 

Obowiązkowe odbycie  w trakcie 

pierwszego roku aplikacji komorniczej 

szkolenia z zakresu działania sądownictwa 

powszechnego przeprowadzanego przez 

Krajową Szkołę Sądownictwa i 

Prokuratury 

Krajowa Szkoła 

Sądownictwa i Prokuratury 

1 Ministerstwo 

Sprawiedliwości 

Przeprowadzanie szkoleń dla aplikantów 

komorniczych z zakresu działania 

sądownictwa powszechnego 

Pracownicy kancelarii 

komorniczych 

Około 13 000 Instytut Wymiaru 

Sprawiedliwości9 

Komornik ponosić będzie 

odpowiedzialność dyscyplinarną za 

działania osób zatrudnionych u niego na 

podstawie umów: o pracę, dzieło, zlecenia 

lub o świadczenie usług pracowników oraz 

inne osoby niezbędne do obsługi 

kancelarii, a także ochrony i pomocy w 

czynnościach w terenie. 

Minister Sprawiedliwości; 

Prezesi Sądów 

Rejonowych 

1 

317 

Ministerstwo 

Sprawiedliwości 

Doprecyzowanie zasad nadzoru nad 

działalnością komorników, wprowadzenie 

instytucji nadzoru odpowiedzialnego. 

W 2013 r. było w Polsce 1 236 komorników, w 2014 r. już 1 337, w 2015 r. zaś 1395, czyli średnio na jednego 

przedstawiciela korporacji przypada 28 tys. mieszkańców. W stosunku do 1 323 komorników udało się ustalić liczbę 

zatrudnianych przez nich w 2014 r. pracowników. Było to ogółem 11 560 osób, co oznacza, że w przeciętnej kancelarii, 

obok samego komornika, pracuje jeszcze niespełna 9 innych osób (w 2013 r. było to 10 osób). Łączną liczbę pracujących 

w ramach tego systemu osób można więc oszacować na około 13 tys. Co ciekawe, pomimo znacznego wzrostu liczby 

komorników, w porównaniu do roku 2013, ogólna liczba osób pracujących w tym systemie właściwie się nie zmieniła. 

Można więc przypuszczać, że nowi komornicy rekrutują się głównie z grona osób zatrudnianych wcześniej w innych 

kancelariach. 

Do wszystkich kancelarii komorniczych wpłynęły w 2015 r. ogółem 7 958 864 nowe sprawy. W tym samym czasie 

załatwiono 6 273 173 spraw, ale efektywnie – więc przez wyegzekwowanie świadczenia – już tylko 1 307 620 spraw. 

Oznacza to, że ogólna efektywność wszystkich kancelarii, rozumiana jako udział spraw, w których wyegzekwowano 

świadczenie do wszystkich załatwionych wyniosła 20,8%, zaś efektywność liczona do spraw wpływających – 16,4%. W 

roku 2014 analogiczne wskaźniki były nieznacznie wyższe i wyniosły odpowiednio: 22,8% (do spraw załatwionych) i 

20,5% (do spraw wpływających)10. 

Ogółem, w 2015 r. do wszystkich kancelarii komorniczych złożono wnioski o wyegzekwowanie 75 072 771 356 złotych. 

Z tego komornikom udało się wyegzekwować 9 142 540 275 zł, czyli 12,2%. W roku 2014 wyegzekwowano 8 314 635 

518 zł z ogólnej, wnioskowanej sumy 67 011 829 264 złotych, a więc 12,4%. W roku 2013 tak liczona efektywność była 

jeszcze niższa. Wszystkie złożone wtedy wnioski o egzekucje opiewały na kwotę 73 465 150 029 złotych, a komornikom 

udało się wyegzekwować 7 730 032 896 zł, czyli zaledwie 10,5%.Jak już wspomniano, w 2015 r. do wszystkich 

                                                           
9 dr Paweł Ostaszewski, Efektywność egzekucji komorniczej - obraz statystyczny, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości 2015. 
10 Warto odnotować, że to ten drugi sposób obliczania efektywności został wykorzystany w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy 

o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 2015 poz. 624), jako regulator liczby spraw, którą komornik może w roku przyjąć do referatu spoza 

swojego rewiru (zmiana w art. 8 Ustawy o komornikach). 



kancelarii komorniczych wpłynęły ogółem 7 958 864 sprawy. Spośród nich komornicy musieli się najczęściej zajmować 

sprawami z repertorium „Km" (7 487 432 spraw, czyli 94,1% wszystkich). Pozostałe kategorie spraw to: z repertorium 

„Kms" 325 227, czyli 4,1% wszystkich, z repertorium „Kmp" - 59 229, czyli 0,7% wszystkich i z repertorium „Kmn" – 

86 976 spraw, czyli 1,1% wszystkich. 

