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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 28 lutego 2018 r.  

o kosztach komorniczych 

 

(druk nr 741 ) 

 

 

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 155, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 5, 138, 398 i 416) 

 

Art. 626
4
. 

§ 1. Notariusz oraz komornik składa wniosek o wpis wyłącznie za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego. 

§ 1
1
. Naczelnik urzędu skarbowego składa wniosek o wpis w dziale III i IV księgi wieczystej 

wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

§ 1
2
. Wniosek, o którym mowa w § 1 i § 1

1
, opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

§ 2. Do wniosku, o którym mowa w § 1 i § 1
1
, dołącza się dokumenty stanowiące podstawę 

wpisu w księdze wieczystej, jeżeli zostały one sporządzone w postaci elektronicznej. 

§ 3. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej niesporządzone w postaci 

elektronicznej notariusz, komornik oraz naczelnik urzędu skarbowego przesyła sądowi 

właściwemu do prowadzenia księgi wieczystej w terminie trzech dni od dnia złożenia 

wniosku o wpis. 

<§ 3
1
. W przypadku, gdy wniosek o wpis w księdze wieczystej składany przez naczelnika 

urzędu skarbowego podlega opłacie, przepisu art. 130 § 6 i 7 nie stosuje się. 

Naczelnik urzędu skarbowego przesyła sądowi właściwemu do prowadzenia księgi 

wieczystej wraz z dokumentami, stanowiącymi podstawę wpisu, dowód uiszczenia 

opłaty. 

§ 3
2
. Jeżeli wierzyciel został zwolniony od kosztów sądowych od wniosku o wpis w 

księdze wieczystej, naczelnik urzędu skarbowego przesyła sądowi właściwemu do 

prowadzenia księgi wieczystej wraz z dokumentami, stanowiącymi podstawę wpisu, 

prawomocne postanowienie sądu w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych.> 
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§ 4. W przypadku wniosków składanych przez notariuszy i komorników obowiązek 

poprawienia lub uzupełnienia wniosku spoczywa odpowiednio na stronie czynności 

notarialnej lub wierzycielu. O zobowiązaniu wierzyciela do poprawienia lub uzupełnienia 

wniosku sąd jednocześnie zawiadamia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

komornika, wskazując rodzaj braków formalnych, które uniemożliwiają nadanie 

wnioskowi prawidłowego biegu. 

Art. 763. 

<§ 1.> Komornik zawiadamia stronę o każdej dokonanej czynności, o której terminie nie była 

zawiadomiona i przy której nie była obecna, i na jej żądanie udziela wyjaśnień o stanie 

sprawy. 

<§ 2. Przepis § 1 stosuje się także do uczestnika postępowania, którego dotyczy czynność 

komornika.  

§ 3. W każdym piśmie kierowanym do strony komornik informuje o aktualnej 

wysokości należności będących przedmiotem egzekucji.> 

 

[Art. 770. 

Dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji, w 

tym koszty poszukiwania majątku dłużnika. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym 

roszczeniem. Koszty egzekucji ustala postanowieniem komornik, jeżeli przeprowadzenie 

egzekucji należy do niego. Na postanowienie sądu zażalenie przysługuje stronom oraz 

komornikowi. 

Art. 770
1
. 

Prawomocne postanowienie komornika w przedmiocie kosztów podlega wykonaniu bez 

potrzeby zaopatrywania go w klauzulę wykonalności.] 

 

<Art. 770. 

§ 1. Dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia 

egzekucji. Koszty te ściąga się wraz z egzekwowanym świadczeniem.  

§ 2. Koszty postępowania egzekucyjnego ustala postanowieniem komornik wraz z 

ukończeniem postępowania egzekucyjnego, jeżeli przeprowadzenie egzekucji należy 

do niego.   

