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Warszawa, dnia 18 września 2017 r.  

KRK/V/51/17 

Szanowny Pan 

Robert Mamątow 

Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej 

ul. Wiejska 4/6/8 

00 – 902 Warszawa 

 

  

 Szanowny Panie Przewodniczący!  

 

 W imieniu Krajowej Rady Komorniczej w załączeniu uprzejmie przedstawiam opinię 

prawną prof. zw. dr. hab. Bogusława Banaszaka odnoszącą się do senackiego projektu ustawy  

o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk senacki nr 589, druki sejmowe nr 

1455, 1575 i 1575-A), z uprzejmą prośbą o uwzględnienie wniosków i uwag wynikających z 

opracowania w toku prac nad projektem. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

Prezes 

Krajowej Rady Komorniczej 

Rafał Fronczek 

 
/pismo podpisane podpisem elektronicznym/   
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Opinia prawna na temat zgodności  
z zasadami wypływającymi z art. 2 

Konstytucji regulacji zawartej w art. 2 
senackiego projektu ustawy o zmianie 

ustawy o komornikach sądowych  
i egzekucji (druk nr 1455) 

 

Prof. zw. dr hab. Bogusław Banaszak 

 

 

Konkluzja opinii: 

Wszystkie regulacje zawarte w art. 2 ust. 1 - 6 senackiego projektu ustawy o 

zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 1455) są 

niezgodne z zasadą nieretroakcji prawa wywiedzioną z art. 2 Konstytucji RP. 

Ponadto art. 2 ust. 2 i ust. 3 tego projektu naruszają zasadę zaufania do 

państwa i stanowionego przez nie prawa wypływającą z art. 2 Konstytucji, 

zaś art. 2 ust. 4 i ust. 6 tego projektu naruszają interesy w toku chronione 

zasadą demokratycznego państwa prawnego wyrażoną w art. 2 Konstytucji, 

a także zasadę proporcjonalności wyprowadzaną z art. 2 Konstytucji. 
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1. Uwagi wprowadzające 

Senacki projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji  

(druk nr 14551) został skierowany do Sejmu w marcu 2017 r. Z założenia – jak projektodawcy 

stwierdzają w uzasadnieniu – „ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 13 października 2015 r. (sygn. akt P 3/14), stwierdzającego niezgodność 

art. 51 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji 

[…] z Konstytucją”. 

We wskazanym w uzasadnieniu projektu wyroku TK orzekł, że art. 51 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 

Ustawy o komornikach sądowych w zakresie, w jakim nie przewiduje odrębnej stawki opłaty 

stałej za opróżnienie lokalu mieszkalnego z rzeczy i osób w sytuacji, gdy dłużnik po wezwaniu 

przez komornika dobrowolnie wykonał obowiązek w wyznaczonym terminie, jest niezgodny 

z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji RP. Trybunał nie oznaczył terminu 

utraty mocy obowiązującej zakwestionowanych przepisów. 

 W toku prac legislacyjnych senator Lidia Staroń w uzasadnieniu projektu zwróciła uwagę, 

że trafił on do Sejmu dopiero po dwóch latach od wyroku TK. "Te przepisy jak najszybciej powinny 

wejść w życie, bo nie może być takiej sytuacji, żeby rażąco krzywdzić ludzi, już nie mówiąc,  

że są to przepisy niekonstytucyjne".2  

Opinia niniejsza nie dotyczy całego projektu powołanej ustawy i zasadności zawartych w 

nim regulacji, a jedynie zgodności przepisów intertemporalnych zawartych w jej art. 2 z zasadą 

nieretroakcji prawa. Chociaż zasada ta nie została wprost wyrażona w normach konstytucyjnych 

przyjmuje się powszechnie w orzecznictwie sądowym i w polskiej nauce prawa, że wypływa ona 

z zasady demokratycznego państwa prawnego ustanowionej w art. 2 Konstytucji RP. 

2. Zgodność art. 2 projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych  

i egzekucji z art. 2 Konstytucji RP. 

1/ art. 2 ust. 1 

Art. 2 ust. 1 opiniowanego projektu formułuje zasadę głoszącą, że do postępowań 

egzekucyjnych wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy  

o komornikach sądowych i egzekucji stosuje się przepisy znowelizowane (a więc w brzmieniu 

nadanym nowelą). Występuje więc sytuacja, w której projektodawcy zamierzają nadać 

proponowanej ustawie moc obowiązującą wobec stosunków prawnych (postępowań) 

zaistniałych (rozpoczętych) i trwających w czasie do wejścia tej ustawy w życie. Projektodawcy 

stwierdzili w uzasadnieniu: „Przepisy art. 2 ust. 1–3 opierają się na zasadzie bezpośredniego 

                                                           
1  http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1455 
2  Cyt za: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1058977,ustawa-o-komornikach-sadowych-
sejm.html 
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stosowania nowego prawa.” Nie przedstawili jednak szerszej argumentacji przemawiającej za tym 

rozwiązaniem, mimo że mieli bez wątpienia świadomość kontrowersji jakie ono budzi3. Należy 

podkreślić, że nie chodzi tu o uzasadnienie całej nowej regulacji, ale o wyraźne wskazanie 

argumentów przemawiających za działaniem niektórych jej przepisów z mocą wsteczną.  