Na główną kategorię „Km" składają się: egzekucja świadczeń pieniężnych (7 422 487 spraw, czyli 99,1%), 

zabezpieczenia (11 537 spraw, czyli 0,2%), opróżnienie lokali mieszkalnych (8 879 spraw, czyli 0,1%), egzekucja innych 

świadczeń niepieniężnych (5 664 spraw, czyli 0,1%) i inne (38 865 spraw, czyli 0,5%). Kategoria „Kms" to głównie 

egzekucja grzywien - 240 188 spraw i kosztów sądowych – 72 814 spraw, a kategoria „Kmp" to praktycznie wyłącznie 

egzekucja świadczeń alimentacyjnych – 59 052 sprawy. 

Tak w skrócie przedstawia się wpływ nowych spraw do kancelarii komorniczych, nie można jednak zapominać, że 

komornicy zajmują się także egzekucją w sprawach, które trwają niekiedy wiele lat - takich jak np. alimentacyjne. Dla 

pełnego obrazu struktury spraw, które mają w referacie trzeba więc dodać sprawy pozostałe do załatwienia z roku 

poprzedniego. W ten sposób otrzymamy informację, że wszyscy komornicy w Polsce prowadzili 11 962 669 spraw,                           

z czego najwięcej (89,8%) to sprawy „Km" (czyli głównie egzekucja świadczeń pieniężnych). Co oczywiste, sprawy                     

o egzekucję świadczeń powtarzających się takich jak alimentacyjne, zdecydowanie najczęściej trwają wiele lat i tym 

samym powiększają ogólną liczbę spraw prowadzonych przez komorników. W 2015 r. prowadzili oni 671 687 takich 

spraw (repertorium „Kmp"), co stanowiło 5,6% spraw pozostających do załatwienia. 

Podsumowując, komornicy sądowi zajmują się głównie egzekucją świadczeń pieniężnych, wśród których niecałe 6% 

stanowią sprawy alimentacyjne, a niecałe 4% to sprawy o egzekucję grzywien i kosztów sądowych (repertorium „Kms"). 

Warto również dodać, że spośród wspomnianych wyżej ogółem 7 958 864 nowych spraw, które wpłynęły do kancelarii 

komorniczych 2015 r. ponad połowę (4 753 672 – 59,7%) stanowiły sprawy, w których wierzyciel skorzystał z prawa 

wyboru komornika (art. 8 ust. 5 u.k.s.e.). 

Średni czas trwania sprawy „Kms" (egzekucja grzywien i kosztów sądowych) wynosił w 2015 roku pół roku, sprawy                

z repertorium „Kmp" (alimentacyjnej) 3 lata, a sprawy „Km" (egzekucja świadczeń pieniężnych) 8,3 miesiąca. W roku 

2014 wskaźniki te dla spraw „Kms" i „Kmp" były właściwie na tym samym poziomie, skrócił się nieco średni czas 

trwania sprawy „Km" (z 9 miesięcy uprzednio)11. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, stosownie do 

wymogów art. 5 ustaw z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, 

poz. 1414, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały NR 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. –  

Regulamin Pracy Ministrów (M.P. poz. 979, z późn. zm.) projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji. 

