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<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 22 lipca 2010 r.

o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

(druk nr 938)

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI (Dz.

U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, z późn. zm.)

Art. 8.
1. Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, z zastrzeżeniem ust. 5.
2. W rewirze komorniczym może działać więcej niż jeden komornik.
3. Minister Sprawiedliwości ocenia, czy liczba komorników działających w rewirze jest

wystarczająca, biorąc przy tym pod uwagę potrzeby prawidłowego i sprawnego
wykonywania czynności, o których mowa w art. 2, wielkość wpływu i stan zaległości
spraw o egzekucję i o dokonanie zabezpieczenia, stopień opanowania wpływu w tych
sprawach, ilość przedsiębiorców mających siedzibę lub oddziały w obszarze rewiru oraz
liczbę i strukturę ludności w rewirze. W razie uznania, iż zachodzi potrzeba zwiększenia
liczby komorników w rewirze. Minister Sprawiedliwości, z urzędu lub na wniosek
prezesa właściwego sądu okręgowego, zarządza, po zasięgnięciu opinii rady właściwej
izby komorniczej, utworzenie wolnego stanowiska komornika w tym rewirze, po czym
wszczyna postępowanie w trybie art. 11. W przypadku działania z urzędu Minister
Sprawiedliwości zasięga ponadto opinii prezesa właściwego sądu okręgowego. Opinię, o
której wyżej mowa, rada izby komorniczej nadsyła w terminie 21 dni. Nienadesłanie
opinii w tym terminie nie stanowi przeszkody do wydania zarządzenia.

4. Komornik nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji lub dokonanie
zabezpieczenia, do przeprowadzenia których jest właściwy zgodnie z przepisami
Kodeksu postępowania cywilnego.

5. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z
wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o
egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik
działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

6. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie
egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

[7. Komornik wybrany przez wierzyciela nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie
egzekucji, dokonania zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w
zakres jego ustawowych zadań.]

<7. Komornik wybrany przez wierzyciela nie może odmówić wszczęcia egzekucji,
wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności
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wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli byłyby prowadzone
w obszarze właściwości sądu apelacyjnego obejmującego jego rewir.>

8. Komornik wybrany przez wierzyciela odmawia jednak wszczęcia egzekucji, dokonania
zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych
zadań, jeżeli w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć
miesięcy. Zaległość tę oblicza się, dzieląc liczbę spraw niezałatwionych w poprzednim
półroczu przez średni miesięczny wpływ spraw w poprzednim półroczu, wyłączając
sprawy o egzekucję świadczeń powtarzających się.

[9. W przypadku odmowy, o której mowa w ust. 8, komornik wydaje postanowienie o
odmowie wszczęcia egzekucji, dokonania zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności.
Postanowienie to doręcza się tylko wierzycielowi.]

<9. W przypadku odmowy wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu
zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres ustawowych
zadań komornika, komornik wydaje postanowienie. Postanowienie to doręcza się
tylko wierzycielowi.>

10. Komornik wybrany przez wierzyciela zawiadamia niezwłocznie o wszczęciu egzekucji
lub dokonaniu zabezpieczenia komorników właściwych według przepisów Kodeksu
postępowania cywilnego. Zawiadomienie może być dokonane za pośrednictwem
telefaksu lub poczty elektronicznej. W takim przypadku dowodem zawiadomienia jest
potwierdzenie transmisji danych.

11. W razie podejmowania przez komornika wybranego przez wierzyciela czynności poza
swoim rewirem komorniczym wydatki obejmujące diety przysługujące osobom
zatrudnionym w kancelarii komornika i uczestniczącym w tych czynnościach, koszty
przejazdów i noclegów komornika i tych osób oraz koszty transportu specjalistycznego
obciążają wierzyciela, chyba że wyrazi on zgodę na obciążenie go innymi wydatkami
określonymi w art. 39 ust. 2. Wydatki te obciążają wierzyciela niezależnie od
przysługującego mu zwolnienia od kosztów sądowych. Nie wlicza się ich do kosztów
egzekucji obciążających dłużnika.

12. Przekazując sprawę innemu komornikowi, komornik wybrany przez wierzyciela, w
terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o przekazaniu, zwraca
niewykorzystaną zaliczkę lub jej część pobraną na poczet wydatków, o których mowa w
ust. 11.

13. Komornik, za zgodą wierzyciela, może przekazać całość lub część sprawy egzekucyjnej
innemu komornikowi, jeżeli ten wyrazi na to zgodę.

14. Komornik właściwy do prowadzenia egzekucji, zgodnie z przepisami Kodeksu
postępowania cywilnego, w chwili wszczęcia postępowania pozostaje właściwy do jego
ukończenia, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy.

