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Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o komornikach sądowych z projektami aktów 
wykonawczych. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 
Sprawiedliwości. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Beata Szydło 

 
 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  S P R AW I E D L I W O Ś C I  

z dnia  

w sprawie maksymalnych wysokości wynagrodzeń za udzielenie informacji 

komornikowi sądowemu  

Na podstawie art. 16 ust. 6 ustawy z dnia ... o kosztach komorniczych (Dz. U. poz. ... ) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa maksymalną wysokość wynagrodzenia należnego za 

udzielenie informacji na wniosek komornika sądowego, zwanego dalej „komornikiem”, 

w trybie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia … o komornikach sądowych, w sprawach 

nieuregulowanych odrębnymi przepisami. 

§ 2. Maksymalna wysokość wynagrodzenia za udzielenie informacji komornikowi 

wynosi nie więcej niż: 

1) 20 zł od strony tekstu, za udostępnienie informacji w formie pisemnej; 

2) 15 złotych od strony tekstu, za udostępnienie informacji w innej formie niż pisemna, 

jeśli komornik wnosił o udostępnienie informacji w formie innej niż pisemna, chyba że 

poniższe przepisy stanowią inaczej. 

§ 3. Udostępnienie informacji w innej formie niż pisemna polega w rozumieniu § 2 pkt 

2 w szczególności na przesłaniu informacji pocztą elektroniczną lub udostępnieniu pliku do 

pobrania. 

§ 4. Maksymalna wysokość wynagrodzenia za udzielenie informacji komornikowi 

zawierającej tabele, diagramy, zdjęcia, wykresy i mapy wynosi nie więcej niż 40 zł od strony. 

§ 5. Maksymalna wysokość wynagrodzenia za udzielenie informacji o danych 

adresowych, numerze PESEL, numerze rachunku bankowego, miejscu zatrudnienia dłużnika, 

wysokości wynagrodzenia, polegającej na wygenerowaniu danych z systemu komputerowego 

wynosi nie więcej niż 10 złotych od strony tekstu. 

§ 6. Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronę uważa się 25 wierszy, a za wiersz – 45 

znaków, przyjmując interlinię 1,5, a wielkość czcionki 12 typu Times New Roman. Za znak 
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uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, 

cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę 

rozpoczętą liczy się jako całą. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem .... 

 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI 
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UZASADNIENIE 

 

 

Delegacja ustawowa do wydania projektowanego rozporządzenia została zawarta 

w art. 16 ust. 6 projektu ustawy o kosztach komorniczych. Przepis ten upoważnia Ministra 

Sprawiedliwości do określenia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

administracji publicznej oraz ministrem właściwym do spraw finansów maksymalnych 

wysokości wynagrodzeń za udzielenie informacji komornikowi sądowemu. Zgodnie z art. 4 

ust. 1 – „w ramach uprawnień wynikających z art. 761 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 

– Kodeks postępowania cywilnego, w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego lub 

postępowania o wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia albo europejskiego 

nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, albo w toku czynności, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 pkt 4 komornik może żądać na piśmie lub za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej od organów administracji publicznej, organów wykonujących 

zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, urzędów skarbowych, 

organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 

przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot 

mieszkaniowych, innych podmioty zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak 

również innych instytucji, informacji dotyczących stanu majątkowego dłużnika, danych 

adresowych oraz innych informacji umożliwiających identyfikację składników jego majątku, 

jedynie w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. Przepis 

art. 762 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego stosuje się 

odpowiednio”. 