§ 3. Jeżeli w sprawie zachodzi konieczność sporządzenia planu podziału sumy uzyskanej 

z egzekucji, komornik ustala koszty egzekucji przed przystąpieniem do sporządzenia 
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planu podziału. Postanowienie w przedmiocie kosztów egzekucji jest wydawane 

łącznie we wszystkich sprawach, których dotyczy plan podziału.  

§ 4. Wynagrodzenie z tytułu zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym nie 

może być wyższe niż stawka minimalna opłaty za czynności adwokackie albo 

radcowskie, określona w odrębnych przepisach.   

§ 5. Na postanowienie sądu zażalenie przysługuje stronom, komornikowi oraz innej 

osobie, której to postanowienie dotyczy. 

 

Art. 770
1
. 

Prawomocne postanowienie komornika przyznające zwrot kosztów postępowania 

egzekucyjnego podlega wykonaniu bez zaopatrywania go w klauzulę wykonalności.> 

 

Art. 1025. 

§ 1. Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności: 

[1)   koszty egzekucyjne;] 

<1) koszty egzekucyjne z wyjątkiem kosztów zastępstwa prawnego przyznanych 

przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym;> 

2)   należności alimentacyjne; 

3)   należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za 

pracę określonego w odrębnych przepisach oraz renty z tytułu odszkodowania za 

wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i koszty zwykłego 

pogrzebu dłużnika; 

4)   należności zabezpieczone hipoteką morską lub przywilejem na statku morskim; 

5)   należności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym i zastawem 

skarbowym albo korzystające z ustawowego pierwszeństwa oraz prawa, które ciążyły 

na nieruchomości przed dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu 

egzekucji lub przed złożeniem do zbioru dokumentów wniosku o dokonanie takiego 

wpisu; 

6)   należności za pracę niezaspokojone w kolejności trzeciej; 

7)   należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

- Ordynacja podatkowa, o ile nie zostały zaspokojone w kolejności piątej; 

8)   (uchylony); 

9)   należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.2026261:part=a1025§1p3:nr=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1911995:part=dIII:ver=12&full=1
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10)  inne należności. 

§ 2. Po zaspokojeniu wszystkich należności ulegają zaspokojeniu kary pieniężne oraz 

grzywny sądowe i administracyjne. 

[§ 3. W równym stopniu z należnością ulegają zaspokojeniu odsetki i koszty postępowania. Z 

pierwszeństwa równego należnościom kategorii czwartej i piątej korzystają wszystkie 

roszczenia o świadczenia uboczne objęte zabezpieczeniem na mocy odrębnych przepisów. 

Roszczenia o świadczenia uboczne nieobjęte zabezpieczeniem zaspokaja się w kategorii 

dziesiątej, chyba że należność podlegałaby zaspokojeniu w kategorii wcześniejszej. To 

samo dotyczy roszczeń o świadczenia należne dożywotnikowi.] 

<§ 3. W równym stopniu z należnością ulegają zaspokojeniu odsetki i koszty 

postępowania oraz przyznane przez komornika koszty zastępstwa prawnego w 

postępowaniu egzekucyjnym. Z pierwszeństwa równego należnościom kategorii 

czwartej i piątej korzystają wszystkie roszczenia o świadczenia uboczne objęte 

zabezpieczeniem na mocy odrębnych przepisów. Roszczenia o świadczenia uboczne 

nieobjęte zabezpieczeniem zaspokaja się w kategorii dziesiątej, chyba że należność 

podlegałaby zaspokojeniu w kategorii wcześniejszej. To samo dotyczy roszczeń o 

świadczenia należne dożywotnikowi.> 

§ 4. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 

wierzytelność spółdzielni mieszkaniowej z tytułu niewniesionego wkładu budowlanego 

związana z tym prawem ulega zaspokojeniu przed należnością zabezpieczoną na tym 

prawie hipotecznie. 

