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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący komisji 
Michał Seweryński)

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dzień dobry państwu.
Otwieram posiedzenie senackiej Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji.
Witam pana ministra Wojciecha Węgrzyna, podsekre-

tarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, i pana mini-
stra Jerzego Kozdronia, sekretarza stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości.

Przedmiotem naszego dzisiejszego posiedzenia są 
w pierwszej części dwie sprawy ratyfikacyjne: ratyfikacja 
umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru 
o przekazywaniu osób skazanych i ratyfikacja umowy mię-
dzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki 
Serbii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorgani-
zowanej oraz innego rodzaju przestępczości.

Punkt pierwszy dotyczy umowy o przekazywaniu osób 
skazanych.

Czy mogę prosić pana ministra o krótkie wprowadzenie 
do ratyfikacji tej umowy?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Wojciech Węgrzyn:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Wysoka Komisjo, jak wspomniał pan przewodniczący, 

w maju zawarliśmy z Peru umowę dotyczącą przekazywa-
nia naszych obywateli skazanych za przemyt narkotyków. 
W chwili obecnej w zakładach karnych na terenie Peru 
przebywa dwudziestu trzech Polaków skazanych za próbę 
przemytu narkotyków. Filozofia działania rządu zmierza 
do tego, aby ulżyć naszym obywatelom, mimo że zostali 
skazani za ciężkie przestępstwa. Chciałbym państwu przy-
pomnieć, że w ubiegłym roku ratyfikowaliśmy umowę…

(Rozmowy na sali)
(Przewodniczący Michał Seweryński: Proszę o ciszę, 

bo nie słyszę pana ministra.)
…z Brazylią. W Brazylii przebywało szesnastu na-

szych obywateli, a w Peru dwudziestu trzech. Warunki 
odbywania kary pozbawienia wolności na terenie Peru są 
bardzo trudne, czasami nawet bardzo tragiczne. Rząd pol-
ski jest zainteresowany tym, aby obywatele polscy mogli 
odbywać karę w zupełnie innych warunkach, na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, blisko swojego środowiska 
rodzinnego, i dlatego zawarliśmy umowę z Peru. Chcę 
również dodać, że równocześnie z naszą procedurą ratyfi-
kacyjną Peru prowadzi postępowanie przed kongresem… 
Z tego dobrodziejstwa skorzystają obywatele polscy, którzy 
już zostali skazani, a także ci, którzy ewentualnie będą 
skazani na terenie Peru.

Koszty przekazania obywatela polskiego do naszych 
zakładów karnych to koszty przelotu, koszty konwoju, które 
zamykają się w kwocie 43 tysięcy zł. Sąd polski po przeka-
zaniu obywatela polskiego do polskich zakładów karnych 
będzie mógł obciążyć tymi kosztami skazanego.

Umowa przewiduje prawo do wyrażenia zgody przez 
obywatela do przetransportowania go do zakładu karnego 
w Polsce i będzie dotyczyć skazanych, którzy mają do od-
bycia co najmniej sześć miesięcy pozbawienia wolności.

Dziękuję bardzo i proszę o pozytywne zaopiniowanie 
ustawy.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Chciałbym jeszcze poprosić pana ministra o uzupeł-

nienie…
(Rozmowy na sali)
Panowie, przepraszam, ale przeszkadzacie. Muszę już 

tak ostro powiedzieć. Pan minister mówi, posłuchajmy więc 
przez chwilę. Jeśli panowie mają ważne sprawy, to proszę 
omówić je na korytarzu, a potem nam je zreferujecie.

Panie Ministrze, czy ta umowa dotyczyłaby także osób, 
które są dopiero w postępowaniu – po naszemu, po polsku, 
powiemy „w postępowaniu przygotowawczym” – czyli 
jeszcze nie skazanych, ale przebywających w aresztach lub 
więzieniach, oczekujących czasami długo na proces?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Wojciech Węgrzyn:
Tak, oczywiście. Jak powiedziałem, będzie to dotyczyć 

osób skazanych przed zawarciem umowy, ale również ska-
zanych po…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Chodzi o tymczasowo aresztowanych?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie, nie. Te osoby obejmuje umowa ekstradycyjna 

i ewentualnie w zakresie umowy albo konwencji dotyczącej 
ekstradycji… Ta umowa dotyczy osób skazanych, a więc 
nie tymczasowo aresztowanych.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 33)
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Senator Aleksander Świeykowski:
Dziękuję bardzo.
Ja chciałbym zapytać, jakie mniej więcej wyroki doty-

czą tych dwudziestu trzech osób? Czy są to wyroki stan-
dardowe, czy każdy jest inny?

Przewodniczący Michał Seweryński:
Panie Ministrze, czy mogę prosić o uzupełnienie?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Wojciech Węgrzyn:
Oczywiście.
Używając określenia „tragiczne”, miałem na myśli tra-

giczne warunki odbywania kary pozbawienia wolności, 
odbiegające zdecydowanie od standardów europejskich 
i standardów polskich. Dlatego między innymi chcieli-
byśmy, aby obywatele polscy odbywali karę pozbawienia 
wolności w lepszych warunkach, jakie nakładają na pań-
stwa liczne konwencje.

Co do kosztów i tak zwanych technikaliów, to powiem, 
że dwóch konwojentów leci lotem rejsowym do Limy. 
Służby miejscowe przywożą na lotnisko obywatela polskie-
go, skutego oczywiście. Wsiada on do samolotu z biletem 
rejsowym – oczywiście nie w klasie biznes, tylko w klasie 
ekonomicznej – i przylatuje do kraju. Tu jest przejmowany 
i tu odbywa karę pozbawienia wolności.