Potrzeba wydania projektowanego rozporządzenia wynika z konieczności uregulowania 

sytuacji związanych z żądaniem i przyznawaniem wynagrodzeń za udzielenie informacji 

komornikom. Stan prawny w tej kwestii był zróżnicowany. Na problemy związane ze 

stosowaniem przepisów zwracał uwagę Sąd Najwyższy m.in. w uchwale SN 

z 21 października 2015 r., III CZP 66/15 (OSNC 2016/10/115, LEX nr 1814307, Biul.SN 

2015/10/8) oraz w uchwale SN z 11 grudnia 2015 r., III CZP 92/15 (OSNC 2017/1/4, LEX 

nr 1937972, www.sn.pl, Biul.SN 2015/12/10-11). W przypadkach, gdy przepisy szczególne 

nie regulowały wysokości wynagrodzenia za udzielenie komornikowi informacji niezbędnych 

do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, dotychczas wynagrodzenie to było ustalane 
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w sposób dowolny przez poszczególne podmioty. Celem nowej regulacji jest ujednolicenie 

zasad obowiązujących w tej kwestii w zakresie, w którym brak jest regulacji.  

W pierwszej kolejności zwrócić należy uwagę, że rozporządzenie reguluje maksymalne 

wysokości wynagrodzeń w sytuacjach nieuregulowanych w innych przepisach. Pozostaje to 

w zgodzie z treścią art. 4 ust. 3 projektu ustawy o komornikach sądowych. W myśl tego 

przepisu „Jeżeli pozyskanie informacji jest możliwe za pośrednictwem systemów 

teleinformatycznych funkcjonujących na podstawie ustaw szczególnych, komornik korzysta 

z tych systemów z wyłączeniem innych form komunikacji określonych w tych przepisach.” 

Podobnie stosownie do treści art. 16 ust. 5 ustawy o kosztach komorniczych „Przepisy ust. 3 

i 4 nie uchybiają przepisom szczególnym określającym zasady i koszt pozyskiwania 

informacji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych”. Przepisy szczególne 

regulujące już wysokość opłat za udzielanie informacji zawarte są m.in. w:  

– rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 stycznia 

2003 r. w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za 

udzielenie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania (Dz. U. z 2003 r. poz. 

95), 

– rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości 

opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom 

sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania (Dz. U. z 2008 r. poz. 1664), 

– rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 

opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców (Dz. U. z 2015 r. poz. 1933 

ze zm.). 

W rozporządzeniu przyjęto konstrukcję wynagrodzenia w wysokości maksymalnej przy 

określeniu „nie więcej niż”. Oznacza to, że podmiot żądający wynagrodzenia będzie miał 

możliwość oceny wysokości żądanego wynagrodzenia w granicach przewidzianych 

w rozporządzeniu, a następnie oceny tej będzie dokonywał również komornik przyznając 

żądaną należność. Taka konstrukcja wyklucza przyjęcia automatyzmu, że za każdą 

informację przysługuje maksymalna stawka wynagrodzenia.  

Wytycznymi zawartymi w delegacji ustawowej do określenia maksymalnych wysokości 

wynagrodzeń są nakład pracy przy udzielaniu tych informacji i ich objętość. Uwzględniając 

powyższe w projekcie rozporządzenia wprowadzono maksymalną stawkę wynagrodzenia za 
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udzielenie standardowej informacji (§ 2 projektu) oraz przewidziano od niej wyjątki 

w zależności od zwiększonego lub zmniejszonego od standardowego nakładu pracy 

potrzebnego do opracowania odpowiedzi na zapytanie komornika. Postulat uwzględnienia 

objętości udzielanej informacji jest realizowany przez wprowadzenie kryterium ilości stron. 

W § 5 projektowanego rozporządzenia sprecyzowano również pojęcie strony dokumentu, na 

wzór obowiązujący już w przypadku wynagrodzeń tłumaczy. Istotna dla wysokości 

wynagrodzenia jest również forma udzielanej informacji: pisemna lub elektroniczna. 

W przypadku tej pierwszej nakład pracy jest nieznacznie większy niż przy przygotowaniu 

odpowiedzi w formie elektronicznej (§ 2 pkt 1 i 2 projektu). Jednocześnie na potrzeby 

rozporządzenia zdefiniowano inną niż pisemna formę udzielenia odpowiedzi na zapytanie 

komornika. Rozwiązanie takie funkcjonuje w niemieckiej ustawie o kosztach komorników 

Gesetz über Kosten Gerichtsvollzicher z 19 kwietnia 2001 r., BGBI.I 623, ze zm. 

