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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 wrzeÊnia 2006 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sàdowych i egzekucji
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190,
poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253 oraz z 2006 r. Nr 73,
poz. 507, Nr 104, poz. 708 i Nr 145, poz. 1050) og∏asza
si´ w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sàdowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882),
z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:

11) wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2006 r. sygn. akt P 18/05 (Dz. U. Nr 84, poz. 585),

1) ustawà z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu
wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110,
poz. 1255),

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

2) ustawà z dnia 24 maja 2000 r. o zmianie ustawy —
Kodeks post´powania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy
o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych oraz
ustawy o komornikach sàdowych i egzekucji
(Dz. U. Nr 48, poz. 554),
3) ustawà z dnia 19 lipca 2001 r. o zmianie ustawy —
Kodeks post´powania cywilnego, ustawy o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sàdowych i egzekucji (Dz. U.
Nr 98, poz. 1069),
4) ustawà z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju
sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070
i Nr 154, poz. 1787),
5) ustawà z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie ustawy
o komornikach sàdowych i egzekucji oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1452),
6) ustawà z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152),
7) ustawà z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808),
8) ustawà z dnia 30 lipca 2004 r. o zmianie ustawy —
Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych, ustawy — Prawo o notariacie oraz ustawy
o komornikach sàdowych i egzekucji (Dz. U.
Nr 202, poz. 2067),

12) ustawà z dnia 24 maja 2006 r. o zmianie ustawy
o komornikach sàdowych i egzekucji (Dz. U. Nr 135,
poz. 949)
oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 7 wrzeÊnia 2006 r.

1) art. 95—98, art. 106, art. 107 i art. 109 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o komornikach sàdowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882), które stanowià:
„Art. 95. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. —
Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U.
Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113,
z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231,
z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11,
poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5,
poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242,
z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324,
z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175,
z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198,
Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22
poz. 92 i Nr 115 poz. 496, z 1993 r. Nr 12,
poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509,
z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24,
poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350
i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 43,
poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471,
Nr 102, poz. 643, Nr 113, poz. 752
i Nr 121, poz. 769 i 770) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w art. 131 w § 1 po wyrazie „poczt´”
stawia si´ przecinek i dodaje si´ wyraz
„komornika”;
2) po art. 759 dodaje si´ art. 7591
w brzmieniu:
„Art. 7591. Przepisy niniejszego Kodeksu dotyczàce w∏aÊciwoÊci miejscowej komorników nie uchybiajà prawu
wyboru komornika okreÊlonemu w odr´bnych przepisach.”;

9) ustawà z dnia 24 wrzeÊnia 2004 r. o zmianie ustawy o komornikach sàdowych i egzekucji oraz
o zmianie ustawy — Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 236, poz. 2356),

3) w art. 770 zdanie czwarte otrzymuje
brzmienie:

10) ustawà z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538),

„Na postanowienie sàdu przys∏uguje
za˝alenie stronom oraz komornikowi.”;
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4) art. 772 otrzymuje brzmienie:
„Art. 772. Minister
SprawiedliwoÊci
w drodze rozporzàdzenia
wyda szczegó∏owe przepisy
o czynnoÊciach komorników.”;
5) po art. 773 dodaje si´ art. 7731 w brzmieniu:
„Art. 7731. § 1. W wypadku zbiegu
egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelnoÊci lub praw, dalszà
egzekucj´
prowadzi
komornik, który pierwszy wszczà∏ egzekucj´.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje si´ do egzekucji
z nieruchomoÊci.”;
6) art. 844 otrzymuje brzmienie:
„Art. 844. § 1. Egzekucja z ruchomoÊci
nale˝y do komornika
tego sàdu, w którego
okr´gu znajdujà si´ ruchomoÊci, chyba ˝e
wierzyciel wybierze innego komornika.
§ 2. Komornik, który wszczà∏
egzekucj´ z niektórych
ruchomoÊci
d∏u˝nika,
jest w∏aÊciwy do przeprowadzenia egzekucji
z pozosta∏ych ruchomoÊci d∏u˝nika, chocia˝by
znajdowa∏y si´ w okr´gu innego sàdu.”;
7) w art. 865:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Zaj´te ruchomoÊci nieu˝ywane, stanowiàce przedmiot obrotu handlowego, komornik na
wniosek strony mo˝e sprzedaç
przedsi´biorcy prowadzàcemu
obrót takimi ruchomoÊciami
po cenach hurtowych, a gdy
takie ceny nie zostanà udokumentowane, po cenach o 25 %
ni˝szych od wartoÊci szacunkowej ruchomoÊci.”,
b) w § 3 wyrazy „placówkom handlu
uspo∏ecznionego lub innym jednostkom gospodarki uspo∏ecznionej,” zast´puje si´ wyrazami „maklerskim i innym”.
Art. 96. W ustawie z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r.
o pracownikach urz´dów paƒstwowych
(Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35,
poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132,
z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178
i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r.
Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95,
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poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90,
poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704,
z 1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89,
poz. 402, Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r.
Nr 98, poz. 604) w art. 44 skreÊla si´ wyrazy „i komorników”.
Art. 97. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. —
Prawo o ustroju sàdów powszechnych
(Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77,
poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105,
poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81,
poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367 oraz
z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604,
Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751—753,
Nr 121, poz. 769 i Nr 124, poz. 782) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w tytule dzia∏u V skreÊla si´ wyraz „komornicy” oraz nast´pujàcy po nim
przecinek;
2) skreÊla si´ art. 121;
3) w art. 124:
a) w § 1 skreÊla si´ pkt 3,
b) w § 3 skreÊla si´ wyraz „komorników” oraz nast´pujàcy po nim przecinek;
4) w art. 125 skreÊla si´ pkt 2.
Art. 98. W ustawie z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie
Kodeksu post´powania cywilnego, rozporzàdzeƒ Prezydenta Rzeczypospolitej —
Prawo upad∏oÊciowe i Prawo o post´powaniu uk∏adowym, Kodeksu post´powania administracyjnego, ustawy o kosztach
sàdowych w sprawach cywilnych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 43,
poz. 189) w art. 10 wyraz „wydania” zast´puje si´ wyrazem „dor´czenia”.”

„Art. 106. Przez okres nie d∏u˝szy ni˝ 2 lata od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy komornicy zachowujà prawo do zajmowania w sàdach dotychczas u˝ytkowanych lokali
na podstawie umowy najmu zawartej
mi´dzy komornikiem a prezesem sàdu
rejonowego.
Art. 107. 1. Prezes w∏aÊciwego sàdu apelacyjnego, w terminie 3 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy, zwo∏a walne
zgromadzenie komorników izby komorniczej majàcej siedzib´ w okr´gu
tego sàdu w celu przeprowadzenia
pierwszych wyborów do organów
izby komorniczej oraz cz∏onków Krajowej Rady Komorniczej.
2. Minister SprawiedliwoÊci w terminie
6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy zwo∏a Krajowy Zjazd Komorników w celu przeprowadzenia
pierwszych wyborów do organów samorzàdu komorniczego.”
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„Art. 109. Do czasu ukonstytuowania si´ samorzàdu komorniczego i jego organów,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy,
do nadzoru nad komornikami oraz odpowiedzialnoÊci s∏u˝bowej i dyscyplinarnej stosuje si´ przepisy dotychczasowe.”;
2) art. 32 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 110, poz. 1255), który stanowi:
„Art. 32. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2000 r.”;
3) art. 6 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o zmianie ustawy — Kodeks post´powania cywilnego, ustawy
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych
oraz ustawy o komornikach sàdowych i egzekucji
(Dz. U. Nr 48, poz. 554), który stanowi:
„Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2000 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 6 lit. b), pkt 7
i pkt 61 w zakresie art. 5052 Kodeksu post´powania cywilnego, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2000 r.”;
4) art. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2001 r. o zmianie ustawy — Kodeks post´powania cywilnego, ustawy
o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych oraz
ustawy o komornikach sàdowych i egzekucji
(Dz. U. Nr 98, poz. 1069), który stanowi:
„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;
5) art. 212 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787), który stanowi:
„Art. 212. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2001 r., z wyjàtkiem:
1) art. 91 § 2a, art. 151 § 1, art. 178,
art. 193 i art. 195 pkt 2, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
2) art. 13 § 2 pkt 4, art. 91 § 2, 3 i 4,
art. 176, art. 177 i art. 179 § 1—4, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.”;
6) art. 6—9 ustawy z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie ustawy o komornikach sàdowych i egzekucji
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 130, poz. 1452), które stanowià:
„Art. 6. 1. Komornicy powo∏ani przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stajà si´
z dniem jej wejÊcia w ˝ycie komornikami w rozumieniu tej ustawy w dotychczasowych siedzibach.
2. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy rozwiàzuje si´ stosunek pracy z komornikiem.
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Art. 7. Do rycza∏tu kancelaryjnego pobranego po
dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje si´ przepis art. 104 ust. 1 w brzmieniu
nadanym tà ustawà.
Art. 8. 1. Do czynnoÊci egzekucyjnych oraz wykonywania orzeczeƒ sàdowych o zabezpieczenie roszczenia, rozpocz´tych
przed wejÊciem w ˝ycie ustawy, stosuje
si´ przepisy dotychczasowe.
2. Rewiry komornicze istniejàce w dniu
wejÊcia w ˝ycie ustawy sà rewirami komorniczymi w rozumieniu art. 7 ustawy
wymienionej w art. 1.
Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.”;

