
 

 

Druk nr 2030-A       
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
VIII kadencja 

 
 
 
 

 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE  

KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 
 

o rządowym projekcie ustawy o kosztach 

komorniczych (druk nr 1581)  
 

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 2030 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) w art. 6 po pkt 4 dodać pkt 4a w brzmieniu: 

,,4a) zryczałtowane koszty utrwalania czynności odbywających się poza kancelarią oraz 

przechowywania zapisu obrazu i dźwięku, o ile wierzyciel domagał się utrwalenia 

czynności;”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 1 i 2 należy głosować łącznie. 

2) w art. 15 dodać ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Komornikowi, który podejmuje czynności poza siedzibą kancelarii i utrwala ich 

przebieg w sposób przewidziany w art. 809
1
 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 

Kodeks postępowania cywilnego, należy się zryczałtowany zwrot kosztów związanych z 

utrwalaniem oraz przechowywaniem zapisu obrazu i dźwięku, w wysokości 50 zł, 

niezależnie od liczby czynności i objętości danych utrwalonych w sprawie.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

3) art. 25 nadać brzmienie: 



„Art. 25. 1. Opłaty stosunkowe w sprawie nie mogą być niższe niż 100 złotych i wyższe 

niż 20 000 złotych. Opłatę stosunkową w przypadku umorzenia postępowania 

z powodu jego bezskuteczności pobiera się jednorazowo na podstawie 

jednego tytułu wykonawczego. Przy ustaleniu sumy opłat w sprawie nie 

uwzględnia się opłat pobranych na podstawie art. 24.  

2. Przepisu ust. 1 w zakresie minimalnej wysokości opłaty nie stosuje się do 

opłaty, o której mowa w art. 21 ust. 1, przed ustaleniem ostatecznej wysokości 

opłaty w postanowieniu o umorzeniu postępowania albo postanowieniu o 

ukończeniu postępowania w inny sposób.”; 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 3 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 4 i 5. 

 

4) art. 25 nadać brzmienie: 

„Art. 25. 1. Opłaty stosunkowe w sprawie nie mogą być niższe niż 100 złotych i wyższe 

niż 20 000 złotych. Przy ustaleniu sumy opłat w sprawie nie uwzględnia się 

opłat pobranych na podstawie art. 24.  

2. Przepisu ust. 1 w zakresie minimalnej wysokości opłaty nie stosuje się do 

opłaty, o której mowa w art. 21 ust. 1, przed ustaleniem ostatecznej wysokości 

opłaty w postanowieniu o umorzeniu postępowania albo postanowieniu o 

ukończeniu postępowania w inny sposób.”; 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 4 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 5. 

 

5) art. 25 nadać brzmienie: 

„Art. 25. Art. 25. 1. Opłaty stosunkowe w sprawie nie mogą być niższe niż 100 złotych i 

wyższe niż 50 000 złotych. Opłatę stosunkową w przypadku umorzenia 

postępowania z powodu jego bezskuteczności pobiera się jednorazowo na 

podstawie jednego tytułu wykonawczego. Przy ustaleniu sumy opłat w 

sprawie nie uwzględnia się opłat pobranych na podstawie art. 24.  

2. Przepisu ust. 1 w zakresie minimalnej wysokości opłaty nie stosuje się do 

opłaty, o której mowa w art. 21 ust. 1, przed ustaleniem ostatecznej wysokości 

opłaty w postanowieniu o umorzeniu postępowania albo postanowieniu o 

ukończeniu postępowania w inny sposób.”; 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

 

6) w art. 27 po ust. 1 dodać ust. 1a w brzmieniu: 

„la. W przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do 

rachunku bankowego, zajęcia wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia 

społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, 



stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika opłatę 

stosunkową w wysokości 3% wartości wyegzekwowanego świadczenia.”; 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

7) w art. 27 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Jeżeli dłużnik na poczet egzekwowanego świadczenia wpłaca kwotę komornikowi, w 

tym na rachunek bankowy komornika, komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową 

w wysokości 5% wartości wyegzekwowanego w ten sposób świadczenia. Jeżeli dłużnik 

dokona tej wpłaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu 

egzekucji, komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 2% wartości 

wyegzekwowanego w ten sposób świadczenia. Od tej kwoty, komornik nie pobiera 

opłaty stosunkowej. W przypadku, gdyby komornik poniósł wydatki związane z 

egzekwowaną kwotą wpłaconą przez dłużnika wierzycielowi, może żądać zwrotu 

poniesionych wydatków od dłużnika.”; 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 7 i 9 należy głosować łącznie. 

