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SPRAWOZDANIE 
KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 

 
o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy      
o komornikach sądowych i egzekucji                 
(druk nr 1190) 
 

Marszałek Sejmu – zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu – po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierowała w dniu 19 marca 2013 r. powyższy projekt 

ustawy do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka do pierwszego czytania.  

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 

rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 7 maja i 26 września 2013 r.    

wnosi: 
 

W y s o k i  S e j m   uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 

 
 
Warszawa, dnia 26 września 2013 r. 
 
 
 

Sprawozdawca Zastępca Przewodniczącej Komisji 
 

     /-/ Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska /-/ Robert Kropiwnicki 
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projekt 
 
 

USTAWA 
z dnia 

 
o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji 

 
Art. 1.  

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 
2011 r. Nr 231, poz. 1376 oraz z 2012 r. poz. 759 i 1544) w art. 49: 

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia po-

stępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 
823 Kodeksu postępowania cywilnego komornik pobiera od dłużnika opłatę 
stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegze-
kwowania, jednak nie niższej niż 1/20 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, ko-
mornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/20 przecięt-
nego wynagrodzenia miesięcznego.”; 

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2c w brzmieniu: 
„2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się jeżeli dłużnik wykaże, że orzeczenie na któ-

rym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub zmienione w taki 
sposób, iż nie nadaje się do wykonania, utraciło moc lub tytuł wykonawczy 
został pozbawiony wykonalności z przyczyn innych niż zaspokojenie wie-
rzyciela. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

2b. Jeżeli wykazanie okoliczności, o których mowa w ust. 2a, nie było możliwe 
przed prawomocnym zakończeniem postępowania egzekucyjnego, dłużnik 
może złożyć wniosek o uchylenie postanowienia, o którym mowa w ust. 3, a 
w przypadku pobrania opłaty – także o jej zwrot. W tym przypadku dłużnik 
obowiązany jest wykazać, że orzeczenie na którym oparto klauzulę wyko-
nalności zostało uchylone lub zmienione w taki sposób, iż nie nadaje się do 
wykonania, utraciło moc lub tytuł wykonawczy został pozbawiony wyko-
nalności z przyczyn innych niż zaspokojenie wierzyciela.  

2c. Wniosek, o którym mowa w ust. 2b, wnosi się do komornika w terminie 
trzymiesięcznym; termin ten liczy się od daty uprawomocnienia się orze-
czenia wywołującego skutki, o których mowa w ust. 2a, albo od dnia zaist-
nienia zdarzenia powodującego utratę mocy przez orzeczenie, na którym 
oparto klauzulę wykonalności.”. 

 
Art. 2.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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