W ramach konsultacji publicznych i opiniowania projekt zostanie skierowany m.in. do Sądu Najwyższego, Naczelnego 

Sądu Administracyjnego, Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Krajowej Rady Komorniczej, Krajowej Rady Radców 

Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asesorów i Aplikantów Komorniczych, 

Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA. 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2016 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem 
 -

37,7- 

16,8 

-

37,7- 

16,8 

-

37,7- 

16,8 

-

37,7- 

16,8 

-

37,7- 

16,8 

-

37,7- 

16,8 

-

37,7- 

16,8 

-

37,7- 

16,8 

-

37,7- 

16,8 

-

37,7- 

16,8 

-377-168 

budżet państwa 
 -

37,7- 

16,8 

-

37,7- 

16,8 

-

37,7- 

16,8 

-

37,7- 

16,8 

-

37,7- 

16,8 

-

37,7- 

16,8 

-

37,7- 

16,8 

-

37,7- 

16,8 

-

37,7- 

16,8 

-

37,7- 

16,8 

-377-168 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

                                                           
11 dr Paweł Ostaszewski, Efektywność egzekucji komorniczej - obraz statystyczny, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2015 r. 

 



Saldo ogółem 
 -
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JST             
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Źródła finansowania   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

 

Koszty działalności egzekucyjne oraz zasady prowadzenia kancelarii 

 

Przedmiotowy projekt przewiduje przywrócenie publicznoprawnego charakteru opłat 

egzekucyjnych w związku z czym stanowić będą one w całości należność Skarbu Państwa. 

Komornik zaś w zależności od wyników swojej pracy uzyskiwać będzie jedynie prawo do 

wynagrodzenia prowizyjnego, ustalonego proporcjonalnie do wysokości pobranych opłat.  

 

Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie IWS12 z  2015 roku średnie miesięczne przychody 

uzyskiwane przez jedną kancelarię komorniczą, w 2012 r., wynosiły 113 377 zł. Zróżnicowanie 

między poszczególnymi sądami rejonowymi były w tym zakresie bardzo duże. Przykładowo, 

odchylenie standardowe dla tych wartości wynosiło 55 557 zł, a więc aż 50% przeciętnej. 

Najwyższy średni miesięczny przychód, wynoszący 511 896 zł na jednego komornika, 

odnotowano w obszarze Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli, najniższy zaś (16 740 zł) 

wystąpił w jednym z małych sądów na wschodzie Polski. 

 

Wysokość przychodów poszczególnych kancelarii komorniczych, co oczywiste, przekłada się 

najczęściej bezpośrednio na dochody uzyskiwane przez prowadzących je komorników. I tak 

średni miesięczny dochód na jednego komornika w 2012 r. wynosił 46 451 zł, przy czym 

ponownie przeciętnie zarobił najwięcej komornik przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli 

– 255 697 zł – a najmniej przy wspominanym już małym sądzie – 2 609 zł. Odchylenie 

standardowe dla tych wartości w poszczególnych sądach rejonowych przekroczyło 50% 

średniej i wyniosło 26 646 zł. 

 

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów, w  2015 r. 1285 

komorników osiągnęło przychód w kwocie 1 499 585 853 zł. Maksymalny wykazany przychód 

wyniósł 39 952 648 zł. Średnia wartość przychodów wynosiła 1 166 993 zł, zaś mediana 

916 862 zł. 

Analizując zaś dochody wskazać należy, że dla ww. grupy komorników wyniósł on 689 

252 033 zł. Maksymalny wykazany dochód wyniósł 19 345 381 zł. Średnia wartość dochodów 

wynosiła 536 383 zł, zaś mediana 385 487 zł. Ośmiu komorników wykazało zaś stratę 

wynoszącą od 4 568 do 147 684 zł. 

 

Wg. stanu na dzień 23.11.2016 r. w Polsce funkcjonowało 1539 kancelarii komorniczych. 

 

Dane dotyczące przychodów 1314 z nich, przedstawione przez Krajową Radę Komorniczą, 

wskazują, że w 1 półroczu 2016 r. osiągnęli one łączny przychód z pobieranych opłat 

egzekucyjnych rzędu 622 769 765,59 zł.  Dokonując ekstrapolacji tej kwoty na wszystkich 

czynnych zawodowo komorników, szacować należy, że przychód ten wyniósł 729 408 424,08 

zł. 

 

Przyjmując że przychody w II półroczu 2016 roku utrzymają się na zbliżonym poziomie co w I 

półroczu, założyć można że roczny przychód wyniesie ok. 1 458 816 848,16 zł.  

 

Dokonując szacunków ww. kwot należy jednakże mieć na uwadze, że na podstawie 

przedstawionych danych nie można ustalić, czy przedmiotowi komornicy w całym 

analizowanym okresie prowadzili działalność. W przypadku, gdy komornik rozpoczął 

działalność w maju lub czerwcu mógł wykazać np. przychody tylko za 1-2 mies. działalności. 