 

8) w art. 27 w ust. 3 dodać zdanie drugie i trzecie w brzmieniu: 

„Od tej kwoty, komornik nie pobiera opłaty stosunkowej. W przypadku, gdyby komornik 

poniósł wydatki związane z egzekwowaną kwotą wpłaconą przez dłużnika 

wierzycielowi, może żądać zwrotu poniesionych wydatków od dłużnika.”; 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 8 i 10–12 należy głosować łącznie. 

9) w art. 28 skreślić ust. 1; 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

10) w art. 29 skreślić ust. 1, 3, 6, i 7; 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

11) w art. 29 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Jeżeli wniosek wierzyciela, został zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi 

zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, opłata wynosi 100 złotych.”; 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

12) w art. 29 ust. 4 nadać brzmienie: 

„4. W razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela albo na 

podstawie art. 824 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 

cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.), komornik pobiera od wierzyciela 

opłatę w wysokości 150 złotych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 30. 



Opłata podlega zmniejszeniu o sumę opłat egzekucyjnych ściągniętych i obciążających 

dłużnika.”; 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

13) w art. 29 w ust. 5 pkt 3 nadać brzmienie: 

„3) od podmiotów których przedmiotem działalności: 

a) nie jest działalność finansowa i ubezpieczeniowa w rozumieniu przepisów 

wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.) albo 

b) jest działalność finansowa i ubezpieczeniowa w rozumieniu przepisów wydanych na 

podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, o 

ile są wierzycielami pierwotnymi, a wierzytelność nie była przedmiotem obrotu 

– pod warunkiem, że postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte przed upływem 

dwóch lat od powstania tytułu egzekucyjnego obejmującego daną wierzytelność.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

14) art. 30 nadać brzmienie: 

„Art. 30. W razie oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub 

wskazania we wniosku o wszczęcie egzekucji osoby niebędącej dłużnikiem 

komornik wydaje postanowienie o pobraniu od wierzyciela opłaty 

stosunkowej w wysokości 8% egzekwowanego świadczenia. W takim 

przypadku komornik nie ściąga ani nie pobiera opłaty od dłużnika, a opłatę 

ściągniętą lub pobraną zwraca dłużnikowi. Przepisów art. 29 ust. 1–3 nie 

stosuje się.”; 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

15) art. 31 nadać brzmienie: 

„Art. 31. Opłata stosunkowa od wniosku o wykonanie zabezpieczenia roszczenia 

pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym 

wynosi 3% wartości świadczenia, które ma podlegać zabezpieczeniu. Jeżeli 

jednak zabezpieczenie roszczenia pieniężnego polega na zobowiązaniu do 

zapłaty na rzecz uprawnionego, stosuje się odpowiednio przepisy art. 27–30.”; 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

16) art. 33 nadać brzmienie: 

„Art. 33. Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wydania rzeczy ruchomej 

wynosi 200 złotych.”; 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

17) w art. 34 skreślić ust. 3; 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 



18) w art. 48 ust. 5 nadać brzmienie: 

„5. Opłata obniżona nie może być niższa niż jedna trzecia opłaty należnej na podstawie 

ustawy, nie niższa jednak niż 200 złotych.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

19) art. 53 nadać brzmienie: 

„Art. 53. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 40a ust. 3 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji 

zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych 

na podstawie art. 17 ust. 5 niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 

marca 2019 r.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

20) art. 54 nadać brzmienie: 

„Art. 54. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.”. 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

Warszawa, dnia 27 lutego 2018 r. 

 

 

Warszawa, dnia 27 lutego 2018 r. 

 

 

Sprawozdawca 

 

 

Przewodniczący Komisji 

 

/-/ Waldemar Buda /-/ Stanisław Piotrowicz 

 