Warto podkreślić, że w uzasadnieniu swojego orzeczenia TK stwierdził, że skutkiem 

wyroku powinna być „refleksja ustawodawcy nad przeformułowaniem obecnie obowiązującego 

mechanizmu poboru opłat stałych. Wiąże się to z tym, że w aktualnym stanie prawnym wierzyciel 

uiszcza taką opłatę komorniczą w momencie wszczęcia postępowania egzekucyjnego, a to,  

czy dłużnik wykona obowiązek dobrowolnie, czy też konieczne będzie jego przymusowe 

wyegzekwowanie, okaże się dopiero później. Tym samym o wysokości opłaty, która powinna 

uprzednio zostać uiszczona, decydują okoliczności występujące później. Powinno to być wzięte 

pod uwagę przez ustawodawcę podczas wykonania […] orzeczenia”. 4 Z sentencji wyroku ani z tej 

wypowiedzi, ani z żadnego innego fragmentu uzasadnienia wyroku TK nie można w żaden sposób 

wyprowadzić uzasadnienia dla retroaktywności opiniowanych przepisów projektu. 

W orzecznictwie sądowym zauważa się: „orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie 

uchyla przepisu art. 51 ust. 1 pkt 3 u.k.s.e. w całości, stwierdza jedynie jego niekonstytucyjność w 

części, w której nie przewiduje odrębnej stawki opłaty stałej za opróżnienie lokalu mieszkalnego 

z rzeczy i osób w sytuacji, gdy dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykonał 

obowiązek w wyznaczonym terminie. Trybunał uznaje zatem za niekonstytucyjność brak 

stosownego uregulowania i wskazuje na istniejącą lukę w prawie.”5 

W tej sytuacji dla zbadania zgodności z Konstytucją RP art. 2 ust. 1 opiniowanego projektu 

należy poddać analizie orzecznictwo sądowe dotyczące kwestii bezpośredniego stosowania 

nowej regulacji prawnej do oceny skutków prawnych zdarzenia prawnego, które nastąpiło przed 

chwilą jej wejścia w życie, ale jego skutki prawne realizują się po jej wejściu w życie. SN w wielu 

swoich wyrokach stoi na stanowisku, że zasada lex retro non agit „nie przesądza w żadnym 

kierunku rozstrzygnięcia zagadnienia, czy do oceny skutków prawnych związanych  

ze stosunkiem prawnym powstałym pod rządami dawnej ustawy, ale realizujących się pod 

rządami nowej ustawy, należy stosować dawną ustawę, czy też nową ustawę. Możliwe są tutaj 

dwa rozwiązania: a) od chwili wejścia w życie nowej ustawy należy do tych skutków stosować 

ustawę nową (zasada bezpośredniego działania nowej ustawy), b) mimo wejścia w życie nowej 

ustawy należy stosować dawną ustawę (zasada dalszego działania dawnej ustawy).  

                                                           
3  O tym świadczy następujący fragment uzasadnienia: „Krajowa Rada Komornicza […] 

skrytykowała […] przepisy przejściowe (art. 2 i art. 3) jako naruszające regułę niedziałania prawa 

wstecz. Związek Pracodawców Business Center Club negatywnie odniósł się […] także  

do przepisów przejściowych w zakresie, w jakim odniosą skutek retrospektywny.” 

4  wyrok z 13.10 2015 r. , P 3/14,  OTK-A 2015 r.,  Nr 9, poz. 145. 
5  Postanowienie SO w Częstochowie z 6.10.2016 r., VI Cz 1307/16, 
https://www.saos.org.pl/judgments/250961  
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Sąd Najwyższy […] w wyroku z dnia 12 lipca 2007 r., I UK 37/07 (OSNP 2008 nr 17-18, poz. 266), 

w wyroku z dnia 12 listopada 2007 r., I UK 147/07 (niepublikowany), w uchwale z dnia 2 lipca 

2008 r., II UZP 5/08 (OSNP 2009 nr 1-2, poz. 17) i w uchwale z dnia 8 lipca 2008 r., I UZP 4/08 

(OSNP 2009 nr 1-2, poz. 19), przyjął istnienie zasady, która nakazuje rozwiązywać istniejącą 

kolizję międzyczasową ustaw na rzecz bezpośredniego stosowania nowej ustawy do oceny 

skutków prawnych zdarzenia prawnego, które nastąpiło przed chwilą jej wejścia w życie, ale jego 

skutki prawne realizują się po jej wejściu w życie. Sąd Najwyższy nie podał jednak podstawy 

prawnej, z której wywodzi istnienie takiej reguły kolizyjnej. W uchwałach z dnia 2 lipca 2008 r.,  