§ 5. Roszczenia nabywcy wynikające z odstąpienia od umowy deweloperskiej, o której mowa 

w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu 

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1468), lub z 

przekształcenia roszczenia z umowy deweloperskiej w toku postępowania 

restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, podlegają zaspokojeniu z kwoty uzyskanej z 

egzekucji z nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie, na 

takich samych zasadach, jak roszczenie z umowy deweloperskiej, z pierwszeństwem 

wynikającym z ujawnienia w księdze wieczystej przysługującego nabywcy roszczenia z 

umowy deweloperskiej także w przypadku, gdy wpis o ujawnieniu tego roszczenia został 

wykreślony. 

 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.2026261:part=a1025§3:nr=2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1968232:part=a3p5:ver=0&full=1
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Art. 1033. 

[§ 1. Plan podziału sporządza komornik niezwłocznie po złożeniu na rachunek depozytowy 

Ministra Finansów sumy ulegającej podziałowi.] 

<§ 1. Plan podziału sporządza komornik niezwłocznie po złożeniu na rachunek 

depozytowy Ministra Finansów sumy ulegającej podziałowi oraz po 

uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie kosztów.> 

§ 2. Jeżeli egzekucja prowadzona jest z wierzytelności mających za przedmiot świadczenia 

bieżące, stosuje się odpowiednio art. 1029 § 1 i art. 1031. 

 

[Art. 1035. 

Niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności komornik 

sporządza plan podziału.] 

<Art. 1035. 

Niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności oraz 

postanowienia w przedmiocie kosztów komornik sporządza plan podziału.> 

 

 

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 300 i 398) 

 

Art. 25. 

[1. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od: 

1)   skargi na czynności komornika; 

2)   zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej.] 

<1. Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera się od skargi na czynności komornika.> 

<1a. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od zażalenia na odmowę dokonania 

czynności notarialnej.> 

2. Opłatę od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się w wysokości opłaty od wniosku o 

wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 złotych. 
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Art. 70. 

[Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera sąd od wniosku o:] 

<Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera sąd od wniosku o:> 

1)   wezwanie dłużnika do wykonania egzekwowanej czynności w wyznaczonym terminie 

oraz umocowanie wierzyciela do wykonania tej czynności na koszt dłużnika, w razie 

bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu; 

2)   ukaranie grzywną dłużnika niewykonującego obowiązku zaniechania czynności lub 

nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela; 

[3)   przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze niemajątkowym, której 

inna osoba nie może za dłużnika wykonać;] 

<3) przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności, której inna osoba nie może 

za dłużnika wykonać;> 

[4)   ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego;] 

5)   nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku. 

 

Art. 71. 

Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera sąd od wniosku o: 

1)   nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, 

ugoda sądowa, nakaz zapłaty albo ugoda zawarta przed mediatorem w wyniku 

prowadzenia mediacji na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do 

mediacji; 

2)   nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika; 

3)   nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w 

tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu 

tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu; 

4)   nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu 

odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki; 

5)   ustanowienie zarządcy nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których 

prowadzi się egzekucję według przepisów o egzekucji z nieruchomości; 

6)   umorzenie książeczki oszczędnościowej w związku z zajęciem wkładu, na który ją 

wystawiono; 

7)   (uchylony); 

8)   wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego; 
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9)   uchylenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego; 

10)  wydanie zaświadczenia o utracie lub ograniczeniu wykonalności tytułu 

egzekucyjnego opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego [.] 

<;> 

<11) ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego.> 

 

[Art. 72. 

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od: 

1)   zarzutów na opis i oszacowanie nieruchomości; 

2)   zarzutów przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji oraz zażalenia na 

postanowienie wydane w wyniku rozpoznania zarzutów; 

3)   wniosku o podział złożonej od depozytu sądowego sumy odszkodowania za 

wywłaszczoną nieruchomość i wypłatę odszkodowania; 

4)   wniosku o udzielenie przybicia nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których 

egzekucję prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości; opłatę tę 

uiszcza się przed przysądzeniem własności; 

5)   wniosku o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze majątkowym, 

której inna osoba nie może wykonać za dłużnika; 

6)   zatwierdzenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, a także wprowadzenia do 

planu zmian lub uzupełnień.] 

