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276. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 22 kwietnia 1936 r. 

w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych 
o zmianie przepisów o umundurowaniu i uzbrojeniu 

Policji Państwowej. 

Na podstawie art. 65 ust. 3 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o 
Policji Państwowej (Dz . U. R. P . z 1931 r. Nr. 5, poz. 
27) i art. 2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 17 kwie tnia 1936 r. w sprawie zmiany przepi
sów o Policji Państwowej (Dz. U. R. P. Nr. 28, po'z. 
226}, zax:z ądz rum co nastę:p~e; 

§ 1. \VI rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnę
trznych z dnia 2 marca 1920 r. w przedmiocie umun
durowania i uzbrojenia Policji Państwowej (Dz. U. 
R. P. Nr. 26, poz. 159) po art. 2 dodaje się przepis, 
oznaK:zony jako art. Za, w bnzmieniu na'stęlPującem: 

"Art. 2a. Kandydaci na szeregowych Policji 
Państwowej mają nosić umundurowanie barwy i kro
ju w{)j 'skow~go z tą r6żnicą, że ; 

a) na kołnierzu kurtki i płaszcza naszyte są 
patki z sukna barwy chabrowej, jak u szere
gowych Policji Państwowej, bez palmetki; 

b) na kołnierzu i rękawie kurtki oraz płaszcza 
żadnych oznak nie naszywa się; . 

c) naramienniki kurtki i płaszcza pokryte są 
s,uknem barwy chabro,we,j, a na nich litery 
K G. białe hafto wane, 2,5 cm wyso,kie -
z zachowaniem rysunku i rozmieszczenia, 
jak u szeregowych, pozostających na etacie 
Komendy Głównej Po.Iicji Państwowej; 

d) czapka barwy i fasonu, jak u szeregowych 
Policji Państwowej, bez numeru ewidencyj
nego; furażerka barwy munduru; 

e) ohuwie - buty sąpe-riki; 
f) pas główny i żabka do bagnetu, jak u szere

gowych Po.Iicji Państwowej; 
g)gwizldawka ze slZnurkiem, jak u szerelgo'wY'ch 

Policji Państwowej; 
h) pałeczki gumo.we, jak u szeregowych Po.Iicji 

Państwowej; 
i) rękawiczki, jak u szeregowych Policji Pań

stwowej. 
Uzbrojenie kandydatów na szeregowych Policji 

Państwowej stanowi: 
a) karabin, 
b) bagnet z pochewką i 
c) hełm stalowy typu wo.jskowego, malo.wany 

na barwę granatową, z orłem państwowym 
na przo.dzie, bez numeru ewidencyjnego.". 

§ 2. Rozpo.rządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Spra,w WelWItlęt.rmych: Wł. Raczkiewicz 

277. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI 

z dnia 25 kwietnia 1936 r. 

O taksie za czynności komorników. 

Na podstawie art. IX przepisów wprowadzają
cych prawo o sądolwem postępowaniu egzekucyj'llem 
(Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 93, poz. 804) zarządzam co 
następuje: 

R o z d z i al I. 

Przepisy ogólne. 

§ 1. Komornik pobiera za swe czynności opła
ty oraz należności na pokrycie wydatków. 

§ 2. Osoba, której sąd przyznał prawo ubo
gich, wolna jest od uis'zczania komol'lli'kiQwi ' opłat 
i należności na pokrycie wydatków. 

Skarb PańsIwa oraz podmioty prawne, za któ
re działa Prokurator ja Generalna Rzeczypospolitej 
Po.1skie!j, wolne są o.d ui,szczania tej części op'łat, któ
ra przypada Skarbowi Państwa. 

§ 3. Strona, która wnosi o podjęcie przez ko
mornika czynności, połączonej z opłatą lub wydat
kami, obowiązana jest wpłacić mu zaliczkę na po
krycie tej o.płaty lub tych wyda:tków. 