7) art. 161 i 163 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1152), które stanowià:
„Art. 161. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie upowa˝nieƒ ustawowych zmienianych w art. 141—158
zachowujà moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ przez 12 miesi´cy od
dnia wejÊcia ustawy w ˝ycie.”
„Art. 163. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r., z wyjàtkiem:
1) art. 25 ust. 2, art. 95, art. 102—105,
art. 123 pkt 1 i 3, art. 124 i 125,
art. 127, art. 135 ust. 2 i 3 — w zakresie dotyczàcym art. 123 pkt 3 oraz
art. 137 ust. 2, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2004 r., jednak nie
póêniej ni˝ z dniem uzyskania cz∏onkostwa Rzeczypospolitej Polskiej
w Unii Europejskiej;
2) art. 148 pkt 3 lit. c, w zakresie, w którym dotyczy art. 80b ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 148, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca 2004 r.,
jednak nie póêniej ni˝ z dniem uzyskania cz∏onkostwa Rzeczypospolitej
Polskiej w Unii Europejskiej.”;
8) art. 90 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808), który stanowi:
„Art. 90. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 27 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2005 r.;
2) art. 15 pkt 2, art. 23 pkt 1—4, art. 69
i art. 70, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2007 r.”;
9) art. 5 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach
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w ˝ycie ustawy, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

prawnych, ustawy — Prawo o notariacie oraz ustawy o komornikach sàdowych i egzekucji (Dz. U.
Nr 202, poz. 2067), który stanowi:

2. Rewiry komornicze istniejàce w dniu
wejÊcia w ˝ycie ustawy sà rewirami komorniczymi w rozumieniu art. 7 ustawy
wymienionej w art. 1 w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà.

„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;
10) art. 3—5 ustawy z dnia 24 wrzeÊnia 2004 r. o zmianie ustawy o komornikach sàdowych i egzekucji
oraz o zmianie ustawy — Kodeks post´powania
cywilnego (Dz. U. Nr 236, poz. 2356), które stanowià:
„Art. 3. Wobec komorników, o których mowa
w art. 99 ust. 1 ustawy wymienionej
w art. 1, którzy w dniu powo∏ania na stanowisko komornika ukoƒczyli 35 lat,
w przypadkach okreÊlonych w art. 11a
ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
nie stosuje si´ art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;
11) art. 225 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183,
poz. 1538), który stanowi:
„Art. 225. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;
12) art. 2 ustawy z dnia 24 maja 2006 r. o zmianie ustawy o komornikach sàdowych i egzekucji (Dz. U.
Nr 135, poz. 949), który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”.

Art. 4. 1. W sprawach egzekucyjnych oraz
w sprawach o dokonanie zabezpieczenia, wszcz´tych przed dniem wejÊcia

Marsza∏ek Sejmu: M. Jurek
Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
7 wrzeÊnia 2006 r. (poz. 1191)

USTAWA
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o komornikach sàdowych i egzekucji
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Komornik sàdowy, zwany dalej „komornikiem”, jest funkcjonariuszem publicznym dzia∏ajàcym
przy sàdzie rejonowym.
Art. 2. 1. Komornik wykonuje czynnoÊci egzekucyjne w sprawach cywilnych oraz inne czynnoÊci przekazane na podstawie odr´bnych przepisów.
2. Komornik pe∏ni czynnoÊci osobiÊcie, z wyjàtkiem przypadków okreÊlonych w przepisach prawa.
3. Komornikom powierza si´ w szczególnoÊci nast´pujàce zadania:
1) wykonywanie orzeczeƒ sàdowych w sprawach
o roszczenia pieni´˝ne i niepieni´˝ne oraz o zabezpieczenie roszczeƒ;

