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STANOWISKO RZĄDU  
WOBEC SENACKIEGO PROJEKTU USTAWY  

O ZMIANIE USTAWY O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI  
(DRUK SEJMOWY NR 1190) 

 

 

 

 

I. Przedmiot projektu ustawy i istota projektowanej zmiany 

 

 Projektowana ustawa ma na celu dostosowanie systemu prawnego  

do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2012 r. (sygn. akt P 13/11), 

w którym stwierdzono, że art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. nr 231, poz. 1376, z późn. zm.), dalej: 

„u.k.s.e.”, przez to, że w każdym wypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego z mocy 

prawa przewiduje pobieranie od dłużnika opłaty stosunkowej w wysokości nie niższej niż 

1/10 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – jest niezgodny z art. 2 Konstytucji. 

Z uzasadnienia wyroku wynika, że pobieranie od dłużnika opłaty egzekucyjnej w każdym 

przypadku umorzenia zawieszonego postępowania wskutek bezczynności wierzyciela nie 

znajduje oparcia w konstrukcji ustawy ani w aksjologii konstytucyjnej (wyrok dotyczył 

sprawy, w której postępowanie egzekucyjne zostało zawieszone na wniosek wierzyciela, gdyż 

sąd wstrzymał wykonanie nakazu zapłaty objętego tytułem wykonawczym, a następnie 

postępowanie egzekucyjne uległo umorzeniu z mocy prawa).  

 Trybunał Konstytucyjny wytknął też brak spójności między minimalną wysokością 

opłaty stosunkowej pobieranej na podstawie art. 49 ust. 2 zd. 1 u.k.s.e. (1/10 przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia), a wysokością opłaty pobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 zd. 

2 u.k.s.e. (1/20 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Zestawienie tych dwóch 

przepisów prowadzi do wniosku, że w razie umorzenia (z mocy prawa lub na wniosek 

wierzyciela) postępowania, w którym egzekucję skierowano do wierzytelności wymienionych 

w art. 49 ust. 1 zd. 2 u.k.s.e., opłata pobierana od dłużnika może być wyższa niż opłata, która 

zostałaby pobrana w razie skutecznej egzekucji.  
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II. Rozwiązania szczegółowe w projekcie  

  

 Aktualnie przepis art. 49 ust. 2 u.k.s.e. przewiduje, że w razie umorzenia 

postępowania na wniosek wierzyciela albo na podstawie art. 823 Kodeksu postępowania 

cywilnego, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości 

świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż 

dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w razie 

umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed 

doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera od 

dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/10 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. 

 Projektowana ustawa przewiduje obniżenie minimalnej wysokości opłat 

pobieranych na podstawie tego przepisu do 1/20 części przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego.  

 Ponadto proponuje się dodanie zdania trzeciego do art. 49 ust. 2 u.k.s.e.,  

w którym dłużnikowi zostanie przyznane uprawnienie do wystąpienia z żądaniem uchylenia 

postanowienia wzywającego do uiszczenia opłaty, a jeżeli została ona już pobrana – do jej 

zwrotu. Warunkiem uwzględnienia żądania dłużnika będzie przedstawienie orzeczenia 

pozbawiającego tytuł wykonawczy wykonalności z przyczyn innych niż spełnienie 

świadczenia przez dłużnika oraz brak możliwości przedstawienia tego orzeczenia przed 

pobraniem opłaty albo umorzeniem postępowania. W projektowanym przepisie art. 49 ust. 2 

zd. 4 u.k.s.e. przewidziano, że wniosek o zwrot opłaty będzie mógł być złożony w okresie 

trzech lat od jej pobrania.  

 Proponowane rozwiązania, co do zasady, realizują zalecenia zawarte  

w uzasadnieniu cytowanego wyżej wyroku Trybunału Konstytucyjnego i zasługują na 

aprobatę.  

 

1. Dla zachowania spójności regulacji zawartej w art. 49 u.k.s.e., zasadne byłoby jednak 

dokonanie zmiany terminologicznej polegającej na zastąpieniu zwrotu: „dłużnik może żądać 

uchylenia postanowienia”, zwrotem: „dłużnik może złożyć wniosek o uchylenie 

postanowienia”. Tak ujęta treść uprawnienia dłużnika byłaby spójna z brzmieniem 

projektowanego art. 49 ust. 2 zd. 4 u.k.s.e. oraz treścią obowiązującego art. 49 ust. 7 u.k.s.e. 