Jeśli chodzi o liczbę Polaków aresztowanych tymczaso-
wo, to w chwili obecnej na terenie Peru jest jedna osoba.

Co do… Mam sklerozę.
(Głos z sali: Wymiar kary.)
Aha, wymiar kary.
Średnio jest to sześć, osiem lat pozbawienia wolności. 

Najwyżej orzeczona kara pozbawienia wolności to pięt-
naście lat.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Aha, umowy. W ubiegłym roku została ratyfikowana 

dwustronna umowa z Brazylią. Na terenie Kolumbii prze-
bywa jeden obywatel RP skazany za przemyt narkotyków. 
Ze względu na niewysoką liczbę skazanych Polaków prze-
bywających na terenie Kolumbii nie prowadzimy w tej 
chwili rozmów dotyczących zawarcia umowy dwustron-
nej. Chcę jednak przypomnieć, że niektóre kraje Ameryki 
Południowej są stronami konwencji strasburskiej o przeka-
zywaniu osób skazanych. Są to między innymi – o to pan 
pytał – Meksyk, Wenezuela, Boliwia.

Z niektórymi krajami mamy wymianę, chociaż jest ona 
szczątkowa, w oparciu o obowiązujące prawo krajowe. Tak 
było dotychczas z Peru. Staraliśmy się, aby rząd peruwiański 
przekazał obywateli polskich do polskich zakładów karnych, 
stosując prawo krajowe, ale jak pokazuje doświadczenie, 
próba przekazania jednego obywatela Polski do polskiego 
zakładu karnego trwała cztery lata, a to jest bardzo długi 
okres. Ta umowa pozwoli na zdecydowanie szybsze, łatwiej-
sze przekazywanie, tym bardziej że strony umowy są zobo-
wiązane powiadomić skazanego o tym, że ma takie prawo, 
oraz o wszystkich warunkach i możliwościach związanych 
z przekazaniem do kraju ojczystego. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Pytam dlatego, że znane są nam informacje, iż w kra-

jach, które mają mniej rozwiniętą sieć więziennictwa, 
oczekiwanie na wyrok trwa czasem latami i to już jest 
dostateczna dolegliwość, żeby się naszymi obywatelami 
zainteresować.

Czy osoby zaproszone mają jeszcze uwagi, które chcia-
łyby dołączyć do wypowiedzi pana ministra?

Jeżeli nie, to proszę panów senatorów o ewentualne 
zabranie głosu w tej sprawie.

Pan senator Paszkowski i pan senator Mamątow.
Proszę bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:

Ja mam tylko trzy pytania.
Pan minister użyl słowa, że kontakty z systemem pe-

nitencjarnym takiego kraju jak Peru, a być może i innych 
krajów, czasami kończą się dla naszych obywateli tra-
gicznie. Co pan przez to rozumie? Czy zdarzają się wy-
padki śmiertelne, na przykład zabójstwa dokonywane na 
terenie tych zakładów na obywatelach polskich? Czy są 
takie wypadki?

Drugie moje pytanie dotyczy tej konwencji. Jak będzie 
wyglądała technika wydobywania skazanych obywateli 
Polski z tych więzień? Czy to nasi funkcjonariusze i nasz 
statek lotniczy będzie się tam udawał, żeby zabrać oby-
watela polskiego, czy też… Kiwa pan głową, to już wiem, 
że tak to będzie wyglądało, nie będę więc kontynuował 
tego pytania.

Mam jeszcze następne pytanie. Podobne systemy pe-
nitencjarne funkcjonują nie tylko w Peru, ale też w innych 
krajach Ameryki Łacińskiej, chociażby w Brazylii czy 
w Argentynie – choć może tam jest trochę wyższy poziom 
– czy też w Ameryce Środkowej, zaliczając do tej części 
także Meksyk, może nie geograficznie, ale kulturowo na 
pewno. Jak szeroko mamy rozwinięty system takich dwu-
stronnych umów i jakie są ewentualnie zamiary w najbliż-
szym czasie dotyczące tego rejonu kulturowego odnośnie 
do tej sprawy? Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Poproszę jeszcze pana senatora Mamątowa, bo może 
też będzie miał pytanie.

Senator Robert Mamątow:

Z tego, co wiem, wynika, że w tej chwili przebywa tam 
w więzieniu dwadzieścia parę osób. A czy pan minister ma 
informację, ile jest osób – pytał o to pan przewodniczący 
– oczekujących na wyrok? Czy ma pan orientację w tej 
sprawie? Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Pan senator Świeykowski.
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(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy 
Kozdroń: Ja nie jestem reprezentantem tej ustawy. Tutaj 
jest pan…)

Proszę bardzo.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Prawnego 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Krzysztof Choiński:
Dzień dobry, Panie Przewodniczący.
Krzysztof Choiński, zastępca dyrektora Departamentu 

Prawnego MSW.
Mam upoważnienie pana ministra Stachańczyka do 

wystąpienia na dzisiejszym posiedzeniu.
Panie Przewodniczący! Szanowni Panowie Senatorowie! 

