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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 11 października 2013 r. 

 

o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji 

 

(druk nr 467) 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.) 

 

Art. 49. 

1. W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę 

stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie 

niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia 

wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia 

za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na 

podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla 

bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, 

komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości 

wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż 

dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. 

1a. W sprawach wymienionych w ust. 1 komornik ściąga opłatę od dłużnika proporcjonalnie 

do wysokości wyegzekwowanego świadczenia. 

[2. W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia postępowania 

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 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.] 

<2. W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia 

postępowania 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 wyegzekwowania, 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, komornik pobiera od dłużnika opłatę 

stosunkową w wysokości 1/20 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.> 
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<2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się jeżeli dłużnik wykaże, że orzeczenie na którym 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 wierzyciela. 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 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 

wierzyciela.  

2c. Wniosek, o którym mowa w ust. 2b, wnosi się do komornika w terminie 

trzymiesięcznym; termin ten liczy się od daty uprawomocnienia się orzeczenia 

wywołującego skutki, o których mowa w ust. 2a, albo od dnia zaistnienia zdarzenia 

powodującego utratę mocy przez orzeczenie, na którym oparto klauzulę 

wykonalności.> 

3. W celu pobrania opłat, o których mowa w ust. 2, komornik wydaje postanowienie, w 

którym wzywa dłużnika do uiszczenia należności z tego tytułu w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu się podlega wykonaniu w 

drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności. 

4. W przypadku niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego opłaty, o których 

mowa w ust. 1 i 2, uiszcza wierzyciel. W celu ich pobrania komornik wydaje 

postanowienie, w którym wzywa wierzyciela do uiszczenia należności z tego tytułu w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu się 

podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności. 

5. W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego z innych przyczyn, niż wskazane 

w ust. 2, komornik nie pobiera opłaty od tej części świadczenia, która nie została 

wyegzekwowana. 

6. W przypadku gdy egzekwowane świadczenie zostało zabezpieczone przed wszczęciem 

postępowania egzekucyjnego, na poczet opłaty stosunkowej, o której mowa w ust. 1 i 2, 

komornik zalicza opłatę za wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, jeżeli 

pobrał ją od wierzyciela. 

7. Dłużnik może złożyć wniosek o obniżenie wysokości opłat, o których mowa w ust. 1 i 2. 

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wniosek może złożyć wierzyciel. 

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, wnosi się w terminie 7 dni od dnia uzyskania 

informacji o ściągnięciu opłaty albo od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa 

odpowiednio w ust. 3 albo ust. 4. 

9. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, stosuje się odpowiednio przepisy art. 767- 767
4
 

Kodeksu postępowania cywilnego. 

10. Po rozpoznaniu wniosku, o którym mowa w ust. 7, sąd może, uwzględniając w 

szczególności nakład pracy komornika lub sytuację majątkową wnioskodawcy oraz 

wysokość jego dochodów, obniżyć wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 i 2. 

 