Obniżoną maksymalną wysokość wynagrodzenia (§ 4 projektu) przewidziano w sytuacji 

standardowych i powtarzalnych zapytań komornika, która najczęściej występują w praktyce 

egzekucyjnej w postaci zapytań o danych adresowych, numerze PESEL, numerze rachunku 

bankowego, miejscu zatrudnienia dłużnika, wysokości wynagrodzenia, polegającej na 

wygenerowaniu z systemu komputerowego. Nakład pracy ogranicza się bowiem w takich 

sytuacjach do sprawdzenia danych, najczęściej w systemie komputerowym, i przygotowania 

odpowiedzi zawierającej żądane przez komornika informacje. Przy czym w przeważającej 

większości przypadków odpowiedź taka jest generowana samodzielnie przez system 

komputerowy podmiotu zobowiązanego do udzielenia komornikowi informacji. 

Podkreślić również należy w celu usunięcia wątpliwości interpretacyjnych, że obniżone 

lub podwyższone stawki wynagrodzeń będą stosowane już niezależnie od tego w jakiej 

formie udzielana jest odpowiedź na zapytanie komornika. Wskazuje na to również 

postanowienie § 2  „chyba, że poniższe przepisy stanowią inaczej”. Projektodawca uznał 

bowiem, że przyczyny uzasadniające stosowanie stawki podwyższonej lub obniżonej niż 

standardowa uwzględniają w pełni nakład pracy potrzebny do przygotowania odpowiedzi.  

Planowaną datą wejścia w życie rozporządzenia jest 1 stycznia 2018 r., która jest 

tożsama z datą wejścia w życie ustawy o komornikach sądowych i ustawy o kosztach 

komorniczych. 

Przedmiot rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
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Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony 

w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.  

Projekt nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji zgodnie 

z trybem przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. 

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 
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Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  S P R AW I E D L I W O Ś C I  

z dnia  

w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze 

wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat 

sądowych  

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia … o kosztach komorniczych (Dz. U. poz. ...) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) sposób uiszczania przez wierzycieli i pobierania przez komorników opłat sądowych od 

składanych w postępowaniu egzekucyjnym wniosków o wpis w księdze wieczystej; 

2) sposób i termin przekazywania sądom opłat sądowych, o których mowa w pkt 1; 

3) sposób prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych, o których mowa w pkt 1, 

oraz czas jej przechowywania; 

4) sposób i termin zwrotu opłat sądowych, o których mowa w pkt 1. 

§ 2. 1. Opłatę sądową od składanego w postępowaniu egzekucyjnym wniosku o wpis 

w księdze wieczystej, zwaną dalej „opłatą”, wierzyciel uiszcza: 

1) w formie bezgotówkowej, na rachunek bankowy komornika; 

2) w formie wpłaty gotówkowej, bezpośrednio w kancelarii komorniczej. 

2. W przypadku uiszczenia opłaty w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, komornik 

wydaje pokwitowanie zawierające kwotę opłaty, imię i nazwisko komornika, sygnaturę akt 

komorniczych, dotyczących postępowania egzekucyjnego w związku z którym składany jest 

wniosek o wpis w księdze wieczystej.  

§ 3. 1. Komornik wskazuje we wniosku o wpis w księdze wieczystej wysokość pobranej 

opłaty. 

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

w księdze wieczystej, komornik wskazuje we wniosku, że opłata nie została pobrana i podaje 

podstawę prawną zwolnienia.  
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§ 4. 1. Pobraną opłatę komornik przekazuje sądowi rejonowemu właściwemu do 

rozpoznania wniosku o wpis w księdze wieczystej, w terminie do 7. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę i złożono wniosek o wpis w księdze 

wieczystej, dokonując jej wpłaty na rachunek bankowy tego sądu lub bezpośrednio w jego 

kasie. 