Szanowni Państwo!
Pozwalam sobie zaprezentować główne motywy, jakie 

kierowały rządem w pracy nad projektem ustawy o raty-
fikacji umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a rządem Republiki Serbii o współpracy w zwalczaniu 
przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju prze-
stępczości, podpisanej w Warszawie dnia 7 listopada 
2011 r. Umowa ta jest efektem negocjacji, które odbyły 
się w październiku 2010 r. i jest pierwszą umową w sto-
sunkach dwustronnych zarówno z Republiką Serbii, jak 
i wcześniej z Federalną Republiką Jugosławii. Umowa ta 
jest jedną z wielu umów, jakie zostały dotychczas zawar-
te, ale też tych, których zawieranie trwa nadal, mających 
na celu zwiększenie skuteczności współpracy organów 
odpowiadających za ochronę bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, a zwłaszcza za zwalczanie przestępczości oraz 
ściganie sprawców przestępstw, w ramach bilateralnych 
stosunków i bilateralnej współpracy.

Podobnego rodzaju umowa została zawarta z Republiką 
Chorwacji, jeżeli mówimy o regionie Bałkanów, i weszła 
w życie w styczniu bieżącego roku. Podobnie do szeregu 
wcześniejszych umów głównym jej przedmiotem jest wy-
miana informacji i współpraca, przede wszystkim właśnie 
w tej formie, między właściwymi organami obu państw 
w zwalczaniu przestępczości, głównie przestępczości 
zorganizowanej, ale nie tylko, ponieważ dodatkowym 
przedmiotem tej umowy jest poszukiwanie osób podej-
rzanych o popełnienie przestępstw, poszukiwanie osób 
zaginionych, a także czynności związane z identyfikacją 
osób o nieustalonej tożsamości, poszukiwanie przedmio-
tów pochodzących z przestępstw i zapewnienie porządku 
publicznego, zwłaszcza w związku z organizowaniem 
imprez sportowych.

Umowa ta jest umową standardową zawieraną w tym ob-
szarze i oprócz wskazania właściwych organów przewiduje 
możliwość ustanawiania wymiany oficerów łącznikowych, 
zawierania porozumień wykonawczych do tejże umowy, 
zabezpieczenia jej wykonywania, odbywania konsultacji. 
Umowa zawiera przepisy regulujące szczegółowo kwestie 
związane z wymianą w tym obszarze informacji niejaw-
nych, a także przepisy dotyczące ochrony wymienionych 
danych osobowych. Umowa zapewnia także, podobnie jak 
inne umowy, ochronę suwerenności, gdyby współpraca 
mogła narazić tenże na jakiś uszczerbek. Gdyby było takie 

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy panowie senatorowie mają jeszcze pytania?
Pan senator Świeykowski.

Senator Aleksander Świeykowski:
Chcę, tylko przez ciekawość, zapytać, czy zdarzyło się, 

że któryś ze skazanych nie wyraził ochoty wyjazdu do kraju 
i tam chciał odbywać karę?

I druga sprawa. Czasami więźniowie pracują w czasie 
odbywania wyroków i otrzymują wynagrodzenie. Czy bie-
rze się pod uwagę, aby przynajmniej częściowo potrącić im 
z tego wynagrodzenia koszty, które państwo ponosi? No bo 
przecież jest to dla nich jakaś nagroda, prawda?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Wojciech Węgrzyn:
Jest to oczywiście nagroda. Zdarzało się, że ludzie zde-

cydowali się pozostać w kraju, w którym zostali skazani, 
i odbywali tam kary pozbawienia wolności. Być może wią-
zało się to z tym, że pozostali członkowie rodziny przeby-
wali na terenie kraju, gdzie doszło do skazania.

W trakcie odbywania kary pozbawienia wolności ska-
zany może zostać zatrudniony i te okoliczności sądy będą 
brały pod uwagę, zobowiązując skazanego do zwrotu kwoty 
43 tysięcy zł na rzecz Skarbu Państwa. Jest taka możliwość. 
Robimy wszystko, aby jak największa liczba skazanych 
pracowała odpłatnie i zarabiała na siebie, na swoje utrzy-
manie, ale też żeby proces resocjalizacyjny postępował 
zdecydowanie szybciej. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Nie ma pytań ze strony panów senatorów.
Czy pani legislator chciałaby zabrać głos?
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Beata Mandylis: Dziękuję bardzo, 
Biuro Legislacyjne nie zgłasza uwag.)

Dziękuję bardzo.
Panowie Senatorowie, poddaję pod głosowanie sprawę 

ratyfikacji umowy, o której w tej chwili rozmawiamy.
Kto z panów senatorów jest za ratyfikacją? (4)
Jednogłośnie za.
Nie pytam dalej, bo widzę, że wszyscy panowie sena-

torowie wypowiedzieli się za.
Ratyfikacja została przez komisję poparta. Dziękuję 

bardzo.
Przechodzimy do drugiego punktu posiedzenia: roz-

patrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii 
o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej 
oraz innego rodzaju przestępczości.

Czy mogę prosić pana ministra o zabranie głosu w tej 
sprawie, jeżeli sobie życzy?
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morników, którzy otrzymują bardzo dużą liczbę spraw, mają 
ponad 50% wszystkich spraw w egzekucji, przy czym re-
kordzista ma do rozpatrzenia bodajże pięćset tysięcy spraw. 
Mamy świadomość, że jest to działalność pozorowana, bo 
jak sobie wyliczyliśmy, ten komornik rekordzista ma na 
rozpatrzenie jednej sprawy trzy sekundy. W tej sytuacji 
mamy do czynienia ze zjawiskiem tak zwanych hurtowni 
komorniczych, których w istocie rzeczy nie dotyczy eg-
zekucja skuteczności, tylko, że tak powiem, hurtowego 
przemielenia tych wszystkich spraw, bez względu na liczbę 
spraw załatwionych.

