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Warszawa, dnia 29 lipca 2015 r.  

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji 

(druk nr 1001) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Potrzeba wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach 

sądowych i egzekucji, w myśl uzasadnienia do projektu ustawy, „podyktowana jest 

koniecznością wprowadzenia nowych regulacji prawnych oraz modyfikacji niektórych 

instytucji (…), zapewniających sprawny przebieg postępowań dyscyplinarnych w kontekście 

praktycznych problemów w funkcjonowaniu sądownictwa dyscyplinarnego, a związanych ze 

wzrostem liczby komorników sądowych w ostatnich latach i związanym z tym znaczącym 

wzrostem liczby prowadzonych postępowań dyscyplinarnych”. Autorzy projektu ustawy 

podkreślają, że sprawność i efektywność prowadzonych postępowań dyscyplinarnych przy 

ciągłym wzroście liczby spraw nie może zostać zagwarantowana. Tym samym brak jest 

możliwości należytego wywiązywania się z powierzonych obowiązków i możliwości 

sprawnego prowadzenia postępowań dyscyplinarnych wobec komorników sądowych, 

asesorów komorniczych i aplikantów komorniczych. Konieczne jest zatem wprowadzenie 

stosownych mechanizmów prawnych zapewniających należyty przebieg postępowania 

dyscyplinarnego. 

Ustawa nowelizująca z dnia 10 lipca 2015 r. wprowadza modyfikacje do istniejących 

zasad postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przeciwko komornikom, asesorom 

komorniczym albo aplikantom komorniczym. Proponowane regulacje dotyczą przede 

wszystkim struktury organów prowadzących postępowanie dyscyplinarne, w szczególności 
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przewidują powołanie rzecznika dyscyplinarnego, modyfikację zasad prowadzenia 

postępowania dyscyplinarnego, a także zmiany w zakresie wymierzania kar dyscyplinarnych. 

W zakresie szczegółowych rozwiązań ustawa nowelizująca wprowadza do ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji m.in. następujące uregulowania: 

1) widełkowe określenie granic kary pieniężnej od dwukrotnej do trzydziestokrotnej 

wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (w tym także podniesienie górnej 

granicy kary pieniężnej do trzydziestokrotności przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia) w przypadku komorników oraz od jednokrotnej do dziesięciokrotnej 

wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w przypadku aplikantów 

i asesorów komorniczych; 

2) możliwość podania, przez Komisję dyscyplinarną, do publicznej wiadomości treści 

prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego; 

3) wprowadzenie instytucji przerwy biegu przedawnienia przewinienia dyscyplinarnego; 

4) wprowadzenie wymogu legitymowania się przez komorników – członków komisji 

dyscyplinarnej – ukończeniem wyższych studiów prawniczych, uzyskaniem tytułu 

magistra lub ukończeniem zagranicznych studiów prawniczych oraz zajmowaniem 

stanowiska komornika przez okres co najmniej 5 lat; 

5) poszerzenie katalogu podmiotów działających w charakterze stron w postępowaniu 

dyscyplinarnym (stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są podmiot, który złożył 

wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (wnioskodawca), oskarżyciel,  

obwiniony i pokrzywdzony); 

6) utworzenie instytucji rzecznika dyscyplinarnego, powoływanego przez Ministra 

Sprawiedliwości, spośród trzech kandydatów przedstawianych przez Krajowa Radę 

Komorniczą, oraz zastępców rzecznika dyscyplinarnego, w liczbie nie większej niż 

trzech powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości spośród kandydatów 

przedstawianych przez rzecznika dyscyplinarnego. 

7) możliwość występowania w roli oskarżyciela w postępowaniu dyscyplinarnym 

(niezależnie od działania rzecznika dyscyplinarnego) przez Ministra Sprawiedliwości, 

prezesów sądów, sędziów wizytatorów, organy samorządu komorniczego oraz 

komorników wizytatorów; 

8) określenie szczegółowych zasad wszczęcia i prowadzenia postępowania 

dyscyplinarnego z udziałem rzecznika dyscyplinarnego (w tym również w kwestii 

wysokości kosztów postępowania dyscyplinarnego oraz ich egzekucji). 
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W ustawie zawarto ponadto regulacje przejściowe odnoszące się do kadencji Komisji 

dyscyplinarnej powołanej przed dniem wejścia w życie niniejszej nowelizacji oraz regulujące 

kwestie niezakończonych prawomocnie do dnia wejścia w życie nowelizacji postępowań 

dyscyplinarnych, które będą toczyć się na podstawie przepisów dotychczasowych. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r. pochodziła 

z przedłożenia poselskiego.  

Projekt ustawy (druk sejmowy nr 3451) został skierowany do pierwszego czytania do 

sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Komisja skierowały projekt do 

podkomisji. 

Efekt tych prac został zawarty w sprawozdaniu Komisji (druk nr 3627). Komisja 

wprowadziła poprawki, które znacząco poprawiły jakość legislacyjną projektu ustawy. 

Wprowadzone poprawki mieściły się w meritum przedłożenia poselskiego i nie 

modyfikowały w znaczącym stopniu projektu ustawy. 

Podczas 96. posiedzenia Sejmu wobec niewniesienia poprawek w drugim czytaniu, 

Sejm niezwłocznie przystąpił do trzeciego czytania i ustawę uchwalił w brzmieniu 

przedłożonym w sprawozdaniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 

Ustawę uchwalono przy 434 głosach za, 1 głosie wstrzymującym się i przy braku 

głosów przeciwnych. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

Ustawa nie budzi zasadniczych zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

 

 

Mirosław Reszczyński 

Legislator 