4. Komornik, poza zadaniami okreÊlonymi w ust. 3,
ma prawo:
1) dor´czania zawiadomieƒ sàdowych, obwieszczeƒ,
protestów i za˝aleƒ oraz innych dokumentów za
potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
2) na wniosek organizatora licytacji — sprawowania
urz´dowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najni˝szej lub najwy˝szej oferty.
5.1) Organy administracji publicznej, urz´dy skarbowe, organy rentowe, o których mowa w art. 476 § 4
Kodeksu post´powania cywilnego, banki, spó∏dzielcze
kasy oszcz´dnoÊciowo-kredytowe i podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç maklerskà na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 oraz
———————
1)

2) wykonywanie innych tytu∏ów wykonawczych wydanych na podstawie odr´bnych przepisów;
3) sporzàdzanie protoko∏u stanu faktycznego przed
wszcz´ciem procesu sàdowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarzàdzenie sàdu lub prokuratora.

Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r.
o zmianie ustawy o komornikach sàdowych i egzekucji
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130,
poz. 1452), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.;
w brzmieniu ustalonym przez art. 197 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz. 1538), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 24 paêdziernika 2005 r.
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z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119), zobowiàzane sà na pisemne ˝àdanie komornika udzieliç
mu informacji niezb´dnych dla prawid∏owego prowadzenia post´powania egzekucyjnego. Przepisy art. 762
Kodeksu post´powania cywilnego stosuje si´ odpowiednio. W sprawach o egzekucj´ Êwiadczeƒ alimentacyjnych lub rent majàcych charakter alimentów
informacje, o których mowa w niniejszym ust´pie,
udzielane sà nieodp∏atnie.
6.2)

Komornik ponosi odpowiedzialnoÊç za szkody
wynikajàce z ujawnienia tajemnicy bankowej lub skarbowej i wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem.
Art. 3. 1. Przy wykonywaniu czynnoÊci komornik
podlega tylko ustawom oraz orzeczeniom sàdu.
2. Prezes sàdu rejonowego, przy którym dzia∏a komornik, nadzoruje formalnà poprawnoÊç jego dzia∏alnoÊci, a w szczególnoÊci:
1) szybkoÊç, sprawnoÊç i rzetelnoÊç post´powania
poprzez badanie, czy w konkretnych sprawach
nie zachodzi nieuzasadniona przewlek∏oÊç w podejmowaniu czynnoÊci, przy czym nadzór nie
mo˝e wkraczaç w dzia∏ania podlegajàce nadzorowi sàdu;
2) prawid∏owoÊç prowadzenia biurowoÊci i rachunkowoÊci, z tym ˝e nadzór nie mo˝e wkraczaç w gospodark´ Êrodkami przeznaczonymi na utrzymanie kancelarii komorniczej i finansowanie dzia∏alnoÊci egzekucyjnej;
3) kultur´ pracy, w tym przestrzeganie wyznaczonych
terminów czynnoÊci i przyjmowania interesantów
oraz utrzymywanie kancelarii komorniczej na poziomie odpowiednim do godnoÊci urz´du i posiadanych Êrodków.
3. W zakresie nadzoru, o którym mowa w ust. 2,
prezes sàdu rejonowego dzia∏a wy∏àcznie poprzez
jednokrotnà kontrol´ przeprowadzonà w ciàgu roku
w kancelarii komornika sprawowanà osobiÊcie lub
przez wyznaczonego s´dziego i przy pomocy ksi´gowego oraz w ramach rozpatrywania skarg i za˝aleƒ
niestanowiàcych przedmiotu rozpoznania sàdu w trybie art. 767 Kodeksu post´powania cywilnego. Prezes
sàdu rejonowego uprawniony jest, w zakresie nadzoru, o którym mowa w ust. 2, do ˝àdania od komornika
stosownych wyjaÊnieƒ i wydawania zarzàdzeƒ, których nieprzestrzeganie mo˝e stanowiç podstaw´
wszcz´cia post´powania dyscyplinarnego.
———————
2)

Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 wrzeÊnia
2001 r. o zmianie ustawy o komornikach sàdowych i egzekucji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 130, poz. 1452), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Poz. 1191