II UZP 5/08, i z dnia 8 lipca 2008 r., I UZP 4/08, Sąd Najwyższy wyraźnie powiedział, że taka reguła 

istnieje, a na potwierdzenie jej istnienia powołał wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 

2003 r., P 31/02 (OTK-A 2003 nr 6, poz. 58)”.6 

Dla opiniowanego przypadku istotne znaczenie ma następujące stanowisko TK wyrażone  

w uzasadnieniu jednego z nowszych orzeczeń : „Z działaniem prawa wstecz (tzn. z retroakcją) 

mamy do czynienia właśnie wówczas, gdy obowiązuje nakaz stosowania zmienionych norm 

prawnych do stanu faktycznego, który w pełni ukształtował się pod rządami przepisów wcześniej 

obowiązujących (por. wyrok TK z 4 kwietnia 2006 r., sygn. K 11/04, OTK ZU nr 4/A/2006, poz. 

40). Ustawa działa z mocą wsteczną, kiedy m.in. początek jej stosowania pod względem czasowym 

ustalony został na moment wcześniejszy, aniżeli początek mocy obowiązującej jej przepisów  

(por. wyrok TK z 5 listopada 2002 r., sygn. P 7/01, OTK ZU nr 6/A/2002, poz. 80), a więc nie tylko 

wówczas, gdy ustawie nadaje się moc obowiązującą wobec stosunków prawnych zaistniałych  

i trwających w czasie do wejścia tej ustawy w życie (por. wyrok TK z 31 marca 1998 r., sygn. K 

24/97, OTK ZU nr 2/1998, poz. 13). Nadanie normom mocy wstecznej następuje,  

gdy ustawodawca nakazuje kwalifikować według norm nowych zdarzenia zaistniałe przed 

wejściem tych norm w życie (por. wyrok TK z 10 października 2001 r., sygn. K 28/01, OTK ZU  

nr 7/2001, poz. 212)”.7 Trybunał podsumowując w pewnym sensie swoje orzecznictwo  

w zakresie istotnym dla niniejszej opinii wyraźnie stwierdza: „Zasada niedziałania prawa wstecz 

jest dyrektywą postępowania organów prawodawczych polegającą na zakazie stanowienia  

nie tylko przepisów prawnych, ale i norm prawnych, które nakazują stosować nowo ustanowione 

normy prawne do zdarzeń, które miały miejsce przed ich wejściem w życie. Trybunał 

Konstytucyjny przypomina w swoim orzecznictwie, że zmiany stanu prawnego powinny 

prowadzić do tego, aby obciążenia związane ze zmianą prawa były proporcjonalnie rozkładane 

na adresatów norm prawa dotychczasowego i adresatów nowych norm prawnych. [,,,] W ocenie 

Trybunału, stany faktyczne, powstałe lub zrealizowane w okresie formalnego obowiązywania 

norm dotychczasowego prawa, powinny podlegać co do zasady jego dalszej ocenie normatywnej  

(tzn. ocenie według „starych” reguł), chyba że prawodawca wskaże dostatecznie przekonywujące 

argumenty, które uzasadniają wprowadzenie wstecznego działania nowego prawa. Zakaz 

wstecznego działania prawa obowiązuje w szczególności wtedy, gdy oddziałuje ono w sposób 

                                                           
6 Postanowienie SN z 17.01.2009 r., III UZP 2/08 
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/III%20UZP%202-08.pdf 
7  wyrok TK z 13.3. 2014 r.  P 38/11, OTK-A z 2014 r., nr 3, poz. 31. 
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niekorzystny na interesy określonych podmiotów, a zwłaszcza na prawa podmiotowe nabyte 

zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami (por. wyrok TK z 13 kwietnia 1999 r., sygn. K 

36/98, OTK ZU nr 3/1999, poz. 40). Dopiero w wyjątkowych okolicznościach dopuszcza się pewne 

odstępstwa od zasady lex retro non agit, jeżeli przemawia za tym konieczność realizacji innej 

zasady konstytucyjnej, a jednocześnie realizacja jej nie jest możliwa bez dopuszczenia wstecznego 

działania prawa (por. orzeczenia TK: z 28 maja 1986 r., sygn. U 1/86, OTK w 1986 r., poz. 2; z 22 

sierpnia 1990 r., sygn. K 7/90, OTK w 1990 r., poz. 5; z 18 października 1994 r., sygn. K 2/94, OTK 

z 1994 r., cz. II, poz. 36; wyroki TK: z 31 marca 1998 r., sygn. K 24/97; z 3 października 2001 r., 

sygn. K 27/01, OTK ZU nr 7/2001, poz. 209; z 10 października 2001 r., sygn. K 28/01)”. 8  

 Z powyższych wypowiedzi TK wynika, że występowanie retroaktywnego skutku 

stosowania opiniowanego przepisu projektu ustawy samo w sobie nie przesądza jeszcze  

o niezgodności tego przepisu z art. 2 Konstytucji. Zakaz działania prawa wstecz jest naruszony, 

jeżeli nadanie mocy wstecznej przepisom prawnym prowadzi do takiego pogorszenia sytuacji  

ich adresatów w stosunku do stanu poprzedniego, które nie znajduje dostatecznego 

konstytucyjnego uzasadnienia.  

