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Warszawa, dnia 3 marca 2015 r.  

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji 

(druk nr 836) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Celem ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, jak wynika 

z uzasadnienia do projektu, jest osiągnięcie optymalnej szybkości i skuteczności 

postepowania egzekucyjnego. W opinii projektodawców spadek efektywności egzekucji 

wiąże się z występującym w chwili obecnej zjawiskiem rozwarstwienia wielkości kancelarii 

komorniczych, przejawiającym się nadmiernym rozrośnięciem niektórych kancelarii. 

Projektodawcy podkreślają, iż "niewątpliwie środkiem mogącym ograniczyć negatywne 

zjawisko spadku efektywności egzekucji w miarę wzrostu wpływu spraw może być 

stworzenie mechanizmów powodujących racjonalizację wpływu spraw do poszczególnych 

komorników. Podstawowym celem takiego mechanizmu będzie zapewnienie obywatelom 

skutecznej i sprawnej egzekucji sądowej, przy zachowaniu prawa wierzyciela do wyboru 

komornika. Rozwiązanie to będzie korzystne nie tylko dzięki zredukowaniu rozwarstwienia 

wpływu spraw do poszczególnych kancelarii, które musi być jego konsekwencją, ale też 

dzięki przybliżeniu komornika do obywatela. Prawo wyboru komornika powinno być jednak 

również powiązane z efektywnością egzekucji danej kancelarii". 

Zdaniem autorów ustawy "prawo do przyjmowania spraw z wyboru spoza rewiru 

powinno być swoistą nagrodą dla komornika za efektywne i skuteczne działanie". 

Mając na uwadze osiągnięcie wskazanych powyżej celów, ustawodawca w omawianej 

ustawie proponuje zmianę przepisu art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o komornikach sądowych i egzekucji. 
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W aktualnym stanie prawnym wierzyciel ma prawo wyboru dowolnego komornika, 

który przeprowadzi egzekucję, nawet jeśli egzekucja prowadzona ma być poza rewirem 

wybranego komornika, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, 

w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.  

Wybrany przez wierzyciela komornik 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 (art. 8 ust. 7 ustawy o komornikach 

sądowych i egzekucji). Wyjątek stanowi art. 8 ust. 8 tej ustawy, który to przepis nakazuje 

odmowę wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub 

podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli w zakresie 

prowadzonych przez komornika egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy. Zaległość 

oblicza się, dzieląc liczbę spraw niezałatwionych w poprzednim półroczu przez średni 

miesięczny wpływ spraw w poprzednim półroczu, wyłączając sprawy o egzekucję świadczeń 

powtarzających się.  

Nowelizacja przewiduje rozszerzenie określonego w art. 8 ust. 8 ustawy o komornikach 

sądowych i egzekucji katalogu okoliczności, w których komornik obligatoryjnie odmawia 

wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia 

innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, modyfikując mechanizm 

związany z ograniczaniem spraw wpływających do komornika, poprzez wprowadzenie 

dodatkowego kryterium w postaci procentowej skuteczności prowadzonych przez komornika 

egzekucji oraz liczby wpływu wszystkich spraw do komornika w danym roku. Przy 

założeniu, że poszczególne kryterium przyjmowane będzie niezależnie od pozostałych. 

Niniejsza ustawa przewiduje zatem iż, komornik będzie zobowiązany do odmowy 

wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia 

innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w przypadku gdy: 

1) w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza 

6 miesięcy – jeżeli wpływ wszystkich spraw w danym roku nie przekroczył 5 000 albo 

2) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5 000 i skuteczność 

egzekucji nie przekroczyła 35 %, albo 

3) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10 000.  
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W pozostałym zakresie regulacji niniejsza ustawa w proponowanych ust. 8a i 8b w art. 8 

ustawy o komornikach sądowych i egzekucji określa sposób obliczania zaległości 

i skuteczności, o których mowa powyżej, oraz przewiduje, że w stosunku do komornika, 

który rozpoczął działalność zaległość i skuteczność oblicza się po upływie roku 

następującego po roku, w którym złożył ślubowanie.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 

przepisów odnoszących się do komorników, do których wpływ wszystkich spraw w danym 

roku przekroczył 10 000, które wejdą w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia 

ustawy. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 87. posiedzeniu w dniu grudnia 20 lutego 2015 r. 

pochodziła z przedłożenia poselskiego.  

Projekt ustawy (druk sejmowy nr 2516) został skierowany do pierwszego czytania do 

sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Komisja skierowały projekt do 

podkomisji. 

Efekt tych prac został zawarty w sprawozdaniu Komisji (druk nr 3126). Komisja 

wprowadziła poprawki, które w znacznym stopniu zmodyfikowały projekt ustawy. 

Wprowadzone poprawki m.in. usunęły z projektu ustawy regulację przewidującą, że 

komornicy, do których wpływ spraw w poprzednim roku był niższy niż 2 000 nie podlegaliby 

żadnym ograniczeniom w zakresie przyjmowania nowych spraw, bez względu na zaległości 

w prowadzonych sprawach i skuteczność egzekucji. Ponadto wprowadzono jeden próg 

wpływu spraw do komornika w danym roku "od 5 000 do 10 000", uzależniający możliwość 

przyjmowania spraw spoza rewiru z jednoczesnym wymogiem osiągania określonej 

procentowo skuteczności egzekucji, jednocześnie wskazując górny limit wpływu 10 000 

spraw, którego przekroczenie będzie powodować skutek w postaci obligatoryjnej odmowy 

wszczęcia egzekucji przez komornika. Wydłużono również okres vacatio legis z 14 dni do 

6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. 

Podczas 87. posiedzenia Sejmu wobec niewniesienia poprawek w drugim czytaniu, 

Sejm niezwłocznie przystąpił do trzeciego czytania i ustawę uchwalił w brzmieniu 

przedłożonym w sprawozdaniu Komisji. 
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Ustawę uchwalono przy 403 głosach za, 3 przeciw i 13 wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

Ustawa nie budzi zasadniczych zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

 

 

Mirosław Reszczyński 

Legislator 

 