Od obowiązku złożenia zaliczki na pokrycie 
opłat wolny jest Skarb Państwa oraz podmioty praw
ne, za które działa Prokuratorja Generalna Rzeczy
pospolitej Polskiej. 

Komornik nie pobiera zaliczki na opłatę za do
konanie sprzedaży. 

§ 4. Komornik nie podejmie czynności, dopó
ki strona nie złoży zaliczki. 

W razie niezłożenia zaliczki komornik wezwie 
stronę do uiszczenia zaliczki w terminie tygodnio
wym od dnia doręczenia wezwania · pod rygorem 
zwrotu wnio.sku. 

Po bezskutecznym upływie terminu komornik 
zwróci wnio.sek stronie. 

§ 5. Opłaty i wydatki, od których strona by
ła uwolniona l'UJb MÓl'ych nie uiś,ciła. koano.rnik po
bierze od dłużnika. 

Opłaty i wydatki, nie uiszczone przez dłużnika, 
komo.rnik wyegzekwuje od strony, która żądała wy
konania czynno.ści, chyba że służy jej uwolnienie 
(§ 2). W tym celu komornik wyda postanowienie, w 
którem wezwie stronę do uiszczenia należności w 
ter.miJnie dwutY'godniowym od dnia do.ręoaze,nia posta
nowienia. Postano.wienie to podlega wykonaniu w 
drodze egzekucji bez zaopatrywania go klauzulą wy
konalności. 

R o z d z i a ł II. 

O opiatach w ogólności. 

§ 6. Opłata jest stosunkowa lub stała. 
Wysokość opłaty stosunkowej, jeżeli ro.zporzą

dzenie niniejsze nie stanowi inaczej, zależna jest od 
wartości roszczenia, o.bliczonego wraz z odsetkami, 
kosztami i inne mi należnościami. 
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Cała opłata stosunkowa wynosi: 
przy wartości do 50 zł włącznie . 
przy wartości ponad 50 zł do 100 zł włącz

nie . 
przy wartości ponad 100 zł do 200 zł włącz-

nie. .... 
przy wartości ponad 200 zł do 400 zł włącz

nie. 
przy wartości ponad 400 zł do 600 zł włącz-

nie. . 
przy wartości ponad 600 zł do 1000 zł włącz-

nie. . 
przy wartości ponad 1000 zł do 5000 zł 

włącznie: 
od, pierwszych 1000 zł . . . . 
od nadwyżki za każde rozpoczęte 1000 zł 
przy wartości ponad 5000 zł do 10.000 zł 

włącznie: 
od pierwszych 5000 zł . . . . 
od nadwyżki za każde rozpoczęte 1000 zł . 
przy wartości ponad 10.000 zł do 100.000 zł 

włącznie: 
od pierwszych 10.000 zł . . 
od nadwyżki za każde rozpoczęte 1000 zł 
przy wartości ponad 100.000 zł: 
od pierwszych 100.000 zł . . . 
od nadwyżki za każde rozpoczęte 10.000 zł 

Suma opłaty stosunkowej nie może 
wynosić mniej niż . 

R o z d z i a ł III. 
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Opłaty Vi sprawach spornych i egzekucyjnych. 

§ 7. Całą opłatę stosunkową pobiera się: 
1) za zajęcie ruchomości, za zajęcie wierzy tel

no'ści lub innych praw majątkowych, związanych 
z posiadaniem dokumentu, wymienionych wart. 630 
k. p. c.; 

2) za dokonanie przez publiczną licytację sprze
daży ruchomości, nieruchomości i praw, za dokona
nie sprzedaży z wolnej ręki ruchomości, za objęcie 
ruchomOŚCI przez wierzyciela - opłatę oblicza się 
od uzyskanej ceny; 

3) za dokonanie opisu nieruchomości, 
niemniej jednak niż . . . . . 6 Zlł. 