Sprawa ta ma drugie dno, ponieważ tytuły wykonaw-
cze niewyegzekwowanych skutecznie należności są od-
sprzedawane przez wierzycieli firmom windykacyjnym, 
które prowadzą normalną egzekucję. Uważamy, że jest to 
niepokojące zjawisko z uwagi na to, iż faktycznie koszty 
tej egzekucji są potem dużo wyższe, ponieważ składają się 
na nie koszty bezskutecznej egzekucji prowadzonej przez 
komornika i koszty egzekucji prowadzonych przez firmy 
windykacyjne.

Dlatego posłowie postanowili przeciwdziałać temu zja-
wisku, tym bardziej że sukcesywnie zwiększamy liczbę 
komorników, których powołuje minister sprawiedliwości, 
ponieważ do tej pory mamy dużo niższą średnią od średniej 
krajowej liczby komorników w przeliczeniu na sto tysięcy 
mieszkańców. Naszym celem jest powołanie około tysiąca 
sześciuset komorników i cały czas do tego stanu dochodzi-
my. W obecnej sytuacji, kiedy nowo zakładane kancelarie 
komornicze przestają być rentowne, nie ma chętnych do 
ich otwierania. W związku z tym, mając na uwadze te dwa 
zjawiska, zostały wprowadzone przesłanki ograniczające 
liczbę przyjmowanych spraw. Pierwsza przesłanka mówi, 
że zaległość w zakresie windykacji nie może przekroczyć 
sześciu miesięcy. Druga przesłanka mówi, że komornik 
nie może przyjąć więcej spraw, jeżeli wpływ wszystkich 
spraw w danym roku przekroczył pięć tysięcy, a skutecz-
ność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji 
w roku poprzednim nie przekroczyła 35%. Trzecia prze-
słanka mówi, że komornik nie może przyjąć więcej spraw, 
jeżeli wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 
dziesięć tysięcy.

W istocie rzeczy clou całej tej nowelizacji jest art. 1 
pkt 1 lit. a, dotyczący art. 8 ust. 8 ustawy nowelizowanej.

Mamy jeszcze jedną prośbę, jeżeli Wysoka Komisja to 
zaaprobuje. Ponieważ ustawa ta, że tak powiem, idzie dosyć 
ślamazarnie, obawiamy się, że w 2016 r. może jeszcze nie 
wejść w życie, i dlatego proponujemy, jeżeli komisja uzna 
to za celowe, żeby w art. 2 w drugiej części zdania, która 
mówi, że pkt 1 lit a wchodzi w życie po upływie dziewię-
ciu miesięcy od dnia ogłoszenia, oznaczyć jednoznacznie 
termin, a mianowicie że wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r. 
Jaki będzie tego efekt? Gdyby ustawa ta weszła w życie 
15 stycznia, 2 stycznia czy 3 stycznia, to już by nie za-
działała, bo dane z poprzedniego roku będą nieaktualne 
i w związku z tym możliwość wejścia tych zasad w życie 
przesunęłaby się jeszcze o rok.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Czyli pan minister proponuje taką poprawkę?

zagrożenie, wówczas oprócz wyrażenia wprost zasady kie-
rowania się prawem wewnętrznym, istnieje oczywiście – co 
podkreślono – możliwość odmowy współpracy.

Oprócz wskazania szczegółowych informacji, jakie 
stanowią przedmiot tej wymiany, przewidziano rów-
nież, i to w różnych obszarach, współpracę o charakterze 
naukowo-technicznym i szkoleniowym. Dlatego mogę 
stwierdzić, że umowa ta zapewnia w efektywny sposób 
realizację dwustronnej współpracy i, zważywszy na dzia-
łania związane z przystąpieniem Republiki Serbii do Unii 
Europejskiej, stanowi dobrą podstawę do dalszego rozwo-
ju tej współpracy, a tym samym pozwoli na osiągnięcie 
korzystnych skutków społecznych poprzez zmniejszenie 
przestępczości zarówno w Polsce, jak i w Serbii. W związ-
ku z powyższym, mając na uwadze art. 89 ust. 1 pkt 2 
i pkt 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wnoszę 
o zaakceptowanie przez Szanowną Komisję tej ustawy, 
pozwalające na ratyfikację tej umowy.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy panowie senatorowie mają pytania lub uwagi?
Skoro nie ma, to poddaję pod głosowanie tę ratyfikację.
Kto z panów senatorów jest za? (4)
Jednogłośnie za.
Dziękuję bardzo.
Komisja poparła sprawę ratyfikacji umowy, o której 

debatowaliśmy.
Przechodzimy do punktu trzeciego.
(Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji w Biurze Prac Senackich w Kancelarii Senatu 
Elżbieta Owczarek: Panie Przewodniczący, proszę wyzna-
czyć sprawozdawcę do punktu pierwszego.)

Przepraszam. Zapomnieliśmy wyznaczyć sprawozdaw-
cę w pierwszej sprawie, może więc poproszę, żeby był nim 
pan senator Mamątow, a w drugiej sprawie pan senator 
Świeykowski.

Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do punktu trzeciego: rozpatrzenie ustawy 

o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
Czy teraz mogę poprosić o zabranie głosu pana mi-

nistra?
Usłyszymy pana wypowiedź. Dziękuję bardzo.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Panie Przewodniczący! Wielce Szanowni Państwo!
Rekomenduję komisji senackiej pozytywne zaopinio-

wanie ustawy z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o ko-
mornikach sądowych i egzekucji. W świetle dotychczas 
obowiązujących przepisów ustawy wierzycielowi przy-
sługuje prawo wyboru komornika, z pewnymi wyjątkami: 
jeżeli zaległość przekracza sześć miesięcy i ewentualnie 
jeżeli dotyczy to egzekucji z nieruchomości. Tutaj wła-
ściwość jest określona. W trakcie stosowania tej ustawy 
zaobserwowaliśmy jednak pewne patologiczne zjawisko. 
Okazuje się, że jest kilkunastu, może kilkudziesięciu ko-
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są stosowane jakieś zaskarżenia przeciwko działalności ko-
morników lub pojawiają się publikacje prasowe opisujące 
jakieś skrajne wypadki. To jedna kwestia.