2. Oryginał lub kopię potwierdzenia wpłaty, o której mowa w ust. 1, komornik 

przekazuje, w terminie 7 dni od jej dokonania, sądowi rejonowemu, na rzecz którego 

dokonano wpłaty, wraz z wykazem zawierającym następujące dane: 

1) oznaczenie wierzyciela uiszczającego opłatę; 

2) wysokość pobranej opłaty; 

3) numer księgi wieczystej, której dotyczy opłata, jeżeli księga ta została założona; 

4) sygnaturę akt komorniczych oraz imię i nazwisko komornika; 

5) datę pobrania opłaty i złożenia wniosku o wpis w księdze wieczystej. 

3. W przypadku przekazania wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, 

na wydruku tym komornik zamieszcza potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, 

że figurująca na nim kwota stanowi wpłatę, o której mowa w ust. 1. 

§ 5. 1. Komornik prowadzi ewidencję pobranych opłat, zwaną dalej „ewidencją”, 

odrębnie na każdy rok kalendarzowy. Ewidencję komornik przechowuje przez 5 lat, licząc od 

końca roku, w którym ewidencja została założona. 

2. Ewidencja, prowadzona jako odrębna księga zawiera: 

1) liczbę porządkową; 

2) sygnaturę akt komorniczych, dotyczących postępowania egzekucyjnego w związku 

z którym składany jest wniosek o wpis w księdze wieczystej;  

3) imię i nazwisko oraz adres wierzyciela, który uiścił opłatę, a gdy uiszczającym jest 

osoba prawna – jej nazwę lub firmę i siedzibę oraz imię, nazwisko i adres jej 

przedstawiciela, który uiścił opłatę; 

4) kwotę pobranej opłaty, nazwę sądu rejonowego, któremu opłata została przekazana, oraz 

datę jej przekazania; 

5) uwagi. 

3. Komornik dokonuje w ewidencji – oddzielnie dla każdego sądu rejonowego – 

podsumowania pobranych opłat w okresach miesięcznych i odnotowuje w rubryce „uwagi” 

kwotę, datę wpłaty, okres i sąd, którego wpłata dotyczy. 

4. Ewidencja może być prowadzona w postaci elektronicznej. 
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§ 6. 1. W przypadku, gdy opłata została uiszczona, lecz nie złożono wniosku o wpis 

w księdze wieczystej, komornik zwraca kwotę nienależnej opłaty wierzycielowi, który ją 

uiścił, w terminie 7 dni od dnia uiszczenia opłaty. 

2. W przypadku, gdy opłata została uiszczona, lecz nie złożono wniosku o wpis 

w księdze wieczystej z powodu wystąpienia przeszkody, komornik zwraca kwotę nienależnej 

opłaty w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął termin do usunięcia przeszkody przez 

wierzyciela. 

3. Komornik zwraca opłatę:  

1) przekazem pocztowym; 

2) przelewem na wskazany rachunek bankowy. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, komornik odnotowuje w ewidencji 

w rubryce „uwagi” wysokość kwoty zwrotu, datę i sposób zwrotu oraz dane wierzyciela, 

któremu zwrócił opłatę. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem … . 

 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI 



UZASADNIENIE 

Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia … 

o kosztach komorniczych (Dz. U. poz. …). Zgodnie z tym przepisem Minister 

Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia, sposób pobierania i uiszczania oraz 

sposób i termin przekazywania sądom opłat sądowych od składanych w postępowaniu 

egzekucyjnym wniosków o wpis w księdze wieczystej, a także ich zwrotu oraz sposób 

prowadzenia ewidencji przez komornika i czas jej przechowywania, uwzględniając łatwość 

uiszczenia opłat i przekazywania ich sądom oraz szczegółowość ewidencji oraz konieczność 

zapewnienia jej trwałości.  

Uregulowania w projektowanym akcie prawnym wymaga zatem nie tylko sposób 

uiszczania przez wierzyciela opłaty sądowej, ale także pobieranie takiej opłaty przez 

komornika.  