Art. 3a.3) Komornik na w∏asny rachunek wykonuje
czynnoÊci, o których mowa w art. 2.
Art. 4. Komornik u˝ywa okràg∏ej piecz´ci urz´dowej z god∏em paƒstwa, zawierajàcej w otoku jego
funkcj´ oraz oznaczenie siedziby.
Art. 5. Komornik prowadzi kancelari´ komorniczà,
zwanà dalej „kancelarià”.
Art. 6. Skargi na post´powanie komornika niedotyczàce czynnoÊci egzekucyjnych i nieobj´te nadzorem prezesa sàdu rejonowego rozpatrujà organy samorzàdu komorniczego.
Art. 7.4) 1. Rewir komorniczy obejmuje obszar w∏aÊciwoÊci sàdu rejonowego, cz´Êç tego obszaru lub obszar w∏aÊciwoÊci kilku sàdów rejonowych.
2. Na wniosek prezesa w∏aÊciwego sàdu okr´gowego prezes sàdu apelacyjnego, po zasi´gni´ciu opinii rady w∏aÊciwej izby komorniczej, w drodze zarzàdzenia, tworzy i znosi rewiry, zmienia ich granice oraz
wyznacza siedziby kancelarii komorniczych.
3. Odpis zarzàdzenia, o którym mowa w ust. 2, prezes sàdu apelacyjnego dor´cza niezw∏ocznie Ministrowi SprawiedliwoÊci. W terminie jednego miesiàca od
dnia dor´czenia odpisu zarzàdzenia Minister SprawiedliwoÊci mo˝e, po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Rady
Komorniczej, w drodze zarzàdzenia, uchyliç zarzàdzenie prezesa sàdu apelacyjnego. Krajowa Rada Komornicza przedstawia opini´ w terminie siedmiu dni. Nienades∏anie opinii w tym terminie nie wstrzymuje wydania zarzàdzenia przez Ministra SprawiedliwoÊci.
4. Krajowa Rada Komornicza przesy∏a Ministrowi
SprawiedliwoÊci, w terminie do dnia 31 stycznia ka˝dego roku, wykaz rewirów i siedzib kancelarii komorniczych wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia roku poprzedniego.
5. Minister SprawiedliwoÊci, w terminie do dnia
31 marca ka˝dego roku, og∏asza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz rewirów i siedzib kancelarii komorniczych.
Art. 8. 1.5) Komornik dzia∏a na obszarze swojego
rewiru, z zastrze˝eniem ust. 3.
2.5) Komornik nie mo˝e odmówiç przyj´cia wniosku o wszcz´cie post´powania egzekucyjnego, do którego przeprowadzenia jest w∏aÊciwy.
———————
3)

Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2; w brzmieniu ustalonym przez art. 25 ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 21 sierpnia 2004 r.
4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia
24 wrzeÊnia 2004 r. o zmianie ustawy o komornikach sàdowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy — Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 236, poz. 2356), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 13 listopada 2004 r.
5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 4.
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3.5) Wierzyciel ma prawo wyboru komornika
w granicach w∏aÊciwoÊci sàdu apelacyjnego.

Art. 11.6) 1. Komornika powo∏uje Minister SprawiedliwoÊci na wniosek zainteresowanego.

4.5) Z wy∏àczeniem spraw o egzekucj´ z nieruchomoÊci komornik mo˝e, na pisemny wniosek wierzyciela, prowadziç egzekucj´ na obszarze w∏aÊciwoÊci sàdu
apelacyjnego, je˝eli w zakresie prowadzonych przez
tego komornika egzekucji zaleg∏oÊç nie przekracza
szeÊciu miesi´cy. Zaleg∏oÊç oblicza si´, dzielàc liczb´
spraw nieza∏atwionych w roku poprzednim przez Êredni miesi´czny wp∏yw spraw w roku poprzednim —
z wy∏àczeniem spraw o egzekucj´ Êwiadczeƒ powtarzajàcych si´.

2. Minister SprawiedliwoÊci informuje, w drodze
obwieszczenia w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, o wolnym stanowisku
komornika oraz wskazuje pozostajàcy do obsadzenia
rewir i prezesa sàdu apelacyjnego, do którego, w terminie jednego miesiàca od daty wskazanej w obwieszczeniu, nale˝y sk∏adaç wnioski o powo∏anie.