Warto zaznaczyć, że w doktrynie i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego podkreśla 

się wprawdzie, że zasada nieretroakcji nie ma charakteru bezwzględnego, jednakże odstępstwo  

od tej zasady, która należy do fundamentalnych elementów koncepcji państwa prawnego, stanowi 

wyjątek i jest dopuszczalne w szczególności wtedy, gdy jest konieczne dla realizacji wartości 

konstytucyjnej, ocenionej jako ważniejsza od wartości chronionej zakazem retroakcji.  

Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem TK9 za dostateczne uzasadnienie nadania 

ustawie mocy wstecznej zostały uznane: konieczność przyznania pierwszeństwa ochronie innych 

zasad (wartości) konstytucyjnych (np. zasadzie sprawiedliwości społecznej), konieczność 

zachowania równowagi budżetowej (chodzi o niebezpieczeństwo drastycznego jej załamania, 

które może usprawiedliwić ograniczenie praw socjalnych), eliminacja praw, które nie znajdują 

uzasadnienia w zmienionym ustroju, zniesienie ograniczenia praw nabytych i wolności 

obywatelskich.  

Ze względu na podnoszoną w orzecznictwie TK rangę prawa UE w polskim porządku prawnym 

do zasad tych należy zaliczyć także przychylność prawu UE i konieczność jego implementacji.  

Nieco inaczej niż TK rozumie pozbawienie zasady nieretroakcji prawa charakteru 

absolutnego SN, który uważa, że można od niej odstąpić, jeżeli tylko nie wywołuje to kolizji  

z innymi zasadami, wartościami konstytucyjnymi10. 

                                                           
8  Tamże. 
9  por. np. orzeczenia powołane w wyroku z 13.3. 2014 r. P 38/11, OTK-A z 2014 r., nr 3, poz. 31 
oraz wyrok z 13.10.2010 r., Kp 01/09, OTK-A 2010, Nr 8, poz. 74. 
10  por. np. wyr. SN z 15.5.2000 r., II CKN 293/00, OSNC 2000, Nr 11, poz. 209; a także wyr. SN  
z 2.4.2003 r., I CKN 229/01, niepubl.). 
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W tym miejscu analizując orzecznictwo sądowe należy zwrócić uwagę, że NSA stoi  

na stanowisku, że zasada nie retroakcji stanowi podstawową zasadę porządku prawnego  

w państwie opartego na założeniu, że "każdy przepis normuje przyszłość nie zaś przeszłość"11.  

W tym miejscu należy wskazać, że w uzasadnieniu opiniowanego projektu  

nie przywołano mających oparcie w wartościach konstytucyjnych powodów, dla których 

projektodawcy zdecydowali się wprowadzić odstępstwo od zasady niedziałania prawa 

wstecz. Powodów tych można wywieść również z tekstu całego projektu ani z powołanego 

w uzasadnieniu projektu wyroku TK. Nie spełniono więc określonych w orzecznictwie  

TK wymogów uzasadniających proponowane rozwiązanie.  

2/ art. 2 ust. 2 

Art. 2 ust. 2 opiniowanego projektu stanowi, że jeżeli przed dniem wejścia w życie 

nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji komornik wezwał wierzyciela do 

uiszczenia opłaty tymczasowej, a do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy termin ten nie upłynął 

albo upłynął bezskutecznie, komornik wzywa wierzyciela do uiszczenia opłaty tymczasowej na 

podstawie znowelizowanego art. 49a ustawy – tzn. w wysokości 10% przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego. 

Po raz kolejny zastosowano tu odstępstwo od zasady niedziałania prawa wstecz. 

Uzasadnienie tego w projekcie jest identyczne jak w przypadku art. 2 ust. 1. Można więc powołując 

się na wyżej dokonane rozważania stwierdzić, że i w przypadku art. 2 ust. 2 opiniowanego 

projektu projektodawcy nie wypełnili określonych w orzecznictwie TK wymogów 

uzasadniających retroakcję proponowanego rozwiązanie. 