Rozporządzenie określa sposób uiszczania przez wierzycieli i pobierania przez 

komorników opłat sądowych od składanych w postępowaniu egzekucyjnym wniosków o wpis 

w księdze wieczystej; sposób i termin przekazywania sądom opłat sądowych, sposób 

prowadzenia ewidencji pobranych opłat i czas jej przechowywania oraz sposób i termin 

zwrotu opłat sądowych w sposób analogiczny jak przepisy dotyczące analogicznych 

czynności notariuszy.  

Zgodnie z projektowanym § 2 ust. 1 rozporządzenia opłatę sądową od składanego 

w postępowaniu egzekucyjnym wniosku o wpis w księdze wieczystej, wierzyciel uiszcza 

w formie bezgotówkowej, na rachunek bankowy komornika albo w formie wpłaty 

gotówkowej, bezpośrednio w kancelarii komorniczej. 

W przypadku uiszczenia opłaty w kancelarii komorniczej, komornik wydaje 

pokwitowanie zawierające kwotę opłaty, imię i nazwisko komornika, sygnaturę akt 

komorniczych, dotyczących postępowania egzekucyjnego, w związku z którym składany jest 

wniosek o wpis w księdze wieczystej (§ 2 ust. 2 rozporządzenia).  

Komornik wskazuje we wniosku o wpis w księdze wieczystej wysokość pobranej opłaty, 

a jeżeli wierzyciel został zwolniony od kosztów sądowych od wniosku o wpis w księdze 

wieczystej, wskazuje, że opłata nie została pobrana i podaje podstawę prawną zwolnienia (§ 3 

rozporządzenia).  

Pobraną opłatę komornik przekazuje sądowi rejonowemu właściwemu do rozpoznania 

wniosku o wpis w księdze wieczystej, w terminie do 7-go dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym pobrano opłatę i złożono wniosek o wpis w księdze wieczystej, 
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dokonując jej wpłaty na rachunek bankowy lub bezpośrednio w kasie tego sądu (§ 4 ust. 1 

rozporządzenia). Oryginał lub kopię potwierdzenia dokonanych wpłat komornik przekazuje 

w terminie 7 dni od dokonania wpłaty do sądu rejonowego, na rzecz którego dokonywana 

była wpłata wraz z wykazem zawierającym dane określone w rozporządzeniu.  

W § 6 ust. 1 projektowanego rozporządzenia określono też termin, w którym komornik 

obowiązany jest zwrócić pobraną opłatę, w przypadku, gdy wniosek o wpis w księdze 

wieczystej nie został złożony.  

Odrębnie uregulowano termin zwrotu opłaty w przypadku, gdy nie złożono wniosku 

o wpis w księdze wieczystej z powodu wystąpienia przeszkody. W takiej sytuacji zgodnie 

z ust. 2 § 6 projektu rozporządzenia komornik zwraca kwotę nienależnej opłaty w terminie 

7 dni od dnia, w którym upłynął termin do usunięcia przeszkody przez wierzyciela. 

Zgodnie z § 6 ust. 3 projektowanego rozporządzenia zwrotu opłaty dokonuje się 

przekazem pocztowym oraz przelewem na wskazany rachunek bankowy. Rozwiązanie to 

koresponduje z § 34 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2005 r. 

w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji 

finansowych kancelarii komorniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1625) określającym sposób 

przekazywania wierzycielowi środków uzyskanych z egzekucji. 

W rozporządzeniu zobowiązano komornika do prowadzenia ewidencji pobieranych 

opłat. Dopuszczono możliwość prowadzenia ewidencji w postaci elektronicznej. Taki sposób 

prowadzenia przez komorników urządzeń ewidencyjnych przewiduje już § 4 ust. 1 

rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji 

operacji finansowych kancelarii komorniczych. 

Z uwagi na to, że ustawa nowelizująca wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. 

konieczne jest aby z tą datą weszło w życie przedmiotowe rozporządzenie.  

Przedmiot regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji 

zgodnie z trybem przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 

2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronach Rządowego Centrum Legislacji, stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 

7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 248).  
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