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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 10 października 2014 r. 

 

o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji 

 

(druk nr 734) 

 

 

U S T A W A   z dnia z 29 sierpnia 1997 r. o KOMORNIKACH SĄDOWYCH I 

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

Art. 11. 

1. Komornika powołuje Minister Sprawiedliwości na wniosek zainteresowanego, po 

zasięgnięciu opinii rady właściwej izby komorniczej. 

2. Minister Sprawiedliwości ocenia, czy liczba komorników działających w danym rewirze 

jest wystarczająca, biorąc przy tym pod uwagę potrzeby prawidłowego i sprawnego 

wykonywania czynności, o których mowa w art. 2, wielkość wpływu i stan zaległości 

spraw o egzekucję i o wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, stopień 

opanowania wpływu w tych sprawach, ilość przedsiębiorców mających siedzibę lub 

oddziały w obszarze rewiru oraz liczbę i strukturę ludności w rewirze. Minister 

Sprawiedliwości może odmówić powołania na stanowisko we wnioskowanym rewirze 

jeżeli nie jest to celowe. 

[3. O zwolnionym na skutek śmierci lub odwołania komornika stanowisku, Minister 

Sprawiedliwości ogłasza niezwłocznie, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". W obwieszczeniu należy wskazać rewir, imię, 

nazwisko oraz adres kancelarii dotychczasowego komornika oraz zaznaczyć że osoba, 

która zostanie powołana na stanowisko komornika przejmie prowadzenie spraw 

dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez tego komornika. Wnioski o powołanie 

na zwolnione stanowisko składa się do Ministra Sprawiedliwości w terminie miesiąca od 

daty wskazanej w obwieszczeniu.] 

<3. O zwolnionym stanowisku, na skutek śmierci albo odwołania komornika albo 

wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa, Minister 

Sprawiedliwości ogłasza niezwłocznie, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 
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Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W obwieszczeniu należy 

wskazać rewir, imię, nazwisko oraz adres kancelarii dotychczasowego komornika 

oraz zaznaczyć że osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika 

przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez 

tego komornika. Wnioski o powołanie na zwolnione stanowisko składa się do 

Ministra Sprawiedliwości w terminie miesiąca od daty wskazanej w obwieszczeniu.> 

4. Minister Sprawiedliwości przesyła odpisy wniosków, o których mowa w ust. 1 i 3, wraz z 

załącznikami, radzie właściwej izby komorniczej w celu wyrażenia opinii w terminie 21 

dni. Brak opinii nie stanowi przeszkody do nadania wnioskom dalszego biegu. 

5. W tym samym czasie zainteresowany może ubiegać się o powołanie tylko na jedno 

stanowisko komornika. 

6. Minister Sprawiedliwości pozostawia bez rozpoznania wnioski złożone po terminie, o 

którym mowa w ust. 3, wszystkie wnioski zainteresowanego w przypadku złożenia 

wniosków o powołanie na więcej niż jedno stanowisko komornika, a także wnioski, do 

których nie załączono dokumentów, o których mowa w art. 12. 

Art. 15a. 

1. Minister Sprawiedliwości odwołuje komornika z zajmowanego stanowiska, jeżeli 

komornik: 

[1) zrezygnował z pełnienia obowiązków komornika;] 

2)  z powodu choroby lub utraty sił uznany został przez lekarza orzecznika Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych za całkowicie niezdolnego do pełnienia obowiązków 

komornika lub bez uzasadnionej przyczyny odmówił poddania się takiemu badaniu, 

mimo skierowania przez radę właściwej izby komorniczej lub prezesa właściwego 

sądu okręgowego; 

3)  (uchylony); 

3a)  ukończył 70 rok życia; 

[4) został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe;] 

5) został ubezwłasnowolniony częściowo bądź całkowicie; 

6) dopuścił się rażącego lub uporczywego naruszenia przepisów prawa - na wniosek 

prezesa właściwego sądu apelacyjnego lub prezesa właściwego sądu okręgowego; 
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7) z zawinionych przez siebie przyczyn nie wykonał zarządzeń, o których mowa w art. 3 

ust. 3 - na wniosek prezesa właściwego sądu apelacyjnego lub prezesa właściwego 

sądu okręgowego; 

[8) został ukarany prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym karą wydalenia ze służby 

komorniczej;] 

9) nie zawarł umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 24 ust. 2, lub utracił to ubezpieczenie z zawinionych 

przez siebie przyczyn. 

