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DODATKOWE SPRAWOZDANIE  

KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 
 

o rządowym projekcie ustawy o komornikach 

sądowych (druk nr 1582)  

 
 

Sejm na 59. posiedzeniu w dniu 27 lutego 2018 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2032 do Komisji 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 

czytaniu.  

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu 

w dniu 27 lutego 2018 r. 

wnosi:  

Wysoki Sejm  raczy następujące poprawki: 

 

1) art. 149 nadać brzmienie: 

„Art. 149. Opłaty egzekucyjne stanowią w całości przychód komornika, z którego 

pokrywa koszty działalności kancelarii komorniczej i zobowiązania 

podatkowe.”; 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

 

Uwaga: poprawki nr 1 i 2 należy głosować łącznie. 

 

2) skreślić art. 150; 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

3) art. 225 nadać brzmienie: 



„Art. 225. Do aplikantów i asesorów stosuje się odpowiednio przepisy o 

odpowiedzialności dyscyplinarnej komorników oraz przepisy art. 18 ust. 3–6, 

chyba że ustawa stanowi inaczej.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

4) w art. 261 w pkt 9: 

a) w art. 801 dodać § 4 w brzmieniu: 

„§ 4. Jeżeli pomimo skierowania egzekucji do oznaczonych przez wierzyciela 

składników majątku dłużnika i podjęcia czynności przewidzianych w § 1 pkt 1 oraz 

odebrania od dłużnika wykazu majątku nie zdołano ustalić majątku dłużnika 

pozwalającego nawet na zaspokojenie kosztów egzekucyjnych, komornik wysłucha 

wierzyciela w sposób przewidziany w art. 827 § 1. W takim przypadku warunkiem 

żądania przez wierzyciela dalszego prowadzenia egzekucji jest zlecenie 

komornikowi poszukiwania majątku dłużnika.”, 

b) art. 801
2 

nadać brzmienie: 

„Art. 801
2
. Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika jeżeli w 

drodze czynności przewidzianych w art. 801 § 1 pkt 1 nie zdołano ustalić 

majątku pozwalającego na zaspokojenie dochodzonego świadczenia. 

Poszukiwaniem majątku nie jest realizacja wniosków wierzyciela o zwrócenie 

się z żądaniem udzielenia informacji do podmiotów wymienionych w art. 761 

§ 1
1
 pkt 1–6.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

5) art. 305 nadać brzmienie: 

„Art. 305. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem art. 12 ust. 1 

i art. 288, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”. 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

 

 

Warszawa, dnia 27 lutego 2018 r. 
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