Kwestia druga. Jak pan może wytłumaczyć to, że kilku 
komorników skupiało taką dużą liczbę spraw…

(Głos z sali: Kancelarii.)
Tak, kancelarii komorniczych.
Czy to były kancelarie położone, powiedzmy, w głów-

nych miastach Polski, gdzie jest dużo spraw, czy też one… 
Według jakiego klucza te kancelarie skupiały taką liczbę 
spraw, bo to jest dość interesujące w kontekście informacji, 
że sprawy te trafiały później do firm windykacyjnych itd. Dla 
mnie nie jest do końca jasne, jak to mogło funkcjonować.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, bardzo proszę o krótką wypowiedź.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Panie Przewodniczący, najpierw chciałbym odpowie-

dzieć na pytanie pana senatora, a potem poproszę dyrektora 
departamentu wykonania orzeczeń MS, który uzupełni moją 
wypowiedź i spróbuje w sposób precyzyjny odpowiedzieć 
panu senatorowi na pytania szczegółowe.

Pierwsza rzecz. Wydaje mi się, że prezesi sądów, którzy 
sprawują nadzór administracyjny nad komornikami, nie 
reagowali, ponieważ wszystko to się mieściło w granicach 
prawa. Takie mieliśmy prawo. Jak sędzia mógł interwe-
niować w sytuacjach, kiedy jeden komornik przyjmował 
w jego ocenie za dużo spraw, a drugi nie miał tych spraw 
w ogóle, albo miał ich mało? Taka była sytuacja i dlate-
go zwracamy się do Wysokiej Izby, żebyśmy uregulowali 
pewne sprawy prawnie i ograniczyli powstawanie tych 
hurtowni w takiej skali.

Jeśli chodzi o pozostałą część pytania, to proszę, żeby 
łaskawie odpowiedział pan dyrektor.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Panie Dyrektorze, proszę o zwięzłą wypowiedź.

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Wykonywania Orzeczeń i Probacji 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Rafał Reiwer:
Bardzo krótko.
Jeśli chodzi o pytanie pierwsze, to nadzór nad komor-

nikami sądowymi jest podzielony na nadzór judykacyjny, 
który sprawuje wyłącznie sąd i tylko sąd może uchylać 
czynności i je korygować oraz na nadzór administracyjny. 
Nadzór administracyjny przede wszystkim należy w Polsce 
do prezesów sądów rejonowych, w związku z art. 3 ustawy 
o komornikach sądowych i egzekucji. To oni powinni brać 
na siebie zasadniczy ciężar badania tego, czy egzekucja jest 
prowadzona sprawnie, rzetelnie, po ludzku. Nadzór admi-

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Ja ją rekomenduję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Czy Biuro Legislacyjne ma opinię w tej sprawie?

Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Mirosław Reszczyński:
Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, 

Szanowni Goście, Biuro Legislacyjne nie zgłasza propo-
zycji poprawek do omawianej ustawy.

Przewodniczący Michał Seweryński: 
Dziękuję bardzo.
Czy panowie senatorowie mają uwagi do tej ustawy?

Senator Bohdan Paszkowski:
Ja mam pytanie. To jest przedłożenie sejmowe, czyli 

była grupa posłów, która podpisała tę ustawę, ale ponieważ 
problem jest, powiedziałbym, tak istotny, chciałbym wie-
dzieć, jak mam rozumieć to przedłożenie poselskie. Czy 
minister sprawiedliwości nie rozpoznawał tej sprawy?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Wiem, o co chodzi.
Minister sprawiedliwości rozpoznawał tę sprawę jako 

problem. Ponieważ jednak pojawiła się nam ona nagle, 
mieliśmy świadomość, że jeżeli przyjmiemy normalną pro-
cedurę rządową z uzgadnianiem tego wszystkiego, to nam 
się to przesunie o rok, dlatego w naszej ocenie lepszym 
rozwiązaniem było zwrócenie się do posłów, by zechcieli 
przyjąć szybką nowelizację. Jednak mimo że projekt usta-
wy wpłynął w kwietniu ubiegłego roku, a dzisiaj mamy 
już marzec…

Senator Bohdan Paszkowski:
Jasne. Dziękuję za tę informację.
Mam kolejne pytanie. Pan minister wspomniał, że jest 

kilka kancelarii komorniczych, które skupiają taką dużą 
liczbę spraw, i z tym się wiąże to, że była tam bardzo duża 
liczba umorzeń postępowań komorniczych itd. Ja mam 
pytanie: czy w związku z tym, iż komornicy funkcjonu-
ją pod nadzorem sądu, problem ten nie był przedmiotem 
zainteresowania nadzorującego sądu i czy były podejmo-
wane jakieś działania w tym zakresie? Gdyby ich nie było, 
potwierdzałoby to tezę, iż nadzór nad komornikami jest 
w zasadzie iluzoryczny i sprowadza się do sytuacji, kiedy 
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przez wyegzekwowanie roszczenia w stosunku do wpływu 
spraw, a drugi rodzaj to skuteczność rozumiana jako wyeg-
zekwowana kwota w stosunku do całego pakietu zgłoszo-
nych wierzytelności. W Polsce ta kwota wynosiła ostatnio 
siedemdziesiąt kilka miliardów złotych. Wyegzekwowano 
12% należności, i jest to dobry wynik, bo w poprzednich 
latach wynosił on 10%. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy panowie senatorowie mają jeszcze pytania?
Pan senator Paszkowski, proszę bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:
Ja mam jeszcze pytanie. Nie odpowiedział pan, co to za 

kancelaria. Nie chodzi mi o nazwę, ale gdzie jest położona, 
geograficznie…

(Zastępca Dyrektora Departamentu Wykonywania 
Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości Rafał 
Reiwer: Przepraszam.)