Jeżeli czynność wymieniona w p. 1}-
3) trwała ponad 3 godziny, komornik za 
każdą następną rozpoczętą godzinę pobie,ra 
dodatkowo opłatę w wy-so>kości. . . 2 " 

Opłatę za dokonanie sprzedaży pobiera się, 
choćby sprzedaż uznano za niedoszłą do skutku 
spowodu nieuiszczenia w terminie res:dy ceny na
bycia (art. 613 k. p. c.). 

§ 8. Połowę opłaty stosunkowej pobiera się: 
1) za zajęcie ruchomości, wierzytelności lub in

nych praw majątkowych, związanych z posiadaniem 
dokumentu, wymienionych wart. 630 k. p. c., jeżeli 
zajęcie nastąpiło przez zaznaczenie w protokóle po
przedniego zaję'cia (art. 587 § l, 641 § 1 k. .p. c.) j 

2) za zajęcie wierzytelności lub innych praw 
majątkowych poza wymienionemi wart. 630 k. p. c., 
a w szczególności za zajęcie uposażenia służbowego, 
zaopatrzenia emerytalnego. wynagrodzeń, diet; 

3) za sprawdzenie zajętych ruchomości bez 
równoczesnego dokonania zajęcia (art. 587 § 2 k. 
p. c.); 

4) za opis zajęfeg.o prawa lulb ruchomości 
(art. 634, 817 § 3 k. p. c.); 

5 J za oszacowanie; 
6) za wezwanie o zapłatę długu przy 

egzekucji z nieruchomości (art. 654 k. p. c.), 
nie wię·ce'j jednak niż . 10 :zł. 

Opłata za oszacowanie nie należy się, jeżeli 
oszacowania dokonywa komornik przy zajęciu, opi
sie lub sprzedaży. 

Jeżeli oszacowania dokonywa komornik w to
ku egzekucji celem zniesienia współwłasności, opła
tę oblicza się od sumy oszacowania. 

§ 9. Opłata stała wynosi: 
1) za doręczenie dokonane przez ko

mornika, jeżeli obecność komornika przy 
doręczeniu jest konieczna i stanowi ono sa
moistną czynność (n. p. doręczenia na wnio-
sek towarzystw kredytowych) 1 zł 

2) za wylko.nanie !przymusu olsohiste!go 10" 
3) za przyjęcie przez komornika sumy 

od d'lużnika wielrzytelnoś'Ci (ar't. 631 ik. :p. c.), 
raty na pokrycie długu wraz z pTzekazaniem 
ich wier:zydeJ.owi lub do d~pozytu 1 " 

Od opłaty tej wolne są sumy do 10 zł 
włącznie. 

4) za odebranie dłużnikowi dokumen
tów lub rzeczy ruchomych wraz z oddaniem 
ich wierzycielowi, do depo-zytu lub na skład 
(art. 638, 650, 812, ~62 ~. p. c.). .... 3 " 

5) za czynnoścI ZWIązane z przemesle-
niem zajętych ruchomości na i~ne. miejsce. 3 " 

6) za udział przy U'sumęclU opo-ru 
(art. 820 k. p. c .). . . . . . 5" 

Jeżeli czynno-ść, wymieniona w p. 4)-
6) trwała ponad godzinę, komornik za każ
d~ następną rozpoczętą godzinę pobiera do-
dabkow-o opłatę w wY1sokości 2 " 

Za doręczenie do rąk pełnomocnika lub kura
tora ustano-wionych dla kitku ucze·sl'llików, należy 
się ~.pła>ta za jedno doręczenie. 