W przypadku omawianego art. 2 ust. 2 projektu zauważyć można ponadto naruszenie 

zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa wywiedzionej z wyrażonej w art. 2 

Konstytucji RP zasady demokratycznego państwa prawnego. Projektodawcy wydają się zakładać, 

że przyjmują rozwiązanie korzystniejsze dla wierzyciela i dlatego powinno mieć  

ono pierwszeństwo przed dotychczas obowiązującym. Pozbawiają jednak równocześnie zaufania  

do prawa komornika, który na podstawie dotychczasowych regulacji wezwał wierzyciela  

do uiszczenia opłaty. Na marginesie warto przytoczyć relewantny dla opiniowanej sprawy pogląd 

reprezentowany w nauce prawa: „każde wsteczne działanie prawa jest złem [...] argument jakoby 

korzystne dla jednostek wsteczne zmiany w prawie stawały się a priori dopuszczalne, uważam  

w świetle prawidłowej legislacji, za chybiony.”12 

Według TK „zasada zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa opiera się  

na wymaganiu pewności prawa, a więc takim zespole cech przysługujących prawu, które 

                                                           
11  por. uchwała NSA z 10.4. 2006r., I OPS 1/06, ONSAiWSA z 2006r. Nr 3 poz. 71 oraz orzeczenia 
tam przywołane. 
12  T. Zalasiński, Zasada prawidłowej legislacji w poglądach Trybunału Konstytucyjnego, 
Warszawa 2008, s. 210. 
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zapewniają jednostce bezpieczeństwo prawne; umożliwiają jej decydowanie o swoim 

postępowaniu na podstawie pełnej znajomości przesłanek działania organów państwowych oraz 

konsekwencji prawnych, jakie jej działania mogą pociągnąć za sobą”13. Zasada ta nie jednak 

charakteru absolutnego. Zakłada ona wprawdzie, że skoro już rozpoczęte zostało określone 

przedsięwzięcie, a prawo przewidywało, że będzie ono realizowane w pewnym okresie  

to obywatel powinien mieć pewność, że będzie mógł ten czas wykorzystać, ale TK stwierdził,  

iż gdy zajdą sytuacje szczególne może ona ulec ograniczeniom14. Według TK wymaga ona,  

„by zmiana prawa dotychczas obowiązującego, która pociąga za sobą niekorzystne skutki  

dla sytuacji prawnej podmiotów, dokonywana była zasadniczo z zastosowaniem techniki 

przepisów przejściowych, a co najmniej odpowiedniego vacatio legis. Stwarzają one bowiem 

zainteresowanym podmiotom, a należą do nich w opiniowanym przypadku bezsprzecznie 

komornicy możliwość przystosowania się do nowej sytuacji prawnej. Ustawodawca może z nich 

zrezygnować decydując się na bezpośrednie (natychmiastowe) działanie nowego prawa – jeżeli 

przemawia za tym ważny interes publiczny, którego nie można wyważyć z interesem jednostki”15. 

Przykładem takiego interesu publicznego wskazanym w orzecznictwie TK jest dążenie 

ustawodawcy do zapobiegania oszustwom i nadużyciom podatkowym. 

 Wymogów określonych w powołanych wyżej orzeczeniach TK dla możliwości 

odstępstwa od zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa nie spełnia  

ani przewidziane w art. 3 opiniowanego projektu 14- dniowe vacatio legis, ani 

uzasadnienie projektu nie wskazującego jaki ważny interes publiczny przemawia za 

proponowanym rozwiązaniem. 

3/ art. 2 ust. 3 

Art. 2 ust. 3 opiniowanego projektu przewiduje, że jeżeli wierzyciel uiścił opłatę  

w wysokości przewidzianej w dotychczasowych przepisach, komornik zwraca wierzycielowi 

różnicę między opłatą uiszczoną a opłatą tymczasową przewidzianą w art. 49a ust. 1 na podstawie 

znowelizowanego art. 49a ustawy (tzn. w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego). 

W istocie mamy tu do czynienia z sytuacją podobną jak w proponowanym art. 2 ust. 2. 

Projektodawcy ponownie wydają się zakładać, że jedynie sam fakt przyjęcia rozwiązania 

korzystniejszego dla wierzyciela implikuje pierwszeństwo przed regulacją dotychczas 

obowiązującą. Zmuszają tym samym drugą stronę – komornika – do bezpośredniego stosowania 

znowelizowanego prawa i pozbawiają go równocześnie zaufania do prawa dotychczas 

obowiązującego. 

Proponowany art. 2 ust. 3 jest niezgodny z zakazem retroakcji i zasadą zaufania  

do państwa i stanowionego przez nie prawa wywiedzionymi z wyrażonej w art. 2 

                                                           
13  orzeczenie z 14.6.2000r., P 3/00, OTK 2000, Nr 5, poz. 138. 
14  wyrok z 25.4.2001 r., K 13/01, OTK 2001, Nr 4, poz. 81. 
15  orzeczenie z 2.3.1992 r., K 9/92, OTK 1993, Nr 1, poz. 6. 
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Konstytucji RP zasady demokratycznego państwa prawnego gdyż nie spełnia wymogów 

określonych w orzecznictwie TK wskazanych w rozważaniach dotyczących art. 2 ust. 1 i art. 

2 ust. 2 opiniowanego projektu.  