<1a. Powołanie na stanowisko komornika wygasa z mocy prawa z dniem, w którym 

komornik: 

1) zrezygnował z pełnienia obowiązków komornika; 

2) został ukarany prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym karą wydalenia ze 

służby komorniczej; 

3) został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe; 

4) utracił obywatelstwo polskie. 

1b. Rezygnacja komornika z pełnienia obowiązków jest skuteczna po upływie miesiąca 

od dnia złożenia Ministrowi Sprawiedliwości oświadczenia o rezygnacji, chyba, że na 

wniosek komornika Minister Sprawiedliwości określi inny termin, nie dłuższy niż 

miesiąc.  

1c. O wygaśnięciu powołania na stanowisko komornika z mocy prawa Minister 

Sprawiedliwości zawiadamia komornika, prezesa właściwego sądu apelacyjnego, 

prezesa właściwego sądu rejonowego oraz radę właściwej izby komorniczej.> 

2. Minister Sprawiedliwości może odwołać komornika z zajmowanego stanowiska w razie 

prawomocnego skazania za nieumyślne przestępstwo lub nieumyślne przestępstwo 

skarbowe. 

3. Odwołanie komornika z zajmowanego stanowiska w przypadkach, o których mowa w ust. 

1 pkt 2, 6, 7 i 9 oraz w ust. 2, następuje po uprzednim wysłuchaniu komornika, chyba że 

nie jest to możliwe, oraz po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby komorniczej, która 

przedstawia opinię w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku o wyrażenie opinii. 

Nienadesłanie opinii w tym terminie przez radę izby komorniczej nie wstrzymuje wydania 

decyzji w przedmiocie odwołania komornika. 
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4.  (uchylony). 

4a.  Komornik odwołany z przyczyny wymienionej w ust. 1 pkt 3a pełni swoje obowiązki do 

czasu wyznaczenia zastępcy komornika. 

Art. 15c. 

[1. Osoba odwołana ze stanowiska komornika z przyczyn, o których mowa w art. 15a ust. 1 

pkt 1 i 4-9 oraz ust. 2, może zostać ponownie powołana na to stanowisko, jeżeli spełnia 

wymagania określone w art. 10 ust. 1 pkt 1-7, z uwzględnieniem art. 72 ust. 4.] 

<1. W przypadku: 

1) odwołania komornika z zajmowanego stanowiska z przyczyn, o których mowa w 

art. 15a ust. 1 pkt 5–7 i 9 oraz ust. 2, lub  

2) wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa z przyczyn, o 

których mowa w art. 15a ust. 1a 

– osoba może zostać ponownie powołana na stanowisko komornika, jeżeli spełnia 

wymagania określone w art. 10 ust. 1 pkt 1–7, z uwzględnieniem art. 72 ust. 4.> 

2. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, co najmniej przez 10 lat nie wykonywała zawodu 

może zostać ponownie powołana na stanowisko komornika po złożeniu egzaminu 

komorniczego. Obowiązek złożenia egzaminu komorniczego nie dotyczy osób, o których 

mowa w art. 10 ust. 4. 

Art. 20. 

1. Komornik jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął 

wiadomość ze względu na wykonywane czynności. 

[2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, trwa także po odwołaniu komornika.] 

<2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, trwa także po odwołaniu komornika albo 

wygaśnięciu powołania na stanowisko komornika z mocy prawa.> 

3. Obowiązek zachowania tajemnicy ustaje, gdy komornik składa zeznanie jako świadek lub 

strona przed sądem lub prokuratorem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru 

państwa. W tym przypadku od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić 

komornika Minister Sprawiedliwości. 

Art. 26. 

1. Jeżeli komornik nie może pełnić obowiązków z powodu przeszkód prawnych lub 

faktycznych, pełnienie obowiązków zleca się zastępcy komornika. 
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2. Zastępcą komornika może być inny komornik albo asesor komorniczy. 

3. W zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 2, asesorowi komorniczemu 

pełniącemu funkcję zastępcy komornika przysługują prawa i obowiązki komornika. 

[4. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie śmierci albo odwołania komornika.] 

<4. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku śmierci albo odwołania 

komornika albo wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa.> 

Art. 27a. 

[1. Do zastępcy komornika wyznaczonego w razie śmierci lub odwołania komornika stosuje 

się odpowiednio art. 3a i art. 28.] 