Art. 32.
1. Na stanowisko asesora komorniczego może zostać powołana osoba odpowiadająca

wymogom:
1) określonym w art. 10 ust. 1 pkt 1-9, lub
2) z art. 10 ust. 1 pkt 1-7, która w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem

wniosku o powołanie na stanowisko asesora komorniczego pracowała co najmniej 5
lat na stanowisku referendarza sądowego.
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2. Kandydat na asesora komorniczego przedkłada zaświadczenie o niekaralności oraz
oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Asesora komorniczego powołuje prezes właściwego sądu apelacyjnego na wniosek osoby
zainteresowanej, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby komorniczej.

4. Właściwa rada izby komorniczej przedstawia opinię, o której mowa w ust. 3, w terminie
21 dni od dnia otrzymania wniosku. W opinii tej wskazuje komornika, który zatrudni
asesora komorniczego.

5. (uchylony).
6. Komornik ma obowiązek zatrudnić w okresie 2 lat co najmniej jednego asesora

komorniczego. Prezes właściwego sądu apelacyjnego może zwolnić komornika z tego
obowiązku po zasięgnięciu opinii prezesa sądu rejonowego i rady właściwej izby
komorniczej.

[7. Prezes właściwego sądu apelacyjnego albo rada właściwej izby komorniczej może
zobowiązać komornika do zatrudnienia wskazanego asesora komorniczego.]

<7. Rada właściwej izby komorniczej może zobowiązać komornika do zatrudnienia
wskazanego asesora komorniczego.>

<7a. Prezes właściwego sądu apelacyjnego może, po zasięgnięciu opinii rady właściwej
izby komorniczej, zobowiązać komornika do zatrudnienia wskazanego asesora
komorniczego, gdy:

1) komornik nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w ust. 6, lub
2) powstanie zaległość, o której mowa w art. 8 ust. 8.>

8. Prezes sądu apelacyjnego prowadzi wykaz asesorów komorniczych zatrudnionych w
obszarze właściwości podległego mu sądu.

Art. 40.
1. Na pokrycie wydatków, o których mowa w art. 39, komornik może żądać zaliczki od

strony lub innego uczestnika postępowania, który wniósł o dokonanie czynności,
uzależniając czynność od jej uiszczenia.

2. (utracił moc).
[3. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, przekazuje komornikowi sumy niezbędne na

pokrycie wydatków w sprawach innych osób zwolnionych od kosztów sądowych.]
<3. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, przekazuje komornikowi sumy

niezbędne na pokrycie wydatków w sprawach osób zwolnionych w tym zakresie od
kosztów sądowych.>

Art. 42.
1. Sumy przekazane przez sąd zgodnie z art. 40 ust. 3 komornik zwraca po ich

wyegzekwowaniu z pierwszeństwem przed wszelkimi innymi należnościami.
[2. W przypadku gdy postępowanie egzekucyjne lub dokonanie zabezpieczenia okaże się w

całości lub w części bezskuteczne, wydatki poniesione przez komornika, które nie zostały
pokryte z wyegzekwowanej części świadczenia, obciążają wierzyciela. Dotyczy to również
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wydatków poniesionych przez komornika w sprawach wskazanych w art. 40 ust. 2.
Przepis art. 49 ust. 3 stosuje się odpowiednio.]

<2. W przypadku gdy postępowanie egzekucyjne okaże się w całości lub w części
bezskuteczne, wydatki poniesione przez komornika, które nie zostały pokryte
z wyegzekwowanej części świadczenia, obciążają wierzyciela. Przepis art. 49 ust. 3
stosuje się odpowiednio.>

Art. 49a.
1. Wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych i dokonanie zabezpieczenia roszczeń

niepieniężnych uzależnione jest od uiszczenia przez wierzyciela opłaty stałej.
2. Nieuiszczenie opłaty, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od otrzymania przez

wierzyciela wezwania do zapłaty powoduje zwrot wniosku lub odmowę dokonania
czynności.

3. (utracił moc).
<4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się także w sprawach o egzekucję świadczeń

niepieniężnych, wszczętych na wniosek Skarbu Państwa, w tym na polecenie sądu
lub prokuratora.>

Art. 63.
1. Z zastrzeżeniem odmiennej umowy zawartej między komornikiem i zastępcą komornika,

o którym mowa w art. 26, zastępca komornika pobiera 25 % dochodu zastępowanego
komornika w pierwszym miesiącu sprawowania zastępstwa, a w następnych miesiącach -
50 % tego dochodu.