4/ art. 2 ust. 4 - 6 

Art. 2 ust. 4 - 6 opiniowanego projektu można analizować łącznie, gdyż w istocie dotyczą 

sytuacji, w której dłużnik dobrowolnie wykonał obowiązek. Różnią je tylko okoliczności określone 

z jednej strony w art. 2 ust. 4, a z drugiej w art. 2 ust. 6.. 

Art. 2 ust. 4 opiniowanego projektu stanowi, że jeżeli dobrowolne wykonanie obowiązku 

przez dłużnika nastąpiło po wezwaniu przez komornika przed dniem wejścia w życie nowelizacji, 

a do ogłoszenia uzasadniającego nowelizację wyroku TK o sygn. akt P 3/14 tzn. dnia  

22 października 2015 r. nie doszło do wykonania prawomocnego postanowienia wydanego  

na podstawie art. 770 Kodeksu postępowania cywilnego w części obejmującej uiszczoną przez 

wierzyciela opłatę stałą, o której mowa w art. 50, art. 51 i art. 54 ustawy o komornikach sądowych 

i egzekucji, w brzmieniu dotychczasowym, komornik na wniosek wierzyciela lub dłużnika ustala 

opłatę na nowo na podstawie znowelizowanego art. 49b ust. 3 ustawy o komornikach sądowych 

i egzekucji (według tego przepisu opłata ostateczna wynosi 1/25 przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego). 

Art. 2 ust. 5 opiniowanego projektu stanowi, że wniosek, o którym mowa  

w przedstawionym wyżej art. 2 ust. 4, można złożyć w terminie roku od dnia wejścia w życie 

proponowanej ustawy. 

Art. 2 ust. 6 opiniowanego projektu wprowadza rozwiązanie, według którego jeżeli przed 

dniem wejścia w życie proponowanej ustawy na podstawie prawomocnego postanowienia 

wydanego na podstawie art. 770 k.p.c. komornik po dniu ogłoszenia uzasadniającego opiniowaną 

nowelizację wyroku TK (tj. 21 października 2015 r.) przeprowadził egzekucję poniesionych przez 

wierzyciela kosztów w części obejmującej uiszczoną przez wierzyciela opłatę stałą, o której mowa 

w art. 50, art. 51 i art. 54 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w brzmieniu 

dotychczasowym, dłużnik, który dobrowolnie wykonał obowiązek w warunkach określonych  

we wprowadzonym proponowaną nowelizacją art. 49b ust. 3, może żądać od wierzyciela zwrotu 

ściągniętej kwoty w takiej części, w jakiej kwota ta przewyższa opłatę ustaloną przy zastosowaniu 

tegoż art. 49b ust. 3. Projektodawcy wyłączają stosowanie art. 2 ust. 6, jeżeli wierzyciel nie może 

żądać obniżenia wysokości opłaty na podstawie ust. 4. Art. 2 ust. 6 ma natomiast zastosowanie, 

gdy dłużnik dobrowolnie zapłacił kwotę wynikającą z prawomocnego postanowienia wydanego 

na podstawie art. 770 k.p.c.. 

Projektodawcy przepisy art. 2 ust. 4-6 opiniowanego projektu uzasadniają następująco: 

„kolejne trzy ustępy art. 2 mają na celu nadanie wyrokowi TK pełnej skuteczności od dnia jego 

ogłoszenia, tj. 22 października 2015 r. W tych więc sprawach, w których przed dniem wejścia 

ustawy w życie nie nastąpiło rozliczenie kosztów egzekucji wszczętej przed tą datą (komornik nie 

ściągnął od dłużnika całej opłaty uiszczonej wcześniej przez wierzyciela na podstawie art. 50,  
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art. 51 lub art. 54 u.k.s.e. w dotychczasowym brzmieniu), a dłużnik dobrowolnie wykonał 

obowiązek wynikający z tytułu wykonawczego, zasadne będzie ustalenie opłaty  

z uwzględnieniem postanowień nowego przepisu art. 49b ust. 3. Komornik będzie musiał 

wówczas dokonać zwrotu całej bądź też odpowiedniej części opłaty na rzecz wierzyciela. 

Stosowny wniosek w tym zakresie będzie mógł złożyć wierzyciel lub dłużnik  

w nieprzekraczalnym terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy (art. 2 ust. 4 i 5). Wyjątkowo 

dłużnik będzie mógł żądać od wierzyciela zwrotu wyegzekwowanej opłaty zgodnie  

z postanowieniem art. 2 ust. 6, zwłaszcza zaś wtedy, gdy dobrowolnie zapłacił koszty objęte 

rozstrzygnięciem komornika wydanym na podstawie art. 770 k.p.c.”. 

Proponowane rozwiązania naruszają zakaz retroakcji i dla ich oceny można przywołać 

argumenty zamieszczone w rozważaniach na temat art. 2 ust. 1 opiniowanego projektu. 

