
Oświadczenie złożone 

przez senatora Macieja Łuczaka 

na 47. posiedzeniu Senatu 

w dniu 28 września 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Do mojego biura senatorskiego zgłosili się przedstawiciele aplikantów komorniczych, asesorów 

komorniczych i pracowników biurowych kancelarii komorniczych przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu celem 

przedstawienia swojego stanowiska w sprawie proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian w 

ustawie o komornikach sądowych i egzekucji. 

Swoje negatywne stanowisko co do zaproponowanych zmian uzasadniają w następujący sposób. 

W dniu 6 kwietnia 2017 r. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o komornikach sądowych 

oraz ustawy o kosztach komorniczych. Zaproponowane w wymienionych projektach zmiany wbrew 

zapewnieniom Ministerstwa Sprawiedliwości nie doprowadzą do zwiększenia liczby komorników, poprawy 

ich pracy czy też zwiększenia skuteczności egzekwowania prawa. Istnieje obawa, że może dojść do licznych 

zwolnień pracowników kancelarii komorniczych. Osoby, które wykonują zawód komornika oraz pracują w 

kancelariach komorniczych, uważają, że ustawy zwiększają ochronę dłużników, ale nie tych, których 

doświadczyło życie, lecz tych, którzy z premedytacją zaciągnęli swoje zobowiązania bez zamiaru ich spłaty. 

Istnieje uzasadniona obawa, że przyznanie dłużnikom większych uprawnień spowoduje, że łatwiej będą oni 

unikać egzekucji długów. 

Podejmując decyzję o przystąpieniu do odbycia aplikacji komorniczej, wnioskodawcy mieli świadomość, 

że jest to zawód trudny, niewdzięczny, stresujący i obciążający psychicznie, wymagający dużego 

zorganizowania oraz umiejętności szybkiego podejmowania decyzji, a także szerokiej znajomości prawa. 

Asesorzy, czyli aplikanci komorniczy, mają świadomość, że wykonując należycie, z poszanowaniem prawa 

swoje obowiązki, w odpowiednim momencie będą mogli dobrowolnie podjąć decyzję o złożeniu wniosku  

o powołanie na stanowisko komornika. 

W art. 16 projektu ustawy o komornikach sądowych ustawodawca nakłada obowiązek złożenia wniosku  

o powołanie na stanowisko komornika w terminie 5 lat od odbycia asesury. Wnioskodawcy pragną zauważyć, 

że w momencie podejmowania przez nich decyzji o wyborze aplikacji nie było obowiązku otwierania 

kancelarii. Co więcej, komornik prowadzi działalność na własne ryzyko finansowe i własną odpowiedzialność. 

W sytuacji niezłożenia wniosku we wspomnianym terminie asesor nie będzie miał możliwości złożenia go 

później. W świetle proponowanych zmian po stronie asesorów będzie istniała obawa dotycząca 

zainwestowania we własną działalność. Sam fakt otworzenia własnej kancelarii jest związany  

z poniesieniem ogromnych kosztów np. na zatrudnienie pracowników, zakup sprzętu biurowego, programów 

do obsługi kancelarii czy najem lokalu. 

Należy zwrócić uwagę, że proponowane zmiany prawdopodobnie doprowadzą do upadku egzekucji  

i niektóre ze sposobów egzekucji staną się zwyczajnie „martwe”. Wnioskodawcy podkreślają tutaj zwłaszcza 

przepisy art. 138 ust. 2 projektu ustawy o komornikach sądowych – katalog czynności, których asesor 

komorniczy nie może wykonywać. Tym samym zostaje on pozbawiony jakichkolwiek uprawnień. Mając na 

względzie szybkość oraz sprawność postępowania egzekucyjnego, trzeba stwierdzić, że praca asesorów jest 

nieoceniona. To oni wraz z komornikiem czuwają nad prawidłowością oraz rzetelnością podejmowanych 

czynności. Nie ma fizycznie możliwości, żeby wszystkie czynności były dokonywane wyłącznie przez 

komornika. 

Wedle proponowanych zmian asesor komorniczy ma zostać pozbawiony uprawnień do dokonywania 

sprzedaży ruchomości z wyjątkiem licytacji elektronicznej oraz ma go obowiązywać zakaz dokonywania 

czynności poza kancelarią komornika. Brak możliwości wykonywania tych czynności przez asesora 

doprowadzi do sytuacji, w której większość czynności nie będzie wykonywana w przepisowym terminie. 