2. Jeżeli przyczyną zastępstwa jest zawieszenie komornika w czynnościach, zastępcy
komornika należy się do czasu ustania zawieszenia komornika w czynnościach dochód
określony w ust. 1, nie dłużej jednak niż przez okres jednego roku. Po upływie jednego
roku od dnia zawieszenia komornika w czynnościach zastępca komornika pobiera 100 %
dochodu zastępowanego komornika.

3. Zastępcy komornika ustanowionemu w związku z odwołaniem albo śmiercią komornika
należy się, z zastrzeżeniem ust. 5, cały dochód.

4. Dochodem komornika, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3, są pobrane i ściągnięte w danym
miesiącu opłaty egzekucyjne oraz zwrot wydatków gotówkowych za przejazdy,
określone w art. 39 ust. 2 pkt 3, pomniejszone o koszty działalności egzekucyjnej
komornika i sumy określone w niniejszym artykule.

5. Komornikowi odwołanemu oraz spadkobiercom zmarłego komornika należą się opłaty
prawomocnie ustalone przed odwołaniem lub śmiercią.

<6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika ustanowionego w
związku z odwołaniem albo śmiercią komornika oraz do jego spadkobierców.>

Art. 85.
1. Do zakresu działania Krajowej Rady Komorniczej należy w szczególności:



- 5 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

1) wyrażanie opinii w przedmiocie powoływania i odwoływania komorników i
asesorów komorniczych oraz w przedmiocie tworzenia nowych stanowisk
komornika;

2) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących biurowości i rachunkowości
obowiązujących w kancelariach i w innych sprawach dotyczących przepisów,
organizacji i funkcjonowania komornika i kancelarii;

[3) wyrażanie opinii w sprawach zmian przepisów dotyczących egzekucji, dokonywania
zabezpieczenia i funkcjonowania komorników;]

<3) wyrażanie opinii w sprawach zmian przepisów dotyczących egzekucji,
wykonywania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia i funkcjonowania
komorników;>

4) wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Ministra Sprawiedliwości lub
organy samorządu komorniczego;

5) wyrażanie opinii w sprawach zasad etyki zawodowej;
6) współdziałanie w organizowaniu egzaminu komorniczego;
7) ustalanie wysokości składek miesięcznych na potrzeby samorządu komorniczego

oraz zasad ich wydatkowania;
8) wyznaczanie komorników-wizytatorów dla poszczególnych izb komorniczych;
9) zwoływanie Krajowego Zjazdu Komorników oraz jego organizacja;

10) uchwalanie regulaminu działania Krajowej Rady Komorniczej oraz rad izb
komorniczych, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podejmowania uchwał
oraz kwestii reprezentowania tych organów;

11) uchwalanie ramowego regulaminu obrad walnego zgromadzenia komorników izby
komorniczej;

12) współpraca z organizacjami komorników innych krajów;
13) wydawanie czasopisma zawodowego;
14) prowadzenie działalności gospodarczej;
15) budowanie, wynajmowanie i utrzymywanie wspólnych pomieszczeń magazynowych

i hal aukcyjnych oraz utrzymywanie ciężkiego sprzętu transportowego;
16) przechowywanie akt spraw, w których postępowanie zostało zakończone, oraz

zbędnych urządzeń ewidencyjnych;
17) prowadzenie stron internetowych Krajowej Rady Komorniczej celem zamieszczania

wymaganych przez przepisy prawa ogłoszeń i informacji;
18) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa;
19) współpraca z sądem prowadzącym elektroniczne postępowanie upominawcze w

zakresie prowadzenia i aktualizowania listy komorników, zasad potwierdzania
danych do weryfikacji podpisu elektronicznego dla komorników, umożliwiających
dostęp do elektronicznych tytułów wykonawczych i ich weryfikację.

2. W zakresie prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 14, oświadczenia woli w
imieniu Krajowej Rady Komorniczej składa prezes lub wiceprezes oraz jeden z jej
członków.

3. Krajowa Rada Komornicza może przekazać radzie izby komorniczej zadanie, o którym
mowa w ust. 1 pkt 15.
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4. Krajowa Rada Komornicza składa Ministrowi Sprawiedliwości raz w roku, w terminie do
31 marca, informację o stanie egzekucji.

UWAGA: użyte w art. 2 ust. 5, art. 8 ust. 3, 4, 8 i 10, art. 39 ust. 2 pkt 7, art. 45 ust. 1, art.
46 ust. 2, art. 49 ust. 6 i art. 49a ust. 1 w różnym przypadku wyrazy „dokonanie
zabezpieczenia” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami
„wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia”.