W wymienionych przepisach wyraźnie wskazano, że żądanie dłużnika ma postać wniosku. 

Ogólnikowe sformułowanie: „dłużnik może żądać” może rodzić wątpliwości co do rodzaju 

środka prawnego służącego realizacji uprawnienia dłużnika (wniosek, skarga, pozew, czy 
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inny samoistny środek prawny). Te wątpliwości potęguje fakt, że projektowane przepisy nie 

wskazują, który organ (komornik sądowy czy sąd) jest upoważniony do rozpoznania tych 

żądań. Ta ostatnia wada również powinna być usunięta przez wyraźne wskazanie, że dłużnik 

może złożyć te wnioski do komornika.  

 

2. Zastrzeżenia budzi też sama treść uprawnienia przysługującego dłużnikowi w sytuacji, gdy 

opłata została już pobrana przez komornika. Projektowany przepis przyznaje bowiem 

dłużnikowi wyłącznie uprawnienie do zwrotu opłaty. Wynika stąd, że postanowienie 

wzywające do jej uiszczenia pozostaje w mocy. Zgodnie z treścią art. 49 ust. 3 zd. 2 u.k.s.e., 

takie postanowienie po uprawomocnieniu się podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez 

potrzeby zaopatrywania go w klauzulę wykonalności. Według projektowanego przepisu, 

uwzględnienie wniosku o zwrot opłaty nie będzie miało wpływu na byt tego postanowienia 

(nie pozbawi go waloru wykonalności). Proponowana regulacja nie gwarantuje zatem 

skutecznej ochrony dłużnika przed ponownym (choćby omyłkowym) ściągnięciem opłaty na 

podstawie tego postanowienia. Skuteczniejszym rozwiązaniem byłoby przyznanie dłużnikowi 

uprawnienia do wystąpienia z wnioskiem o uchylenie postanowienia, o którym mowa w art. 

49 ust. 3 u.k.s.e., a w przypadku pobrania opłaty – także o jej zwrot.  

 Żądanie uchylenia postanowienia (nawet przed pobraniem opłaty) będzie zazwyczaj 

dotyczyło postanowienia prawomocnego, a zatem będzie ono nadzwyczajnym środkiem 

prawnym. Należy dodać, że dopuszczalność uchylenia prawomocnego postanowienia 

komornika nie będzie wyjątkiem w systemie sądowego postępowania egzekucyjnego. 

W aktualnym stanie prawnym istnieje bowiem możliwość wzruszenia prawomocnego 

postanowienia komornika na podstawie art. 759 § 2 k.p.c. (por. uchwała Sądu Najwyższego 

z dnia 19 kwietnia 2007 r., III CZP 16/07, OSNC 2008, nr 6, poz. 58).  

 

3. Przesłanka uchylenia postanowienia lub zwrotu opłaty została określona zbyt wąsko. 

Według projektowanego przepisu, uwzględnienie wniosku będzie możliwe tylko wtedy, gdy 

dłużnik przedstawi orzeczenie pozbawiające tytuł wykonawczy wykonalności z przyczyn 

innych niż spełnienie przez niego świadczenia. Do pozbawienia tytułu wykonawczego 

wykonalności dochodzi wskutek wyroku uwzględniającego powództwo opozycyjne (art. 840, 

8401 i 8402 k.p.c.), uchylenia rygoru natychmiastowej wykonalności albo klauzuli 

wykonalności, uchylenia prawomocnego orzeczenia zaopatrzonego w klauzulę wykonalności 

na skutek skargi kasacyjnej albo uchylenia takiego orzeczenia w wyniku wznowienia 

postępowania. Do tej grupy orzeczeń należy też zaliczyć wyrok uchylający wyrok zaoczny  
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(na skutek wniesienia sprzeciwu przez pozwanego), wyrok uchylający nakaz zapłaty wydany 

w postępowaniu nakazowym (na skutek wniesienia zarzutów przez pozwanego). W sytuacji, 

w której egzekucja jest prowadzona na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego nakaz 

zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym albo elektronicznym postępowaniu 

upominawczym, może dojść do utraty mocy nakazu zapłaty. Następuje to w razie 

skutecznego zaskarżenia nakazu zapłaty (np. w razie przywrócenia terminu do wniesienia 

sprzeciwu). Utrata mocy następuje ex lege i nie jest wydawane żadne orzeczenie 

stwierdzające ten skutek. Tytuł egzekucyjny (na którym oparto klauzulę wykonalności) może 

też ulec takiej zmianie, że nie będzie nadawał się do wykonania (np. w razie zmiany 

zaskarżonego wyroku, któremu nadano rygor natychmiastowej wykonalności, dokonanej 

przez sąd odwoławczy). Należy też uwzględnić sytuacje, w których dochodzi do wstrzymania 

wykonania orzeczenia (w razie wniesienia wniosku o przywrócenie terminu – art. 172 k.p.c., 

skargi kasacyjnej – art. 388 § 1 k.p.c., skargi o wznowienie postępowania – art. 414 k.p.c. 