§ 10. Opłata stała wynosi: 
1) za wprowadzenie w posiadanie nieruch?

mości usunięcie z niej ruchomości, wprowadzeme 
zarządcy w zarząd lub sekwestr nad nieruchomo·ś·cią: 

a) przy nieruchomościach ziemskich obszaru: 
do 3 ha. . . 7 zł 
do 8 ha 10 " 
do 15 ha . 13 " 
do 30 ha . . . .. 16 " 
ponad 30 ha od każdych dalszych 
rozpoczętych 10 ha dodatkowo po . 

b) przy nieruchomościach miejskich 
lub zakładach fabryczno - przemy-
słowych według szacunku ubezpie
czeniowego: 
do 3000 zł 
do 10.0'00 zł 
do 20.000 zł 
do 100.000 zł 

1 " 

7 zł 
10 " 
13 " 
16 " 
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ponad 100.000 zł od każdych roz-
po:częty,ch 10.000 zł dodatkowo po 1 zł 

2) za dokonanie eksmisji z lokalu: 
od Ikażde j izhy . . .. 2 " 

Pomieszczeń pobocznych jak: przedpokoje, k0-
.rytane, werandy, 'łazienki, ~piżarnie, al,kowy i poko
Je dla służby nie uwzględnia się przy obliczemu 
opłaty. 

Jeżeli czynność, w)llmieniona w ip. 1), 
trwała ponad 3 godziny, a czynność, wy
mieniona w p, 2),-ponad godzinę, komornik 
za kaŻidą następnąroZipoczętą godzinę pobiera 
doda,tkowo O:p'łaŁę w wysokości , , . 2 zł. 

§ 11. Jeżeli czynność, dla której wy
konania komornik przybył na miejsce, nie 
doszła do skutku, należy mu się opłata w 
wy.sokoślCi 2 zł. 

R o z d z i a ł IV. 

Opłata w innych sprawach. 

§ 12. Za dokonanie sprzedaży na podstawie 
kodeksu handlowego (art. 510, 547 i 670) oraz pra
wa tlipadłościowego (art. 116) 'komorn~k iPobiera opła
tę sltoSlUlnlkową, przewi,dzianą w § 7 IP, 21 IrozlPorzą
dzenia niniejszego. 

§ 13. Komornik pobiera opłatę stałą: 
1 )z.a ofiarowanie pieniędzy wierzycie-

lowi w imieniu dłużnika: 
do 500 zł . 3 zł 
ponad 500 zł . 5 Ił 
2) a) za dokonanie spisu majątku lub 

jego części; 
b) za opieczętowanie lub zdjęcie 

pieczęci bez dokonania jedno
cześnie spisu: 
za pierwszą godzinę. . . 5 Ił 
za każdą następną rozpoczętą 
godzinę . . . . . 2 " • 

Do innych czynności komornika w postępowa
niu niespornem i upadłościowern stosuje się odpo
wiednio przepisy §§ 6 - 11 rozporządzenia niniej
szego. 

R ozdz i al V. 

Należności na wydatki. 

§ 14. Komornikowi należy się w całości 
zw,ro,t ws,z,elki,ch wydatkórw goŁówlkowY'cih jako to: 
na opłaty pocztowe, opłaty za doręczenia, uskutecz
niane przez organa sądowe i gminne, na należności 
biegłych, koszty ogłoszeń w dziennikach, koszty 
przenie'sienia i przechowania oraz należności osób 
przywołanych do czynności. 

§ 15. Za doręczenie, dokonywane zamiast or
ganów doręczających, komornik ma prawo pobrać 
na rzecz swoją wynagrodzenie w wysokości 40 gr. 

Wynagrodzenie to nie należy się, jeżeli komor
nik dokonywa doręczeń przy innej czynności egze
kucyjnej w toku lego samego postępowania egzeku
cyjnego. 

§ 16. Za sporządzenie wezwań, zawiadomień, 
ogłoszeń, protokółów i innych pism, które w postę
powaniu egzekucyjne m należy sporządzić z urzędu, 
komornik pobiera na rzecz swoją tytułem zwrotu 
wydatków ryczałt kancelaryjny. 