<1. Do zastępcy komornika wyznaczonego w przypadku śmierci albo odwołania 

komornika albo wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 3a i art. 28.> 

2. Jeżeli nowo powołany komornik utworzy własną kancelarię, zastępca komornika 

przeprowadza likwidację kancelarii zastępowanego komornika. W terminie czternastu dni 

od zakończenia likwidacji zastępca komornika składa prezesowi właściwego sądu 

apelacyjnego sprawozdanie z likwidacji kancelarii, przesyłając odpisy sprawozdania 

radzie właściwej izby komorniczej. 

<2a. Zastępca komornika przeprowadza likwidację kancelarii zastępowanego 

komornika również w przypadku niepowołania komornika na stanowisko zwolnione 

na skutek śmierci albo odwołania komornika albo wygaśnięcia powołania na 

stanowisko komornika z mocy prawa, o czym zawiadamia go Minister 

Sprawiedliwości. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.> 

3. Rada izby wydaje odpis sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, osobie, która zajmowała 

stanowisko komornika w rewirze, w którym przeprowadzono likwidację kancelarii, lub jej 

spadkobiercom, po okazaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. 

[4. W przypadku śmierci lub odwołania komornika wyznaczony zastępca prowadzi 

postępowania w sprawach dotychczas niezakończonych przez zmarłego lub odwołanego 

komornika do czasu powołania komornika na to stanowisko. 

5. Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Komorniczej określi, w 

drodze rozporządzenia, tryb postępowania przy likwidacji kancelarii komorniczych, mając 
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na względzie konieczność nadania sprawnego biegu sprawom pozostałym do załatwienia 

po zmarłym lub odwołanym komorniku.] 

<4. W przypadku śmierci albo odwołania komornika albo wygaśnięcia powołania na 

stanowisko komornika z mocy prawa wyznaczony zastępca prowadzi postępowania 

w sprawach dotychczas niezakończonych przez zmarłego albo odwołanego 

komornika albo komornika, którego powołanie na stanowisko komornika wygasło z 

mocy prawa, do czasu powołania komornika na to stanowisko. 

5. Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Komorniczej określi, 

w drodze rozporządzenia, tryb postępowania przy likwidacji kancelarii 

komorniczych, mając na względzie konieczność nadania sprawnego biegu sprawom 

pozostałym do załatwienia po zmarłym albo odwołanym komorniku albo komorniku, 

którego powołanie na stanowisko komornika wygasło z mocy prawa.> 

[Art. 27b. 

Zastępca komornika, który przeprowadza likwidację kancelarii zmarłego lub odwołanego 

komornika, może rozwiązać umowę o pracę zawartą przez poprzednika z osobą zatrudnioną 

w tej kancelarii za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. Przepis ten dotyczy także umów 

zawartych na czas określony.] 

<Art. 27b.  

Zastępca komornika, który przeprowadza likwidację kancelarii zmarłego albo 

odwołanego komornika albo komornika, którego powołanie na stanowisko komornika 

wygasło z mocy prawa, może rozwiązać umowę o pracę zawartą przez poprzednika z 

osobą zatrudnioną w tej kancelarii za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. Przepis ten 

dotyczy także umów zawartych na czas określony.> 

Art. 63. 

1. Z zastrzeżeniem odmiennej umowy zawartej między komornikiem i zastępcą komornika, o 

którym mowa w art. 26, zastępca komornika pobiera 25% dochodu zastępowanego 

komornika w pierwszym miesiącu sprawowania zastępstwa, a w następnych miesiącach - 

50% tego dochodu. 

2. Jeżeli przyczyną zastępstwa jest zawieszenie komornika w czynnościach, zastępcy 

komornika należy się do czasu ustania zawieszenia komornika w czynnościach dochód 

określony w ust. 1, nie dłużej jednak niż przez okres jednego roku. Po upływie jednego 
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roku od dnia zawieszenia komornika w czynnościach zastępca komornika pobiera 100% 

dochodu zastępowanego komornika. 

[3. Zastępcy komornika ustanowionemu w związku z odwołaniem albo śmiercią komornika 

należy się, z zastrzeżeniem ust. 5, cały dochód.] 

<3. Zastępcy komornika ustanowionemu w związku ze śmiercią albo odwołaniem 

komornika albo wygaśnięciem powołania na stanowisko komornika z mocy prawa 

należy się cały dochód.> 

4. Dochodem komornika, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3, są pobrane i ściągnięte w danym 

miesiącu opłaty egzekucyjne oraz zwrot wydatków gotówkowych za przejazdy, określone 

w art. 39 ust. 2 pkt 3, pomniejszone o koszty działalności egzekucyjnej komornika i sumy 

określone w niniejszym artykule. 