Projektodawcy nie wskazali też w jaki sposób wywiedli z powołanego przez siebie wyroku  

TK rozwiązanie przewidujące bezpośredniego stosowanie znowelizowanej ustawy  

do przypadków określonych w art. 2 ust. 4-6 projektu. O ile należy się zgodzić, że cały projekt ma 

za zadanie dostosowanie regulacji zawartych w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji  

do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2015 r. (sygn. akt P 3/14), o tyle 

nie można uznać tego wyroku za podstawę dla retroakcji niektórych jej przepisów, gdyż takich 

treści po prostu brakuje w sentencji tego wyroku. Tym samym projekt wykracza istotnie poza to,  

co implikuje potrzeba wykonania powołanego wyroku TK. 

W przypadku art. 2 ust. 4 - 6 opiniowanego projektu w uzasadnieniu również  

nie podano wypływających z zasad i wartości konstytucyjnych przyczyn bezpośredniego  

stosowania nowego prawa do stosunków powstałych przed jego wejściem w życie.  

 Należy także zwrócić uwagę, że w przypadkach określonych w art. 2 ust. 4 i art. 2 ust. 6 

opiniowanego projektu komornicy rozpoczęli egzekucję przed dniem wejścia w życie nowelizacji 

i w oparciu o dotychczasowe przepisy pobrali opłaty i odprowadzili od nich VAT. Mogli też ponieść 

pewne koszty związane z postępowaniem. W dotychczasowym stanie prawnym art. 43 ustawy  

o komornikach sądowych i egzekucji stanowił, że za prowadzenie egzekucji i inne czynności 

wymienione w ustawie komornik pobiera opłaty egzekucyjne. Z kolei art. 49a ust. 1 tejże ustawy 

w dotychczasowym brzmieniu stanowił, że wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych 

i wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych uzależnione jest 

od uiszczenia przez wierzyciela opłaty stałej. Opłata stała w przypadku opróżnienia lokalu 

wynosiła 40% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przy czym zgodnie  

z zakwestionowanym przez TK w wyroku zakresowym art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy o komornikach 

sądowych i egzekucji w dotychczasowym brzmieniu od każdej izby należy się odrębna opłata,  

zaś objęty zakresem wyroku TK art 51 ust. 2 tejże ustawy wyłączał pobieranie opłaty  

od pomieszczeń takich jak: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie 

oraz im podobnych. Opłata, o której mowa w powołanych przepisach w dotychczasowym 

brzmieniu nie jest powiązana ze stadiami egzekucji ani poszczególnymi czynnościami 

egzekucyjnymi i stanowi podstawę finansowania działalności komornika. W orzecznictwie 

sądowym już po wydaniu powołanego wyroku TK wskazuje się, że „Opłata egzekucyjna jest 
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świadczeniem publicznoprawnym, uiszczanym przymusowo z tytułu prowadzonej w konkretnej 

sprawie egzekucji. Komornik nie może odstąpić od jej pobrania, ani też umówić się co do jej 

wysokości w konkretnej sprawie. Komornik nie ma także na tym etapie wiedzy, czy dłużnik 

dobrowolnie opuści lokal […]” i podkreśla, iż „aktualne brzmienie ustawy o komornikach 

sądowych i egzekucji […] nie przewiduje innej opłaty stałej”. 16 

 Powołane przepisy art. 2 ust. 4 i art. 2 ust. 6 opiniowanego projektu mają działać wstecz  

i zobowiążą komorników do: zwrotu różnicy między opłatą już pobraną a opłatą tymczasową  

w sprawach gdzie nie doszło jeszcze do wykonania eksmisji, pomimo tego, że komornicy już tę 

opłatę rozliczyli. Powstaje więc pytanie czy proponowane rozwiązanie mogłoby naruszać ich 

interesy będące w toku. 

Badając to zagadnienie warto zauważyć, że TK nie przyznaje zasadzie ochrony interesów 

w toku charakteru absolutnego i dopuszcza bezpośrednie obowiązywanie nowo ustanowionych 

norm w stosunkach prawnych będących w toku, tzn. gdy normy te „nie są stosowane do zdarzeń 

zaistniałych przed ich wejściem w życie, a tylko – w sposób prospektywny – modyfikują sytuację 

podmiotów, których sytuacja prawna była odmienna w świetle starych przepisów. Nowa 

regulacja nie zmienia bowiem niczego wstecz […] a jedynie wprowadza zmianę na przyszłość”17. 

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na jeszcze inne stwierdzenie TK uzasadniające tę jego 

myśl. Uważa on, że zaakceptowanie w takich sytuacjach zakazu retroakcji nowych norm 

„prowadziłoby do ustanowienia zakazu jakichkolwiek zmian, o ile nowa regulacja, z jakichś 

powodów, byłaby mniej korzystna dla zainteresowanych podmiotów – adresatów tych norm”18. 

 Zasada ochrony interesów w toku zapewnia natomiast ochronę jednostki w sytuacjach, 

w których rozpoczęła ona określone przedsięwzięcia na gruncie dotychczasowych przepisów. 