Ale dodam jeszcze takie pytanie: czy kancelarie, któ-
re brały tyle spraw, nie miały zaległości powyżej sześciu 
miesięcy? Jak one to robiły?

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Wykonywania Orzeczeń i Probacji 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Rafał Reiwer:
Już tłumaczę. Większość tych kancelarii była skupiona 

w Warszawie i w dwóch, trzech dużych miastach, ale, jak 
przewiduje to ustawa, brały sprawy z całej Polski, czyli 
spoza swojej właściwości. Ich sukces polegał na szybkim 
umarzaniu postępowań, czyli mieściły się one w dodat-
kowym kryterium sześciu miesięcy zaległości. Nie ma 
najmniejszego problemu, jeżeli się dostaje w pakietach 
po pięćdziesiąt tysięcy spraw, żeby ten sukces osiągnąć 
– zwracaliśmy na to uwagę w pracach parlamentarnych, 
zwracał na to uwagę również pan minister Kozdroń podczas 
ostatniego czytania tego projektu – tym bardziej że często 
jest tak, iż wierzycielowi niekoniecznie zależy na pełnym 
wyegzekwowaniu swojej należności, może być bardziej 
zainteresowany tym, żeby postępowanie zostało szybko 
umorzone i żeby została stwierdzona bezskuteczność. Taki 
tytuł może być oczywiście, jak tu pan minister powiedział, 
przedmiotem dalszego obrotu, tak zwanej reegzekucji.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy panowie senatorowie chcą jeszcze zabrać głos?
Skoro nie, to ja pozwolę sobie wygłosić następujący 

komentarz. Dobrze, że ta ustawa staje się przedmiotem 
postępowania. Szkoda, że tak późno. Nie wyobrażam sobie, 
żeby ten proceder, bo inaczej chyba nie można nazwać 
tego, czego dopuszczają się komornicy – mówię świadomie 
„dopuszczają się komornicy” – był uprawiany nadal. Cóż 
to jest? Setki tysięcy spraw na jednego komornika? Pięć 

nistracyjny, zwierzchni, zaznaczam – to jest najistotniejsze 
w tym, co powiem – należy też do ministra sprawiedliwości. 
Paradoksalnie dzieje się tak, że to minister sprawiedliwości 
składa najwięcej wniosków dyscyplinarnych. Tak się dzieje 
od lat. W roku 2013 było to dwadzieścia osiem wniosków 
dyscyplinarnych, dwa razy więcej, niż składają prezesi 
wszystkich instancji, trzy razy więcej – albo i więcej – od 
sędziów wizytatorów i innych podmiotów uprawnionych do 
badania tego, czy w postępowaniach komorniczych doszło 
do rażącego lub uporczywego naruszenia prawa.

Nawiązując do drugiego pytania, dotyczącego kwestii 
powstawania hurtowni komorniczych, zwrócę uwagę na 
dwie rzeczy. Jeśli chodzi o dzisiejsze prawo, problemem 
jest to, że daje ono, jak pan minister zauważył, formalną 
możliwość brania nieograniczonej liczby spraw, przy czym 
chciałbym zwrócić uwagę państwa senatorów, Wysokiej 
Komisji, wszystkich gości na jeden przepis, art. 2 ust. 2 
ustawy obowiązującej, który mówi, że komornik pełni 
czynności osobiście z wyjątkiem wypadków określonych 
w przepisach prawa. Trudno kogokolwiek przekonać, że 
pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy spraw rocznie można pro-
wadzić osobiście nawet z wyjątkami na rzecz asesorów. 
Nie ma takiej możliwości. To jest rozrośnięcie się ponad 
wszelką miarę. Kancelaria, o której wspomniałem, bierze 
10% całego wpływu spraw w Polsce. Jest to kancelaria, która 
ma większy wpływ niż całe apelacje sądów apelacyjnych 
w naszym kraju. Mamy więcej takich kancelarii. Dane za 
rok 2013 potwierdzone w roku 2014 wskazują, że kilkunastu 
komorników przyjmuje więcej spraw niż pozostali. Biorą 
około połowy wpływu spraw w całej Polsce. Pozwolę sobie 
przytoczyć jeszcze dane, które mogą okazać się dla Wysokiej 
Komisji interesujące. W tej chwili średnia skuteczność egze-
kucji wynosi około 20,5% i minimalnie spadła w stosunku do 
ubiegłego roku, kiedy to wynosiła ponad 22%. Podniosła się 
natomiast skuteczność kwotowa. Co ciekawe, ci komornicy, 
na których nam zależy, którzy mają do pięciu tysięcy spraw, 
bardzo często mają skuteczność na poziomie 30–35%. Już 
dzisiaj my, popierając projekt rządowy, byliśmy oskarżani 
o to, że progi są absurdalnie zawyżone. Takie głosy płynęły 
ze środowisk biznesowych. Progi nie są zawyżone. Dzisiaj 
już trzysta dziesięć kancelarii osiąga próg skutecznościowy 
wynoszący 35%. Proszę jeszcze o odrobinę cierpliwości. 
Zaledwie jeden komornik z wpływem powyżej stu tysięcy 
spraw ma dzisiaj skuteczność na poziomie 35% i zaledwie 
dziewięciu komorników z wpływem powyżej pięćdziesięciu 
tysięcy spraw ma tę skuteczność…

Przewodniczący Michał Seweryński:
Panie Dyrektorze, przepraszam, co pan rozumie przez 

słowo „skuteczność”?