[5.  Komornikowi odwołanemu oraz spadkobiercom zmarłego komornika należą się opłaty 

prawomocnie ustalone przed odwołaniem lub śmiercią. 

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika ustanowionego w związku z 

odwołaniem albo śmiercią komornika oraz do jego spadkobierców.] 

<5. Komornikowi odwołanemu albo komornikowi, którego powołanie na stanowisko 

komornika wygasło z mocy prawa albo spadkobiercom zmarłego komornika należą 

się opłaty prawomocnie ustalone przed odwołaniem komornika albo wygaśnięciem 

powołania na stanowisko komornika z mocy prawa albo śmiercią komornika. 

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika ustanowionego w 

związku z odwołaniem komornika albo wygaśnięciem powołania na stanowisko 

komornika z mocy prawa albo śmiercią komornika oraz do jego spadkobierców.> 

Art. 72. 

1. Karami dyscyplinarnymi są: 

1) upomnienie; 

2) nagana; 

3) kara pieniężna do dwudziestokrotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego; 

4) wydalenie ze służby komorniczej. 

2. Kara nagany oraz kara pieniężna pociąga za sobą utratę biernego prawa wyborczego do 

organów samorządu komorniczego na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia 

dyscyplinarnego. 

3. Kary pieniężne są przekazywane na rzecz Krajowej Rady Komorniczej. 
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[4.  Osoba odwołana ze stanowiska komornika w związku z orzeczeniem kary dyscyplinarnej, 

o której mowa w ust. 1 pkt 4, może ponownie ubiegać się o powołanie na to stanowisko po 

upływie 10 lat od dnia odwołania.] 

<4. W przypadku wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa w 

związku z orzeczeniem kary dyscyplinarnej, o której mowa w ust. 1 pkt 4, osoba 

może ponownie ubiegać się o powołanie na stanowisko komornika po upływie 10 lat 

od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.> 

5. Skazanie na kary, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, ulega zatarciu po upływie 3 lat od dnia 

uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego. 

6.  Skazanie na karę, o której mowa w ust. 1 pkt 4, ulega zatarciu po upływie 15 lat od dnia 

uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego. 

Art. 75b. 

1. Krajowa Rada Komornicza odwołuje członka komisji dyscyplinarnej przed upływem 

kadencji, jeżeli: 

1) zrzekł się funkcji członka komisji; 

2) zostało wszczęte przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne; 

[3) utracił prawo wykonywania zawodu komornika w wyniku orzeczenia 

dyscyplinarnego, orzeczenia sądowego albo odwołania przez Ministra 

Sprawiedliwości;] 

<3) utracił prawo wykonywania zawodu komornika w wyniku orzeczenia 

dyscyplinarnego, orzeczenia sądowego, odwołania przez Ministra 

Sprawiedliwości albo wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy 

prawa;> 

4) został zawieszony w czynnościach komornika. 

2. W trakcie trwania kadencji skład komisji dyscyplinarnej może być uzupełniony, z tym że 

mandat nowego członka wygasa wraz z upływem kadencji komisji dyscyplinarnej. 

3. Po upływie kadencji członkowie komisji dyscyplinarnej pełnią swoją funkcję do 

zakończenia prowadzonego przez nich postępowania dyscyplinarnego, chyba że zachodzi 

konieczność prowadzenia postępowania dyscyplinarnego od początku. 

Art. 86. 

1. Izbę komorniczą tworzą komornicy prowadzący kancelarię w okręgu sądu apelacyjnego. 

2. Siedzibą izby komorniczej jest miejscowość, w której ma siedzibę sąd apelacyjny. 

[3. Członkostwo w izbie komorniczej powstaje z mocy prawa z dniem uzyskania przez 

komornika prawa wykonywania czynności, o których mowa w art. 2, i ustaje z dniem 



- 9 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

odwołania komornika. Z dniem odwołania komornik przestaje pełnić wszelkie funkcje w 

organach samorządu komorniczego.] 

<3. Członkostwo w izbie komorniczej powstaje z mocy prawa z dniem uzyskania przez 

komornika prawa wykonywania czynności, o których mowa w art. 2, i ustaje z dniem 

odwołania komornika albo wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy 

prawa. Z dniem odwołania komornika albo wygaśnięcia powołania na stanowisko 

komornika z mocy prawa komornik przestaje pełnić wszelkie funkcje w organach 

samorządu komorniczego.> 