<Art. 72. 

1. Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera sąd od: 

1) zarzutów przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji; 

2) zażalenia oraz skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie 

klauzuli wykonalności.  

2. Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera sąd od: 

1) wniosku o podział złożonej do depozytu sądowego sumy odszkodowania 

za wywłaszczoną nieruchomość i wypłatę odszkodowania; 

2) zażalenia oraz skargi na orzeczenie referendarza sądowego niewymienionych 

w ust. 1 pkt 2.> 

Art. 95. 

1. Nie pobiera się opłat od wniosku: 

1)   o udzielenie zabezpieczenia, zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym postępowanie; 
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2)   o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka, o nadanie dziecku nazwiska, o 

przysposobienie dziecka, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub 

pozostającej pod opieką oraz o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub 

rodzinnym domu dziecka; 

3)   o przesłuchanie świadka testamentu ustnego, o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz 

o zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu; 

4)   będącego podstawą wszczęcia przez sąd postępowania z urzędu, a także od pism 

składanych sądowi opiekuńczemu w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy 

albo nałożonego przez ten sąd; 

5)   o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt; 

6)   o wpis w księdze wieczystej prawa własności uzyskanego na podstawie 

przekształcenia, o którym mowa w art. 1 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 83 oraz z 2015 r. poz. 373 i 524); 

7)   o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji społecznych oraz kościołów i 

związków wyznaniowych ubiegających się o status organizacji pożytku publicznego; 

8)   wynikającego ze zmian w podziale terytorialnym państwa, o wpis w księdze 

wieczystej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego na rzecz jednostek 

samorządu terytorialnego; 

9)   o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na 

podstawie umowy o mediację [.] <;> 

<10) komornika o wykreślenie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji.> 

1a. Nie pobiera się opłat od pozwu o odszkodowanie, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 

22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w 

czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz. U. poz. 1955). 

2. Nie pobiera się opłat od: 

1)   zażalenia na postanowienie sądu, którego przedmiotem jest odmowa zwolnienia od 

kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia 

adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie; 

2)   zażalenia na postanowienie sądu dotyczące wysokości opłaty albo wysokości 

wydatków; 

3)   skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie zwolnienia od kosztów 

sądowych; 
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4)   skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie odmowy ustanowienia 

adwokata lub radcy prawnego. 

3. Nie pobiera się opłat od wniosku, zażalenia i apelacji nieletniego w postępowaniu w 

sprawach nieletnich. 

4. Nie pobiera się opłat od skargi na orzeczenie referendarza sądowego i zażalenia w 

elektronicznym postępowaniu upominawczym. 

 

 

USTAWA z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. poz. 1086) 

 

[Art. 37. 

W sprawach nieuregulowanych w art. 26-36 oraz art. 40 do postępowania w sprawach o 

zwrot zagranicznego narodowego dobra kultury, o którym mowa w art. 18 ust. 1, na 

terytorium państwa Unii Europejskiej stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - 

Kodeks postępowania cywilnego, a w zakresie kosztów sądowych, wydatków i opłat 

egzekucyjnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w 

sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623 oraz z 2017 r. poz. 85) oraz ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1138, 1358 i 2261 

oraz z 2017 r. poz. 85).] 

<Art. 37. 

W sprawach nieuregulowanych w art. 26–36 oraz art. 40 do postępowania w sprawach o 

zwrot zagranicznego narodowego dobra kultury, o którym mowa w art. 18 ust. 1, na 

terytorium państwa Unii Europejskiej stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 

1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, a w zakresie kosztów sądowych, wydatków i 

opłat egzekucyjnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 

sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300 i 398) oraz ustawy z dnia 28 

lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. poz. …).> 

 