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Wykonywania Orzeczeń i Probacji 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Rafał Reiwer:
Są dwa rodzaje rozumienia skuteczności, Panie 

Przewodniczący, Panie Profesorze. Jeden rodzaj to skutecz-
ność wyrażona liczbą spraw załatwionych w danym okresie 
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Prezes Krajowej Rady Komorniczej 
Rafał Fronczek:
Będzie bardzo krótka.
Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Senatorze, sa-

morząd komorniczy sygnalizował ten problem oraz popie-
rał projekt nowelizacji ustawy, o której dzisiaj mówimy.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

Członek Krajowej Rady Sądownictwa 
Waldemar Żurek:
Sędzia Żurek, Krajowa Rada Sądownictwa.
Proszę państwa, my akurat do tego projektu złożyli-

śmy opinię negatywną, bardzo krótką, ale tylko dlatego, 
że wskazaliśmy w ostatnim zdaniu, iż problematyka objęta 
projektem powinna być przedmiotem całościowego projek-
tu rządowego dotyczącego pozycji ustrojowej i poziomu 
dochodów komorników. Czyli właściwie nawiązujemy do 
tego, co pan profesor powiedział przed chwilą, że ustawo-
dawstwo dotyczące komorników i egzekucji zmienia się 
bardzo często i naszym zdaniem dojrzało już do tego, żeby 
rzeczywiście całościowo podejść do problemu i napisać 
nową ustawę. To jedna kwestia.

Oczywiście prywatnie mogę powiedzieć, że przychy-
lam się do tego projektu. Rada jest organem kolegialnym, 
przedstawiłem więc opinię…

Przewodniczący Michał Seweryński:
Panie Sędzio, przepraszam, słowo „prywatnie” proszę 

wycofać, nie jest tu pan prywatnie.

Członek Krajowej Rady Sądownictwa 
Waldemar Żurek:
Dobrze.
Jako sędzia uważam, że jest to krok w dobrym kie-

runku, gdyż rzeczywiście te patologie stworzyło ustawo-
dawstwo. Sądy mają kontrolę bardzo iluzoryczną właśnie 
tylko w skargach na czynności komornika czy w wizy-
tacjach kancelarii. Pamiętam założenia tych zmian, bo 
przecież wcześniej było tak, że były rewiry komornicze 
i tylko tam można było kierować swoje sprawy do egzeku-
cji. Jednocześnie przybyła nam liczba spraw, bo musimy 
wiedzieć, że wpływ do sądu piętnastu milionów spraw 
generuje także wzrost spraw egzekucyjnych i to jest ten 
efekt wpływu spraw do sądów.

Pamiętam, jak rozmawialiśmy o założeniach, kiedy 
otwierano rewiry i powiedziano, że komornik może brać 
właściwie każdą sprawę, bo byli komornicy bardziej sku-
teczni i ustawodawcy wydawało się wtedy, iż to spowoduje, 
że ci bardziej skuteczni komornicy przejmą egzekucje od 
komorników mniej skutecznych – i tak się w wielu wypad-
kach stało – i to przyniesie efekt osobie, która przychodzi 
do komornika z tytułem egzekucyjnym. Zrodziło to też 
patologie, o których dzisiaj mówimy, gdzie istotna jest 

tysięcy spraw rocznie, o których tutaj mowa w ustawie, na 
jednego komornika? Czy nie jest to przerażająca liczba? 
Teraz poprawiamy na pięć tysięcy spraw. Jeden komornik 
będzie miał pięć tysięcy spraw i, jak mówił pan dyrektor, 
ma robić to osobiście, wyjątkowo tylko przez asesora, który, 
jak wiemy, może komuś zająć i zlicytować traktor, który 
nie należy do dłużnika.

Uwaga trzecia. Mam nadzieję, że ministerstwo podej-
mie gruntowny przegląd ustawy o komornikach sądowych 
i egzekucji, ponieważ nie tylko ja tak myślę, ale z wypo-
wiedzi, które padają w moim biurze i w innych kontak-
tach, wynika jasno, iż w społeczeństwie narasta przeko-
nanie – proszę wybaczyć, ale muszę użyć tego słowa, bo 
je powtarzam – że komornicy to jest mafia, która wyrosła 
ponad sędziów, którzy rzekomo mają sprawować nad nimi 
jakiś nadzór, ponad rząd, który ma nad nimi sprawować 
jakiś nadzór, która dobrze żyje z kontaktów z tymi, którzy 
długami handlują. Koniec cytatu. Nie jest dosłowny, ale 
oddaje istotę wypowiedzi ludzi, którzy zgłaszają się do 
mnie z komentarzami.