albo zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym na podstawie 

weksla, czeku, warrantu lub rewersu – art. 492 § 3 k.p.c).   

 Wszystkie wymienione sytuacje mogą w konsekwencji doprowadzić  

do umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela albo na podstawie art. 

823 k.p.c. Jeżeli uchylenie orzeczenia (objętego tytułem wykonawczym), wstrzymanie jego 

wykonania albo utrata jego mocy nastąpiła z innych powodów niż spełnienie świadczenia 

przez pozwanego, to również brak jest podstaw do tego, aby dłużnik był obciążany opłatą 

egzekucyjną na podstawie art. 49 ust. 2 u.k.s.e. Zwrócił na to uwagę również Trybunał 

Konstytucyjny, stwierdzając, że brak jest podstaw do obciążenia dłużnika opłatą egzekucyjną 

w przypadku, w którym u podstaw umorzenia postępowania (na wniosek wierzyciela) leży 

spór co do prawidłowości tytułu egzekucyjnego. Uchylenie postanowienia o obciążeniu 

dłużnika opłatą lub zwrot opłaty powinny być możliwe nie tylko wtedy, gdy dłużnik 

przedstawi orzeczenie pozbawiające tytuł wykonawczy wykonalności, ale również wtedy, gdy 

dłużnik wykaże, że orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności, zostało uchylone 

lub zmienione w taki sposób, że nie nadaje się do wykonania, utraciło moc albo wstrzymano 

jego wykonanie. Wykazanie tych zdarzeń może nastąpić przez złożenie orzeczenia albo 

zaświadczenia wydanego przez sąd.  

 Projektowana zmiana powinna mieć charakter kompleksowy i obejmować wszystkie 

wskazane wyżej sytuacje, w których identyczne względy przemawiają za odstąpieniem od 

obciążania dłużnika opłatą. W przeciwnym razie proponowana regulacja spowoduje problemy 

interpretacyjne.  
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4. Przechodząc do analizy projektowanego przepisu art. 49 ust. 2 zd. 4 u.k.s.e., należy 

zaaprobować wprowadzenie terminu, w którym dłużnik będzie mógł wystąpić z żądaniem. 

Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia zasady pewności prawa. W projektowanym art. 49 

ust. 2 zd. 4 u.k.s.e. wskazano, że z wnioskiem o zwrot opłaty można wystąpić w okresie 

trzech lat od pobrania opłaty. Trzyletni termin został zatem zastrzeżony wyłącznie dla 

wniosku o zwrot opłaty. Takie rozwiązanie zapewni skuteczną ochronę dłużnika, od którego 

nie pobrano jeszcze opłaty, gdyż w każdym czasie będzie on mógł zażądać uchylenia 

postanowienia. 

 Bieg terminu do złożenia wniosku o zwrot opłaty nie powinien jednak rozpoczynać 

się od dnia jej pobrania. Może się bowiem zdarzyć, że dopiero po upływie dłuższego (niż trzy 

lata) okresu od pobrania opłaty dłużnik uzyska możliwość przedstawienia orzeczenia, 

o którym mowa w art. 49 ust. 2 zd. 3 u.k.s.e. (np. w razie długotrwałości procesu 

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności). W takim przypadku zostanie on 

pozbawiony możliwości zwrotu opłaty z przyczyn od niego niezależnych. Lepszym 

rozwiązaniem byłoby powiązanie początku terminu z dniem uprawomocnienia się orzeczenia 

pozbawiającego tytuł wykonawczy wykonalności, przy czym termin ten mógłby być wówczas 

znacznie krótszy.  

 

 Rada Ministrów pozytywnie opiniuje przedłożony projekt ustawy  

o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Rada Ministrów rekomenduje 

przedmiotowy projekt ustawy do dalszych prac legislacyjnych, wskazując jednocześnie 

powyższe zastrzeżenia.  