Ryczałt kancelaryjny wynosi: 
1) od wnio'sku o wszczęcie egzekucji należności 

pieniężnych: 

a) przy egzekucji z ruchomości, wierzytelności 
i innych praw majątkowych - połowę sta
wek, wymienionych w § 6, nie mniej niż 
3 zł, a nie więcej niż 15 zł; 

b) przy egzekucji z nieruchomości - czwartą 
c1zęść sfaJwek, w)'lmielnionych w § 6, nie 
mniej niż 3 z,ł, a nie więcei niż 15 zł; 

2) od wyznaczenia terminu opisu i oszacowa
nia nieruchomości '- czwartą część stawek, wymie
nionych w § 6, nie mniej niż 5 zł, a nie więcej niż 
15 zł; 

3) od wniosku o wszczęcie egzekucji roszczeń 
niepieniężnych : 

aj celem zniesienia współwłasności 
nieruchomości . . .• 15 zł 

b) innych roszczeń niepieniężnych 3 " ; 
4) od wniosku: 
a) o wykonanie zarządzenia tymczasowego 

(zabezpieczenia powództwa); 
b) o podjęcie zawieszonej lub wstrzymanej eg-

zekucji; . 
- połowę wynagrodzenia, wymienionego W 

p. 1) i 3), zależnie 'Od rodzaju zarzą!dzenia tymczaso
wego lub egzekucji, nie mniej niż 1 zł 500 ,gr, a nie wię
cej niż 7 zł 50 gr. 

Ryczałt kancelaryjny nie należy się, jeżeli wnio
sek slPorwodu braków formaJlnych Jub niez:ło'żenia 
opłaty (zaliczki) nie mógł być załatwiony. 

§ 17. Za spor,ządzenie wez,wań,zawiadomleń, 
ogłoszeń, protokółów, odpisów i zaświadczeń w po
stępowaniu nie'spornem i upadłościowem komornik 
pobiera na rzecz swoją wynagrodzenie w wysokości 
50 groszy za każdą choćby rozpoczętą stronę tych 
pism. 

Strona pisma powinna zawierać przeciętnie 
25 wierszy, a każdy wiersz 45 liter pisma. 

W postępowaniu egzekucyjnem wynagrodze
nie powyższe komornik pobiera tylko za sporządze
nie na żądanie strony odpisów i zaświadczeń. Za pi
sma, które komornik w myśl przepisów kodeksu po
stępowania cywilnego powinien sporządzić z urzę
du, oraz za wezwania o zaliczkę, nie pobiera on wy
nagrodzenia, unormowanego paragrafem niniejszym. 

§ 18. Jeżeli komornik na żądanie strony wy
konywa czynność poza granicą administracyjną miej
scowości, w której ma siedzibę, należy mu się wyna
grodzenie za przejazd w kwocie 20 groszy za każdy 
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rozpoczęty kilometr, licząc drogę najkrótszą od jego 
sieldzilby do miejsca dokonania ozynlnośd i Sipowro
tern. 

Jeżeli komornik wykonywa czynności w kilku 
sprawach w tej samej miejscowości, położonej po~a 
granicą administracyjną jego siedziby, należy mu S1ę 
wynagrodzenie tylko za jeden przejazd. Wynagro
dzenie to dJzieili się rÓlWino między lPosz'czegółlne 
sprawy. 

Komornikowi nie służy prawo do diet i kosz
tów przej Cliz,d,u, nalelŻuych f,unlkcjona il"' jus,zom pań
stwowym w cza'sie pełn ienia czynności służbowych 
poza zwykłem miejscem służbowem. 

R Q Z d z i a ł VI. 

Opłaty i wydatki w sprawach egzekucyjnych, 
wszczętych z urzędu. 