Może to doprowadzić do zniekształcenia łącznego obrazu osiąganych przychodów.  

                                                           
12 dr Paweł Ostaszewski, Opłaty i koszty w systemie egzekucji komorniczej – obraz statystyczny, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa            

2015 r. 
 



          

Ww. kwoty stanowią podstawę do naliczenia należnego podatku VAT stanowiącego dochód 

SFP, do odprowadzenia którego komornicy są zobligowani od października 2015 r. 

 

W celu oszacowania wpływu do budżetu państwa z tego tytułu posłużono się zestawieniem 

Ministerstwa Finansów, za okres I półrocza 2016 r., sporządzonym na podstawie deklaracji 

VAT-7, VAT-7K, VAT-D,  zawierających  informacje o kwotach podatku VAT podlegających 

wpłacie do US od 1319 komorników.  

 

Trzeba jednak pamiętać, że sposób obliczania należności podatkowych z tego tytułu po dziś 

dzień stanowią materię budzącą wątpliwości. Powszechnie przyjętą przez komorników 

praktyką obliczania należnego podatku VAT było doliczanie podatku wg stawki 23% do 

wyliczonej na podstawie przepisów ustawy o komornikach kwoty należnej opłaty egzekucyjnej. 

 

Szacując dochód budżetu państwa z tytułu podatku VAT przy zachowaniu ww. metodologii 

ustalania jego wysokości, w I połowie 2016, dla 1539 komorników powinien on wynieść ok. 

122 304 235,49 zł  

 

Praktyka taka została zakwestionowana przez Sąd Najwyższy, który w uchwale z 7 lipca 2016 

roku, sygn. III CZP 34/16, wskazał, że komornik sądowy, określając wysokość kosztów 

postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na 

podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i 

egzekucji (Dz. U. z 2015 r. poz. 790, z późn. zm.), o stawkę podatku od towarów i usług.  

Oznacza to, że prawidłowo obliczone kwoty podatku powinny być niższe.  

 

Szacując dochód budżetu państwa z tytułu podatku VAT przy zachowaniu metodologii 

wskazanej przez Sąd Najwyższy, w I połowie 2016 powinien on wynieść ok. 95 020 698,05 zł.    

 

Przyjmując że przychody z tytułu opłat w II półroczu 2016 roku utrzymają się na zbliżonym 

poziomie co w I półroczu, założyć można, że roczne kwoty podatku z tego tytułu, w zależności 

od metodologii liczenia wyniosą odpowiednio od ok. 190 041 396,10  do  244 608 470,98 zł.     

 

W celu ustalenia skutków projektowanej regulacji dla SFP ww. kwoty stanowiące dochód 

budżetu państwa, należy zestawić z szacunkami dochodów obliczonymi zgodnie z zasadami 

określonymi w art. 97 projektu ustawy o komornikach.  

 

Na podstawie danych przedstawionych przez Krajową Radę Komorniczą, ekstrapolowanych na 

wszystkich czynnych komorników (1539 osób), wskazać należy, że wpływ do budżetu państwa 

z tego tytułu szacunkowo powinny wynieść ok. 206 834 878,72 zł rocznie.   

 

Pozwala to w oparciu o przedmiotowe dane na oszacowanie, że w wyniku zmian 

zaproponowanych w przedmiotowym projekcie wpływ do budżetu państwa może 

kształtować się na poziomie od -37,7 do 16,8 mln zł rocznie. 

 

Podkreślić przy tym należy, że prawidłowość interpretacji Ministra Finansów uznającej 

komorników za podatników podatku od towarów i usług w zakresie działalności egzekucyjnej 

jest kwestionowana przez niektóre wojewódzkie sądy administracyjne – np. wyrok WSA w 

Bydgoszczy z dnia 9 sierpnia 2016 r., sygn. I SA/Bd 330/16, wyrok WSA w Łodzi z dnia 27 

lipca 2016 r., sygn. I SA/Łd 501/16 i z 6 lipca 2016 roku, sygn. I SA/Łd 338/16, wyrok WSA w 

