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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 734) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Uchwalona przez Sejm w dniu 10 października 2014 r. ustawa o zmianie ustawy 

o    komornikach sądowych i egzekucji zawiera rozwiązania powodujące automatyczne 

wygaśnięcie powołania na stanowisko komornika w przypadku jego rezygnacji ze 

stanowiska, skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub umyśle przestępstwo 

skarbowe, ukarania prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym karą wydalenia ze służby 

oraz utraty obywatelstwa polskiego (art. 1 pkt 2). Rezygnacja komornika z pełnienia 

obowiązków będzie skuteczna po upływie miesiąca od dnia złożenia Ministrowi 

Sprawiedliwości oświadczenia o rezygnacji, chyba że na wniosek komornika Minister 

Sprawiedliwości określi inny termin, nie dłuższy niż miesiąc. O wygaśnięciu powołania na 

stanowisko komornika z mocy prawa Minister Sprawiedliwości zawiadomi komornika, 

prezesa właściwego sądu apelacyjnego, prezesa właściwego sądu rejonowego oraz radę 

właściwej izby komorniczej. 

Zastępca komornika przeprowadzi likwidację kancelarii zastępowanego komornika 

również w przypadku niepowołania komornika na stanowisko zwolnione na skutek śmierci 

albo odwołania komornika albo wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy 

prawa, o czym zawiadomi go Minister Sprawiedliwości (art. 1 pkt 6 lit. b). 

Pozostałe zmiany mają charakter dostosowawczy w celu zapewnienia stosowania 

przepisów ustawy w przypadku wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika. 

Zaproponowane zmiany mają na celu przyspieszenie procedury odwołania komornika, 

zmniejszenie kosztów z tym związanych oraz ochronę dłużnika przed osobą niegodną 

stanowiska komornika. 
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W obecnym stanie prawnym, w wypadkach przewidzianych w ustawie samo ich 

zaistnienie nie powoduje ex lege utraty zajmowanego stanowiska, gdyż skutek ten uzyskuje 

się dopiero w wyniku decyzji Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu komornika. 

Postępowanie w tym zakresie zmierza wyłącznie do urzędowego potwierdzenia okoliczności 

będących podstawą odwołania komornika ze stanowiska. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 10 października 2014 r. Projekt ustawy 

był przedłożeniem poselskim (druk sejmowy nr 1728). Prace nad ustawą prowadziła Komisja 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka, w tym podkomisja nadzwyczajna (druk nr 2760). 

Komisja doprecyzowała projekt ustawy, usuwając jednocześnie przepis przejściowy 

naruszający zasadę niedziałania prawa wstecz. 

W drugim czytaniu nie zgłoszono poprawek i niezwłocznie przystąpiono do trzeciego 

czytania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Nowelizacja ustawy wprowadza wygaśnięcie powołania na stanowisko komornika 

z mocy prawa z dniem, w którym wystąpią okoliczności określone w ustawie. 

Data wygaśnięcia powołania w przypadku rezygnacji z pełnienia obowiązków 

komornika (art. 1 pkt 2 lit. b, ust. 1b) oraz w przypadku utraty obywatelstwa (utrata 

obywatelstwa polskiego następuje, co do zasady, po upływie 30 dni od dnia wydania 

postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 

2009 r. o obywatelstwie polskim) nie budzi wątpliwości.  

Jeżeli chodzi o pozostałe przypadki, w których z mocy prawa wygasa powołanie na 

stanowisko komornika to uzależnienie wygaśnięcia powołania komornika na stanowisko od 

daty ukarania prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym, może budzić wątpliwości 

interpretacyjne, bowiem ustawa w tym przypadku uzależnia moment wygaśnięcia powołania 

od daty wydania orzeczenia dyscyplinarnego (wygaśnięcie następuje wstecz, w dacie 

wydania orzeczenia, a nie w dacie uprawomocnienia się orzeczenia).  

Na tym tle może pojawić się problem z oceną ważności czynności dokonywanych przez 

komornika od daty wydania orzeczenia do jego uprawomocnienia.  
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W przypadku kiedy komornikowi stawiane są zarzuty popełnienia przestępstwa 

umyślnego, ściganego z oskarżenia publicznego, Minister Sprawiedliwości ma obowiązek 

zawiesić komornika. Artykuł 15 ust. 1 pkt 1 ustawy nie pozostawia Ministrowi 

Sprawiedliwości choćby najmniejszej swobody w tym zakresie. W nowelizacji przepisy 

w tym zakresie nie zmieniają się, zatem problem wskazany wyżej nie zachodzi. 

Komisja dyscyplinarna może zawiesić komornika w czynnościach (fakultatywnie), 

jeżeli wszczęto przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne lub karne. Podjęcie uchwały 

o zawieszeniu uzależnione jest od uznania komisji dyscyplinarnej. Wobec tego, w przypadku 

gdy zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne wobec komornika, który nie zostanie 

zawieszony w czynnościach, to skutek będzie taki, że na skutek orzeczenia dyscyplinarnego 

nakładającego karę wydalenia ze służby komorniczej wygaśnie jego powołanie na stanowisko 

komornika z datą wydania orzeczenia a czynności podejmowane przez niego do 

uprawomocnienia się tego orzeczenia należy uznać za nieważne. 

Należy rozważyć przyjęcie zasady, że wygaśnięcie powołania na stanowisko komornika 

nastąpi z dniem uprawomocnienia się orzeczenia. 

Propozycja poprawki:  

– w art. 1 w pkt 2 w lit. b, ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Powołanie na stanowisko komornika wygasa z mocy prawa z dniem, 

w którym: 

1) komornik zrezygnował z pełnienia obowiązków komornika; 

2) uprawomocniło się orzeczenie dyscyplinarne skazujące komornika na karę 

wydalenia ze służby; 

3) uprawomocnił się wyrok skazujący komornika za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 

4) komornik utracił obywatelstwo polskie.”. 
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