Niemożliwe jest, aby komornik wszystkie czynności terenowe wykonywał osobiście. W obecnie 

zaproponowanym projekcie asesor komorniczy miałby możliwość jedynie sprawdzenia, czy we wskazanym 

miejscu znajduje się majątek dłużnika. Wnioskodawcy obawiają się, że w sytuacji odnalezienia majątku do 

zajęcia asesor komorniczy miałby poinformować o tym komornika, a ten następnie miałby się udać ponownie 

na miejsce i podjąć czynności celem jego zajęcia. W tym czasie uprzedzony dłużnik może np. zbyć albo ukryć 

swój majątek. 



Kolejna kwestia podniesiona przez wnioskodawców dotyczy braku możliwości wydawania lub 

wykonywania orzeczeń o zastosowaniu środków przymusu. Obecnie widać, jaki stosunek do zawodu 

komornika prezentuje społeczeństwo. Dłużnicy niejednokrotnie podczas czynności zachowują się pogardliwie 

oraz częściej naruszają nietykalność cielesną. Brak możliwości nałożenia kary grzywny na dłużnika przez 

asesora komorniczego doprowadzi do sytuacji, w której to prowadzenie egzekucji stanie się jeszcze bardziej 

uciążliwe. 

Odnosząc się do kwestii finansowania kancelarii, należy wskazać, że od wejścia w życie ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji cały ciężar utrzymania sądowego aparatu przymusu 

przerzucony został na komorników sądowych. Zauważyć należy, że opłaty egzekucyjne nie stanowią 

wynagrodzenia komorników sądowych, ich wyłącznego dochodu, lecz stanowią jedynie źródło finansowania 

całej egzekucji. Ciągłe zmniejszanie wysokości opłat egzekucyjnych powoduje konieczność redukcji 

zatrudnienia, co w konsekwencji ogranicza możliwość prowadzenia działalności egzekucyjnej. 

Kolejnym zagrożeniem dla stabilności egzekucji sądowej jest objęcie czynności dokonywanych przez 

komorników podatkiem od towarów i usług decyzją ministra finansów z dnia 9 czerwca 2015 r. Sądy 

administracyjne uznają obecnie komorników sądowych za podatników tego podatku, lecz wobec braku 

jakichkolwiek regulacji prawnych odnoszących się do podstawy opodatkowania przyjęto w orzecznictwie, że 

przewidziane w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji opłaty egzekucyjne zawierają w sobie podatek 

VAT, co powoduje obniżenie opłat egzekucyjnych o wartość podatku VAT, a tym samym spadek przychodów 

prawie o 19%. 

Obowiązujące od 1 lipca br. ograniczenia w zakresie egzekucji ze świadczeń emerytalno-rentowych, 

uzasadnione ze względów społecznych, skutkują jednak znacząco obniżonymi wpłatami z potrąceń, a tym 

samym kolejnym spadkiem przychodów z opłat egzekucyjnych o około 15%. 

Podobnie wzrost minimalnego wynagrodzenia, obowiązujący od początku roku, oznacza spadek wysokości 

potrąceń i w konsekwencji obniżenie przychodów w kancelariach przy jednoczesnym zwiększeniu kosztów 

utrzymania kancelarii komorniczych. 

Krajowa Rada Komornicza sygnalizuje, że nowe zmiany mogą spowodować masowe odejścia 

komorników, porzucanie kancelarii lub ich upadek, szczególnie tych najmniejszych. Ponadto proponowane 

zmiany zniechęcają do otwierania nowych kancelarii, co w konsekwencji może doprowadzić do zapaści 

egzekucji. 

Krajowa Rada Komornicza zleciła zewnętrznej firmie dokonanie raportu w zakresie wpływu 

zaproponowanych zmian na funkcjonowanie kancelarii komorniczych. Jak monitoruje raport PWC, na skutek 

zaproponowanych zmian pracę może stracić nawet 9 tysięcy osób zatrudnionych w kancelariach, a dochody 

finansów publicznych mogą spaść nawet o 249 milionów zł rocznie. 

Zmiany w działalności komorniczej mogą prowadzić do istotnych utrudnień w odzyskiwaniu 

przeterminowanych należności w kraju, a także do zatorów płatniczych, które już w tej chwili są istotnym 

elementem utrudniającym prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. 

W związku z przedstawionymi kwestiami proszę o zajęcie stanowiska w omawianej tu sprawie. 

Maciej Łuczak 

 

 