Interesy w toku podlegają bardziej intensywnej ochronie, jeżeli prawodawca ustanowił regulacje 

prawne dotyczące ściśle określonych rodzajów przedsięwzięć19.  

 Tak zaś jest w opiniowanym przypadku. Bez wątpienia art. 2 ust. 4-6 projektu będą 

stosowane do zdarzeń zaistniałych przed wejściem w życie nowelizacji, a nie będzie w sposób 

prospektywny modyfikował opłat. Komornicy rozpoczęli ich wyznaczanie i pobieranie na gruncie 

dotychczasowych przepisów. 

 Reasumując tę część rozważań należy stwierdzić, że rozwiązanie przewidziane  

w art. 2 ust. 4 - 6 opiniowanego projektu w istocie w sposób retroaktywny modyfikuje 

sytuację podmiotów uczestniczących w postępowaniu komorniczym, a tym samym spełnia 

                                                           
16  Postanowienie SO w Częstochowie z 6.10.2016 r., VI Cz 1307/16, 
https://www.saos.org.pl/judgments/250961  
17  orzeczenie z 13.4.1999 r., K 36/98, OTK 1999, Nr 3, poz. 40. 
18  ibidem. 
19  por. wyrok z 25.6.2002 r., K 45/01, OTK –A 2002, Nr 4, poz. 46  i wyrok z 8.01. 2009 r., P 6/07 
OTK-A 2009, Nr 1 poz. 2 
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warunek pozwalający na uznanie za niekonstytucyjne i naruszające interesy w toku 

chronione w wyrażonej w art. 2 Konstytucji zasadzie demokratycznego państwa prawnego.  

  Zważywszy na nowe obowiązki (ciężary) jakie nakładają na komorników art. 2 ust. 4  

i art. 2 ust. 6 opiniowanego projektu koniecznym jest zbadanie, czy projektodawcy formułując 

przepisy intertemporalne przestrzegali zasady proporcjonalności. 

W odniesieniu do regulacji niedotyczących sfery praw i wolności jednostki (a tak jest  

w opiniowanym przypadku) TK wyprowadza ją z pojęcia demokratycznego państwa prawnego20. 

Zasada ta nie jest jednak w sposób wyraźny ani dorozumiany wyrażona w art. 2 Konstytucji RP.  

Generalizując ugruntowane ujęcie sensu zasady proporcjonalności w orzecznictwie TK 

można powiedzieć, że państwo prawne opiera się na założeniu racjonalności prawodawcy, a 

warunkiem koniecznym realizacji tego założenia jest przestrzeganie proporcjonalności w 

procesie stanowienia prawa21. Z orzecznictwa TK wynika, że z zasady proporcjonalności wypływa 

przyjmowanie danej regulacji tylko wówczas, gdy jest niezbędna dla ochrony interesu 

publicznego, z którym jest powiązana oraz nakaz kształtowania danej regulacji w sposób 

zapewniający osiągnięcie zamierzonych skutków, a także wymóg zachowania proporcji między 

efektami wprowadzonej regulacji a ciężarami względnie niedogodnościami wynikającymi z niej 

dla obywateli22. Z tym stanowiskiem TK korespondują poglądy nauki prawa23.  

 W uzasadnieniu opiniowanego projektu nie wskazano jaki ważny interes publiczny mają 

chronić przepisy intertemporalne zawarte w art. 2 projektu. Nie można tego interesu wywieść też 

z całokształtu proponowanej regulacji.  

 Tym samym należy stwierdzić, że brak jest dopuszczonych w orzecznictwie  

TK powodów uzasadniających naruszenie zasady proporcjonalności. 

3. Konkluzja  

Wszystkie regulacje zawarte w art. 2 ust. 1 - 6 senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy 

o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 1455) są niezgodne z zasadą nieretroakcji 

prawa wywiedzioną z art. 2 Konstytucji RP. Ponadto art. 2 ust. 2 i ust. 3 tego projektu 

naruszają zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa wypływającą z art. 

2 Konstytucji, zaś art. 2 ust. 4 i ust. 6 tego projektu naruszają interesy w toku chronione 

                                                           
20  Szerzej na temat ujęcia zasady proporcjonalności w orzecznictwie TK i nauce prawa zob. B. 
Banaszak, Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 2012, s. 
21  orzeczenie TK z 31.1.1996 r., K 9/95, OTK z 1996 r., cz. I, poz. 2. 
22  por. orzeczenie z 26.4.1995 r., K. 11/94, OTK w 1995 r., cz. I, poz. 12. 
23  Por. np. S. Wronkowska, w: S. Wronkowska (red.), Polskie dyskusje o państwie prawa, 
Warszawa 1995, s. 74. 
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zasadą demokratycznego państwa prawnego wyrażoną w art. 2 Konstytucji, a także zasadę 

proporcjonalności wyprowadzaną z art. 2 Konstytucji. 