Poznaniu z dnia 14 czerwca 2016 r., sygn. I SA/Po 309/16. Do czasu jednoznacznego 

przesądzenia tego, czy komornik jest podatnikiem podatku od towarów i usług, jakiegokolwiek 

wpływy z VAT stoją pod znakiem zapytania. 
 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       



ceny stałe z 

2016 r.) 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Projektowana regulacja przewiduje podniesienie dolnej granicy wieku osoby powoływanej na 

stanowisko komornika z 26 do 28 lat. Wskazana zmiana nie powinna wpłynąć na liczbę osób 

rozpoczynających działalność w zawodzie komornika. Dodatkowo zostanie obniżona z 70 do 65 

górna granica wieku komornika wykonującego swoje czynności zawodowe. Minister 

Sprawiedliwości odwoła komornika z zajmowanego stanowiska, jeżeli komornik ukończy 65 rok 

życia. Projektowana regulacja w intencji projektodawcy, nie stosuje się do komorników którym 

w momencie wejścia w życie ustawy pozostały dwa lata do osiągnięcia wieku 65 lat. 

 
Źródło: Dane Ministerstwa Sprawiedliwości 

 

Na podstawie danych z 2014 r. dotyczących wieku komorników wykonujących czynności 

zawodowe oraz analizowanej tendencji w zmianach struktury wiekowej komorników szacuje się, 

że powyżej 63 roku życia działaność prowadzi około 60 komorników. 

 

Nagrywanie czynności komorniczych 

 

Projekt przewiduje wprowadzenie obowiązku utrwalania przebiegu czynności egzekucyjnych 

dokonywanych poza kancelarią komorniczą za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

 

Do momentu określenia szczegółowych rodzajów urządzeń i środków technicznych służących 

do rejestracji, sposobu sporządzania zapisów dźwięku albo obrazu i dźwięku, jak również 

sposobu udostępniania oraz przechowywania takich zapisów oszacowanie kosztów dla 

kancelarii komorniczych, nie jest możliwe, zaś przedstawione szacunki mają charakter 

jedynie orientacyjny. 

 

Nie mniej jednak dokonując wstępnego szacunku wskazać należy: 

- szacunkowy koszt kamery cyfrowej średniej klasy na poziomie ok. 2500 zł oraz 

- cena ta określona została na poziomie średnich cen produktów w marketach elektronicznych. 

 

W przypadku przyjęcia wariantu zakupu 1 z ww. urządzeń na kancelarię komorniczą koszt 

ten wyniesie 



Kamera: 2500 zł * 1416 kancelarii komorniczych = 3 540 000 zł 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Zgodnie z projektem aplikanci komorniczy mają odbywać w trakcie pierwszego roku aplikacji komorniczej szkolenie 

z zakresu działania sądownictwa powszechnego.  

Komornicy, którzy nie mają ukończonych wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i nie uzyskali 

tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie 

z projektem są obowiązani, w terminie 6 lat od dnia 1 stycznia roku następującego po dniu wejścia w życie niniejszej 

ustawy, ukończyć wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskać tytuł magistra prawa lub zagraniczne 

studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby,  które w tym terminie nie ukończą studiów prawniczych                   

w Rzeczypospolitej Polskiej i nie uzyskają tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych  

w Rzeczypospolitej Polskiej, stracą z mocy prawa status komornika. 

Projekt przewiduje wprowadzenie obowiązku utrwalania przebiegu czynności egzekucyjnych dokonywanych poza 

kancelarią komorniczą za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Nie przewiduje się aby projektowane regulacje oddziaływały w sposób istotny na rynek pracy.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Projektowane rozwiązania nie będą miały wpływu na pozostałe analizowane obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Przewiduje się wejście w życie ustawy z dniem 1 stycznia 2017 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

W ramach badania corocznych danych dotyczących liczby komorników sądowych, liczby kancelarii 

komorniczych, liczby osób przystępujących do egzaminu na aplikację wstępną, poziomu efektywność egzekucji 

komorniczej liczby i rodzaju kar dyscyplinarnych komorników. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

dr Paweł Ostaszewski, Efektywność egzekucji komorniczej - obraz statystyczny, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 

Warszawa 2015 r. 

dr Paweł Ostaszewski, Opłaty i koszty w systemie egzekucji komorniczej – obraz statystyczny, Instytut Wymiaru 

Sprawiedliwości, Warszawa 2015 r. 
 