Obawiam się jeszcze, że ministerstwo nawet w części 
nie ma świadomości tego, co się dzieje na najniższych 
szczeblach komorniczych, do jakiego stopnia wynatu-
rzenia prawa tam właśnie dochodzi. Stąd mój apel, Panie 
Ministrze, przy okazji rozpatrywania tej sprawy. Dzisiaj 
on się nie mieści w projekcie ustawy, która już jest, ale 
wydaje się, że dojrzeliśmy do tego, żeby bardzo gruntownie 
zweryfikować status prawny, kompetencje i tryb działania 
komorników, którzy w tej chwili znaleźli źródło… Bardzo 
dochodowy jest to zawód, mówiąc krótko. Mam nadzieję, 
że tych tysiąca iluś komorników pan minister długo nie 
będzie szukał, bo się na pewno chętni znajdą, ale trzeba 
bardzo radykalnie zrewidować prawo, na podstawie któ-
rego oni działają. Komornicy nie mogą wyrosnąć ponad 
sąd niezawisły. To sąd jest niezawisły i komornicy powin-
ni działać w przedłużeniu kompetencji sądu. To jest taka 
uwaga ogólna. Pozwoliłem sobie na nią w związku tym, 
co było powiedziane w toku dyskusji.

Widzę, że pan senator Paszkowski jeszcze chciałby…

Senator Bohdan Paszkowski:
Chciałbym zapytać o jeszcze jedną kwestię, idąc tokiem 

myślenia pana przewodniczącego. A czy sprawa ta była 
sygnalizowana przez samorząd komorniczy? I druga kwe-
stia. Jak się odniósł samorząd komorniczy do tej ustawy, 
a wcześniej do jej projektu?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Jest tutaj obecny prezes Krajowej Rady Komorniczej 

i jeżeli pan przewodniczący pozwoli, odpowie na te 
pytania.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Proszę bardzo, Panie Prezesie, byle była to zwięzła 

wypowiedź.
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Prezes Zarządu Fundacji Praw 
Obywatelskich Liwiusz Laska:

Liwiusz Laska, Fundacja Praw Obywatelskich.
Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na możliwą sprzecz-

ność tej ustawy z art. 7751 kodeksu postępowania cywil-
nego, zgodnie z którym komornik, który przyjął wniosek 
o wszczęcie egzekucji, do prowadzenia której nie jest 
właściwy według przepisów niniejszego kodeksu, czyli 
komornik z wyboru, nie może odmówić przyjęcia innych 
wniosków o wszczęcie egzekucji przeciwko temu samemu 
dłużnikowi, jeżeli następni wierzyciele wnoszą o prze-
prowadzenie egzekucji według tych samych sposobów 
co wcześniejsi wierzyciele. Chciałbym tylko wskazać, że 
wprowadzamy tutaj lex specialis w stosunku do tego prawa, 
które nakazuje odmowę przyjęcia sprawy, a z drugiej strony 
mamy obowiązek jej przyjęcia w kodeksie postępowa-
nia cywilnego. Znalazłem też cztery inne wypadki kolizji 
z obowiązującym…

Przewodniczący Michał Seweryński:

Dziękuję. Szczegóły nas teraz nie interesują. 
Rozumiem, że jest to lex specialis? Ale rozumiem, Panie 
Ministrze, że na prowizorium ustawowe się wszyscy go-
dzą. To dobrze.

Przejmuję poprawkę, którą proponuje pan minister 
co daty wejścia ustawy w życie i poddaję ją pod gło-
sowanie.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (4)
Jednomyślnie.
Dziękuję bardzo.
Poddaję pod głosowanie całą ustawę.
Kto jest za przyjęciem poprawki…
(Głos z sali: Ustawy.)
Przepraszam.
Kto jest za przyjęciem ustawy. (4)
Dziękuję.
Czy mogę prosić pana senatora Paszkowskiego o spra-

wozdanie w tej sprawie?
Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie. Dziękuję panu ministrowi 

i wszystkim osobom uczestniczącym. Dziękuję panom 
senatorom.

tylko liczba spraw, która daje odpowiedni dochód, ale to 
jest oczywiście patologia. Myślę, że ten doraźny projekt 
ją zlikwiduje, ale docelowo prosilibyśmy o przyjrzenie 
się całościowo i pozycji ustrojowej komornika, i egzeku-
cji, bo dzisiaj komornik stoi, że tak powiem, w rozkroku: 
z jednej strony mówi się, że jest komornikiem przy sądzie, 
a z drugiej strony prowadzi działalność gospodarczą jak 
podmiot prywatny. Ustawodawca powinien zreformować 
to globalnie. Dziękuję za udzielenie mi głosu.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, ja mam głębokie przekonanie, że pan 

minister podziela naszą troskę o te sprawy i że niezwłocznie 
w ministerstwie zostaną podjęte prace legislacyjne.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń: Czy mogę dopowiedzieć, Panie 
Przewodniczący?)

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Już są założenia do projektu ustawy. Dokonujemy 

przeglądu. Nie mogę jednak przemilczeć wypowiedzi pan 
sędziego. Jestem naprawdę zaniepokojony. Panie Sędzio, 
przecież pan doskonale wie, że gdyby sędziowie i prezesi 
sądów nie wykonywali swoich funkcji pobieżnie, incy-
dentalnie, to ta egzekucja na pewno byłaby bardziej spra-
wiedliwa i lepsza. Przecież macie nadzór administracyjny 
i nadzór judykacyjny. I sprawa…

Przewodniczący Michał Seweryński:
Panie Ministrze, dziękuję bardzo, bo to się przeradza 

w polemikę między osobami uczestniczącymi…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Bardzo dziękuję, Panie Sędzio.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Panie Sędzio, nie udzieliłem panu teraz głosu.
Pan jeszcze chciał się wypowiedzieć?
(Prezes Zarządu Fundacji Praw Obywatelskich Liwiusz 

Laska: Jedno zdanie, jeśli można.)
Jedno zdanie? Proszę bardzo.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 16)
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