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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 

 

o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji 

 

(druk nr 836) 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI (Dz. 

U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.)  

 

Art. 8. 

1. Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, z zastrzeżeniem ust. 5. 

2. W rewirze komorniczym może działać więcej niż jeden komornik. 

3. (uchylony). 

4. Komornik nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji lub wykonania 

postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, do przeprowadzenia których jest właściwy 

zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. 

5. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z 

wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji 

z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza 

obszarem swojego rewiru komorniczego. 

6. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji 

oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. 

7. Komornik wybrany przez wierzyciela nie może odmówić wszczęcia egzekucji, wykonania 

postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w 

zakres jego ustawowych zadań, jeżeli byłyby prowadzone w obszarze właściwości sądu 

apelacyjnego obejmującego jego rewir. 

[8. Komornik wybrany przez wierzyciela odmawia jednak wszczęcia egzekucji, wykonania 

postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w 

zakres jego ustawowych zadań, jeżeli w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji 

zaległość przekracza sześć miesięcy. Zaległość tę oblicza się, dzieląc liczbę spraw 

niezałatwionych w poprzednim półroczu przez średni miesięczny wpływ spraw w 

poprzednim półroczu, wyłączając sprawy o egzekucję świadczeń powtarzających się.] 

<8. Komornik wybrany przez wierzyciela odmawia jednak wszczęcia egzekucji, 

wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności 

wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli: 

1) w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć 

miesięcy; 
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2) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5 000, a skuteczność w 

zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 

35%; 

3) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10 000.> 

<8a. Zaległość, o której mowa w ust. 8 pkt 1, oblicza się dzieląc liczbę spraw 

niezałatwionych w poprzednim półroczu przez średni miesięczny wpływ spraw w 

poprzednim półroczu, wyłączając sprawy o egzekucję świadczeń powtarzających 

się. Skuteczność, o której mowa w ust. 8 pkt 2, oblicza się ustalając procentowy 

stosunek liczby spraw załatwionych poprzez wyegzekwowanie świadczenia w roku 

poprzednim do liczby spraw, które wpłynęły w roku poprzednim. 

8b. W stosunku do komornika, który rozpoczął działalność, zaległość, o której mowa w 

ust. 8 pkt 1, i skuteczność, o której mowa w ust. 8 pkt 2, oblicza się po upływie roku 

następującego po roku, w którym złożył ślubowanie.> 

9. W przypadku odmowy wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu 

zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań 

komornika, komornik wydaje postanowienie. Postanowienie to doręcza się tylko 

wierzycielowi. 

10. Komornik wybrany przez wierzyciela zawiadamia niezwłocznie o wszczęciu egzekucji 

lub wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia komorników właściwych 

według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Zawiadomienie może być dokonane 

za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej. W takim przypadku dowodem 

zawiadomienia jest potwierdzenie transmisji danych. 

11. W razie podejmowania przez komornika wybranego przez wierzyciela czynności poza 

swoim rewirem komorniczym wydatki obejmujące diety przysługujące osobom 

zatrudnionym w kancelarii komornika i uczestniczącym w tych czynnościach, koszty 

przejazdów i noclegów komornika i tych osób oraz koszty transportu specjalistycznego 

obciążają wierzyciela, chyba że wyrazi on zgodę na obciążenie go innymi wydatkami 

określonymi w art. 39 ust. 2. Wydatki te obciążają wierzyciela niezależnie od 

przysługującego mu zwolnienia od kosztów sądowych. Nie wlicza się ich do kosztów 

egzekucji obciążających dłużnika. 

12. Przekazując sprawę innemu komornikowi, komornik wybrany przez wierzyciela, w 

terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o przekazaniu, zwraca 

niewykorzystaną zaliczkę lub jej część pobraną na poczet wydatków, o których mowa w 

ust. 11. 

13. Komornik, za zgodą wierzyciela, może przekazać całość lub część sprawy egzekucyjnej 

innemu komornikowi, jeżeli ten wyrazi na to zgodę. 

14. Komornik właściwy do prowadzenia egzekucji, zgodnie z przepisami Kodeksu 

postępowania cywilnego, w chwili wszczęcia postępowania pozostaje właściwy do jego 

ukończenia, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy. 
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Art. 32. 

1. Na stanowisko asesora komorniczego może zostać powołana osoba odpowiadająca 

wymogom: 

1)  
(85)

 określonym w art. 10 ust. 1 pkt 1-9, o ile wniosek o powołanie na stanowisko asesora 

komorniczego złoży w terminie 5 lat od dnia doręczenia jej uchwały komisji 

egzaminacyjnej o wyniku egzaminu komorniczego, lub; 

2)   z art. 10 ust. 1 pkt 1-7, która w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o 

powołanie na stanowisko asesora komorniczego pracowała co najmniej 5 lat na stanowisku 

referendarza sądowego. 

2. Kandydat na asesora komorniczego przedkłada zaświadczenie o niekaralności oraz 

oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

2a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepis art. 12 ust. 1a. 

3. Asesora komorniczego powołuje prezes właściwego sądu apelacyjnego na wniosek osoby 

zainteresowanej, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby komorniczej. 

4. Właściwa rada izby komorniczej przedstawia opinię, o której mowa w ust. 3, w terminie 21 

dni od dnia otrzymania wniosku. W opinii tej wskazuje komornika, który zatrudni asesora 

komorniczego. 

5. (uchylony). 

6. Komornik ma obowiązek zatrudnić w okresie 2 lat co najmniej jednego asesora 

komorniczego. Prezes właściwego sądu apelacyjnego może zwolnić komornika z tego 

obowiązku po zasięgnięciu opinii prezesa sądu rejonowego i rady właściwej izby 

komorniczej. 

7. Rada właściwej izby komorniczej może zobowiązać komornika do zatrudnienia 

wskazanego asesora komorniczego. 

7a. Prezes właściwego sądu apelacyjnego może, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby 

komorniczej, zobowiązać komornika do zatrudnienia wskazanego asesora komorniczego, 

gdy: 

1)   komornik nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w ust. 6, lub 

[2)   powstanie zaległość, o której mowa w art. 8 ust. 8.] 

<2) powstanie zaległość, o której mowa w art. 8 ust. 8 pkt 1.> 

8. Prezes sądu apelacyjnego prowadzi wykaz asesorów komorniczych zatrudnionych w 

obszarze właściwości podległego mu sądu. 

 

 