§ 19. ,W s'Prawach egzekucji Iglfzywien, kar ipie
niężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania, 
wszczętej w trybie ad. VII przepisów wprowadza
jących prawo o sądowem postępowaniu egzekucyj
nem, stosuje się przepisy poprzedzające z następują
cemi zmianami: 

1) komornik nie pobiera zaliczki na pokrycie 
opłat i wydatków; 

2) jeżeli egzekucja nie dała wyniku, Skarb 
Państwa zwraca komornikowi tylko wydatki ponie
sione w gotówce; 

3) w przypadku prowadzenia egzekucji z rucho
mości, wierzytelności i innych praw majątkowych 
o należność nieprzewyższającą 20 złotych komorni
kowi nie służy prawo do pobierania wymienionego 
w §§ 16 i 18 ryczałtu kancelaryjnego oraz wynagro
dzenia za przejazd; w sprawach tych komornik po
biera ryczałt kancelaryjny w wysokości 1 zł. 

R o z d z i a ł VII. 

Przepisy przejściowe i końcowe. 

§ 20. ,W sprawach, wszczętych przed 1 stycz
nia 1933 r ., stosuje się obowiązujące wówczas prze
pisy. Na obszarze Sądów Apelacyjnych w Krakowie 
i Lwowie oraz Sądu Okręgowego w Cieszynie w 
sprawach tych nie pobiera się opłaty sądowej od pism 
i załączników, wnoszonych do komornika; do spraw 
tych natomiast stosuje się przepisy rozdziału V z tą 
zmianą, że wynagrodzenie za sporządzenie z urzędu 
pism, wezlWań, zawiardomień i o-bwiesz'czeń pobie:ra 
komornik w€'dłU!g § 17. PozaŁem w tych sprawach ko
mornik ma prawo do wynagrodzenia, ustalonego roz
porządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lu
tego 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 15, poz. 129), niezależnie 
od miejlsca, gdzie -cz,)1IIlno'ść jes,t wylkolIlYlwana. 

§ 21. W sprawach, wszczętych przed dniem 
wejścia w życie rozporządzenia niniejszego a niewy
mienionych w paragrafie poprzedzającym, stosuje się 
przletp~sy il"OiZ'por,z~dzenia n1nie'jslZ,eigo co ,do OiPłat i na
leżności na pokrycie wydatków, pobieranych po tym 
dniu. 

W sprawach tych komornik nie pobiera ryczał
tu kancelaryjnego, przewidzianego w § 16 p. 2. 

W sprawach egzekucyjnych, wszczętych z urzę
du i wymienionych w p. 3i) § 19, komornik nie będzie 
egzekwował przypadłego, mu przed wejściem w ży
cie rozpo-rządzenia niniejsze.go wynagrodz.enia z ty
tułu zw,rotu 'wYidatików hrb p1"zeijazdu (§§ 16 i 18). 

§ 22. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie zd:niem 20 ma ja 1936 If. 

Jednocześnie traci moc obo-wiązującą rozporzą
dzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 
193,2 r . o taksie za czynności komorników (Dz. U. R. 
P. Nr. 114, poz. 948). 

Minlster SprarwiedJli:wośd: Czesław Michałowski 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Państwowej w Warszawie. 83203 

Cena 75 gr 

Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi w kraju 8 zł kwartalnie (32 zł rocznie). Władze, urzędy i instytucje państwowe 
oraz władze samorządu terytorjalnego opłacają 6 zł kwartalnie (24 zł rocznie). Do prenumeraty zagranicznej dolicza się 4 zl 
kwartalnie (16 zł rocznie) tytułem porta pocztowego. Prenumeratę wpłacać należy zgóry przed początkiem każdego kwar
tału, półrocza lub roku. 

Zamówienia na prenumeratę jak również na numery pojedyńcze wykonywa się jedynie po wpłaceniu należności. 
Reklamacje spowodu nie otrzymania poszczególnych numerów wnosić należy do właściwych urzędów pocztowych 

niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. Reklamacyj spóźnionych lub wniesionych niewłaściwie nie 
uwzględnia się. 

Wszelkie wpłaty na Dz. U. R. P. wnolli6 uleży za pOlreclnictwem P. K. O. na konto czekowe Adm. Dz. Ustaw 30-130. 


