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Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego 

projektu ustawy:  

 

- o zmianie ustawy o komornikach 
sądowych i egzekucji (druk nr 1728).  

 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 
Sprawiedliwości do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych. 

 

 

                                                  Z wyrazami szacunku                               

 

                                                                        (-) Donald Tusk 

 



 

 

S T A N O W I S K O  R Z Ą D U  

wobec 

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji 

(druk sejmowy nr 1728) 

W poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji 

zaproponowano rezygnację z wydawania decyzji administracyjnej w przedmiocie odwołania 

komornika sądowego w przypadku jego rezygnacji z pełnienia obowiązków komornika, 

prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz 

ukarania prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym karą wydalenia ze służby komorniczej. 

Zaproponowano, by w wymienionych wypadkach powołanie wygasało z chwilą odpowiednio 

złożenia rezygnacji, uprawomocnienia wyroku albo orzeczenia dyscyplinarnego. Z uwagi na 

powyższe projektodawca zakłada, że prowadzenie postępowania administracyjnego w tym 

zakresie przez Ministra Sprawiedliwości jest zbędne. 

Obecna procedura odwołania komornika w przypadku: prawomocnego skazania za 

umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, czy prawomocnego ukarania karą 

wydalenia ze służby komorniczej w postępowaniu dyscyplinarnym, jest niewątpliwie zbyt 

rozciągnięta w czasie, a z praktyki jej stosowania wynika możliwość nieuzasadnionego 

przedłużania postępowania przez prawomocnie skazanego lub ukaranego komornika. Osoba 

skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe, czy też prawomocnie ukarana karą wydalenia ze służby komorniczej 

w postępowaniu dyscyplinarnym, powinna zostać niezwłocznie odwołana ze stanowiska 

komornika, przy pomocy możliwie nieskomplikowanych środków prawnych. Natomiast 

w aktualnym stanie prawnym postępowanie takie zmierza wyłącznie do urzędowego 

potwierdzenia okoliczności wynikającej z prawomocnego skazującego wyroku karnego czy 

też orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej (przesłanka 

w postaci wydalenia ze służby komorniczej również podlega kontroli sądu powszechnego – 

Sądu Okręgowego). Jednocześnie daje komornikowi możliwość odwołania od decyzji 

Ministra Sprawiedliwości (wnioskiem o ponowne rozpoznanie sprawy), a następnie 

doprowadzenia do jej pełnej kontroli w trybie sądowoadministracyjnym. Procedura ta jest 
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wykorzystywana przez komorników, którzy będąc zawieszonymi w czynnościach (w trybie 

art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji) nadal pobierają dochody 

z kancelarii, tak długo jak decyzja o ich odwołaniu nie stanie się ostateczna (z zachowaniem 

terminu wynikającego z art. 63 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji). 

W interesie prawomocnie skazanego komornika jest więc maksymalne przedłużanie 

procedury odwołania ze stanowiska. 

Proponowany w projekcie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych 

i egzekucji automatyzm utraty stanowiska komornika sądowego w przypadku jego rezygnacji 

z pełnienia obowiązków komornika, prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe, lub prawomocnego ukarania karą wydalenia ze służby 

komorniczej w postepowaniu dyscyplinarnym jest rozwiązaniem racjonalnym i usprawni 

nadzór zwierzchni Ministra Sprawiedliwości nad działalnością komorników. Rozwiąże on 

także niezwykle ważny z punktu widzenia społecznego problem, kiedy to komornik 

prawomocnie skazany lub ukarany karą wydalenia ze służby komorniczej, pozostaje 

funkcjonariuszem publicznym i w istocie jest łączony z prowadzoną dotychczas kancelarią. 

Jednocześnie słusznym wydaje się, że „wyeliminowanie” z obrotu prawnego komornika, 

powinno znaleźć wyraz w sformalizowanej czynności, stwierdzającej ten fakt, choćby 

w postaci zawiadomienia przez Ministra Sprawiedliwości. Jest to niezbędne, z uwagi na 

konieczność powiadomienia o wyżej wymienionym skutku prawnym samego komornika 

i szeregu innych instytucji (w tym między innymi prezesów sądów wszystkich szczebli), jak 

również uczynienia zadość wymogom ustawy (m.in. art. 7 ust. 6 i 7, art. 85 ust. 1 

pkt 19 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji). 

W projekcie poselskim, ani w jego uzasadnieniu nie zostało jednakże wskazane, w jaki 

sposób Minister Sprawiedliwości ma uzyskiwać informacje o utracie statusu komornika. 

Wydaje się, że celowe byłoby wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą sąd, który wydał 

prawomocny wyrok skazujący skutkujący wygaśnięciem powołania komornika, będzie 

zobowiązany niezwłocznie poinformować o uprawomocnieniu się wyroku Ministra 

Sprawiedliwości. 

W projektowanym art. 15a ust. 1a zbędnie użyto wyrażenia „w skutkach”. Ponadto jako 

zbyteczne jawi się ostatnie zdanie projektowanego ust. la, w którego myśl „przepisów 

Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się” - jak można rozumieć, do kwestii 

uregulowanych w projektowanym ustępie (tj. do skutków, jakie niesie ze sobą rezygnacja 
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z pełnienia obowiązków komornika oraz jego prawomocne skazanie). Skoro zgodnie 

z proponowanym brzmieniem tego przepisu Minister Sprawiedliwości nie będzie wydawał 

decyzji administracyjnej, oczywistym jest, że nie będą miały zastosowania przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego. W proponowanym brzmieniu przepisu art 15a ust. 1b 

użycie sformułowania, iż Minister Sprawiedliwości „zawiadamia o utracie statusu 

komornika” jest niewłaściwe. W ustawie o komornikach sądowych i egzekucji ustawodawca 

nie posługuje się takim pojęciem jak „status komornika”, a jedynie pojęciem „stanowisko 

komornika”. 

W art. 2 ust. 1 projektu użyto określenia „prawomocne skazanie”, nie wskazując 

jednocześnie, o prawomocne skazanie jakiej osoby chodzi. Konieczne jest zatem uzupełnienie 

projektu w tym zakresie. 

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. 
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