
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 22 września 2017 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 września 

2017 r. ustawy o zmianie ustawy o komornikach sadowych i egzekucji, wprowadza do jej 

tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 1 w pkt 2, w art. 49b w ust. 3 w zdaniu pierwszym po wyrazach 

„w wyznaczonym terminie,” dodaje się wyrazy „który nie może być krótszy niż 14 dni 

od dnia doręczenia wezwania,”; 

2)  w art. 1 w pkt 2, w art. 49b w ust. 3 po zdaniu drugim dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„Jeżeli dłużnik dobrowolnie wykonał obowiązek po wyznaczonym terminie, 

nie później niż trzy dni przed planowanym wykonaniem tytułu wykonawczego, 

uiszczona przez wierzyciela opłata tymczasowa staje się opłatą ostateczną.”; 

3)  w art. 2: 

a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, pobraną różnicę między opłatą stałą 

ustaloną na podstawie art. 50, art. 51 i art. 54 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

dotychczasowym, a opłatą ustaloną na podstawie art. 49b ust. 3 ustawy zmienianej 

w art. 1 komornik sądowy zwraca wierzycielowi w zakresie, w jakim nie otrzymał 

zwrotu jej równowartości od dłużnika, a pozostałą część – dłużnikowi.”, 

b) skreśla się ust. 6 i 7. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Senat, po rozpatrzeniu ustawy z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o komornikach 

sądowych i egzekucji, postanowił wprowadzić do jej tekstu trzy poprawki. 

Ponieważ istotą wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2015 r. 

(sygn. P 3/14), z którą związana jest zasadnicza część rozwiązań zawartych w ustawie, było 

pominięcie w przepisach regulujących opłaty stałe z tytułu egzekucji świadczeń niepieniężnych 

odrębnych stawek, które mogłyby mieć zastosowanie w przypadku dobrowolnego wykonania 

obowiązku przez dłużnika, Senat uznał, że dla pełnej realizacji wskazań płynących z wyżej 

wymienionego wyroku niezbędne jest uwzględnienie nie tylko sytuacji, gdy dłużnik spełnia 

świadczenie przed doręczeniem mu wezwania bądź też gdy czyni to w terminie wyznaczonym 

przez komornika, ale także dobrowolnego wykonania mającego miejsce już po tym terminie, 

jednak jeszcze przed zaplanowanym podjęciem czynności egzekucyjnych. Ze względu na to, 

że czynności podejmowane w toku egzekucji świadczeń niepieniężnych wymagają na ogół 

pewnych przygotowań, Izba przyjęła, iż obciążenie dłużnika niższą opłatą (w istocie opłatą 

tymczasową wynoszącą 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego) będzie zasadne pod 

warunkiem, że obowiązek stwierdzony tytułem wykonawczym zostanie wykonany nie później 

niż 3 dni przed zaplanowanym podjęciem czynności egzekucyjnych. Warto wspomnieć, że 

postanowienie analogiczne do tego, o którym tu mowa, a które to stanowi materię poprawki 

nr 2, można znaleźć w art. 38 projektowanej ustawy o kosztach komorniczych (druk sejmowy 

nr 1581).   

Niezależnie od tego Senat zdecydował się na doprecyzowanie na gruncie dodawanego 

art. 49b ust. 3, że termin, który komornik wyznacza dłużnikowi na dobrowolne wykonanie 

obowiązku, nie może być krótszy niż 14 dni. Wprowadzenie takiego zastrzeżenia powinno 

zapobiec praktyce wyznaczania kilkudniowych, a więc nierealnych terminów, podczas gdy 

samo podjęcie czynności egzekucyjnych komornicy planują zazwyczaj po upływie okresu kilku 

miesięcy. Omawiana regulacja jest przedmiotem poprawki nr 1. 

Ostatnia z poprawek proponowanych przez Senat (nr 3) ma na celu uproszczenie rozliczeń 

w razie poniesienia przez wierzyciela opłaty stałej zgodnie z dotychczasowymi przepisami. 

Zdaniem Senatu, w przypadku gdy do dnia 22 października 2015 r. (data ogłoszenia wyroku 

z dnia 13 października 2015 r.) nie zostało wykonane prawomocne postanowienie o kosztach 

egzekucji i gdy – w terminie określonym w art. 2 ust. 5 ustawy – zostanie zgłoszony wniosek 
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o ustalenie tych kosztów z uwzględnieniem dyspozycji art. 49b ust. 3, komornik powinien 

zwrócić wierzycielowi różnicę między uiszczoną przez niego opłatą stałą a opłatą należną 

według nowych przepisów, a jeżeli dłużnik zwrócił już wierzycielowi równowartość opłaty 

stałej lub jej część, stosowne rozliczenie powinno nastąpić z dłużnikiem. Taki mechanizm 

będzie bardziej czytelny dla osób zainteresowanych niż ten, który został przewidziany 

w art. 2 ust. 6 i 7 ustawy. 

 