5. Komornik prowadzàcy egzekucj´ wed∏ug wyboru wierzyciela zawiadomi o wszcz´ciu i zakoƒczeniu
egzekucji komornika, któremu sprawa przypad∏aby
zgodnie z w∏aÊciwoÊcià lub podzia∏em czynnoÊci.
6. W razie podejmowania czynnoÊci, na ˝àdanie
wierzyciela poza rewirem komornika, kosztami obcià˝a si´ wierzyciela, niezale˝nie od przys∏ugujàcego mu
zwolnienia od ponoszenia kosztów sàdowych. Na pokrycie kosztów wierzyciel wp∏aca zaliczk´ przed podj´ciem czynnoÊci.
7. Przez koszty, o których mowa w ust. 6, rozumie
si´ diety, zwrot za przejazdy, transporty specjalistyczne oraz koszty noclegów komornika.
8. Komornik, za zgodà wierzyciela, mo˝e przekazaç
ca∏oÊç lub cz´Êç sprawy egzekucyjnej innemu komornikowi, je˝eli ten wyrazi na to zgod´. Przekazanie sprawy nie wp∏ywa na wysokoÊç op∏at.
Art. 9. Do komornika stosuje si´ przepisy Kodeksu
post´powania cywilnego o wy∏àczeniu s´dziego.
Rozdzia∏ 2
Powo∏ywanie i odwo∏ywanie komorników
Art. 10. 1. Komornikiem sàdowym mo˝e byç ten,
kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe∏ni
praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukoƒczy∏ wy˝sze studia prawnicze lub administracyjne;
4) odby∏ aplikacj´ komorniczà;
5) z∏o˝y∏ egzamin komorniczy;
6) ukoƒczy∏ 25 lat.
2. Od wymagaƒ okreÊlonych w ust. 1 w pkt 4 i 5
zwolnieni sà s´dziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz osoby, które ukoƒczy∏y
aplikacj´ sàdowà, prokuratorskà, adwokackà, radcowskà lub notarialnà, a tak˝e osoby posiadajàce stopieƒ
doktora nauk prawnych.

3. Niezw∏ocznie po z∏o˝eniu wniosku o powo∏anie
na stanowisko komornika, prezes sàdu apelacyjnego
przesy∏a odpis wniosku wraz z za∏àcznikami radzie
w∏aÊciwej izby komorniczej w celu wyra˝enia opinii
w terminie dwudziestu jeden dni.
4. Po up∏ywie terminu wyznaczonego do z∏o˝enia
opinii prezes sàdu apelacyjnego przesy∏a niezw∏ocznie
Ministrowi SprawiedliwoÊci wniosek o powo∏anie na
stanowisko komornika wraz z za∏àcznikami oraz opinià, o której mowa w ust. 3. Brak opinii nie stanowi
przeszkody do nadania wnioskowi dalszego biegu.
5. Przed rozpatrzeniem wniosku o powo∏anie na
stanowisko komornika Minister SprawiedliwoÊci mo˝e zwróciç si´ do Krajowej Rady Komorniczej o wyra˝enie opinii w wyznaczonym terminie, nie krótszym
ni˝ czternaÊcie dni. Brak opinii Rady nie wstrzymuje
rozpoznania wniosku.
6. W tym samym czasie zainteresowany mo˝e
ubiegaç si´ o powo∏anie na stanowisko komornika tylko w jednym rewirze komorniczym. W przypadku z∏o˝enia przez zainteresowanego w tym samym czasie
kilku wniosków o powo∏anie w ró˝nych rewirach, Minister SprawiedliwoÊci wzywa go do z∏o˝enia w terminie siedmiu dni oÊwiadczenia, który wniosek popiera.
Dalszy bieg nadaje si´ jedynie wnioskowi wskazanemu przez zainteresowanego.
7. Minister SprawiedliwoÊci pozostawia bez rozpoznania wniosek o powo∏anie na stanowisko komornika z∏o˝ony po terminie, o którym mowa w ust. 2, oraz
wszystkie wnioski zainteresowanego, który w wyznaczonym terminie nie z∏o˝y∏ oÊwiadczenia, o którym
mowa w ust. 6.
Art. 11a.7) 1. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Rady Komorniczej, mo˝e odwo∏aç komornika, za jego zgodà lub na jego wniosek,
z zajmowanego rewiru i jednoczeÊnie powo∏aç go na
stanowisko komornika w wolnym rewirze, je˝eli przemawiajà za tym potrzeby prawid∏owego i sprawnego
prowadzenia czynnoÊci, o których mowa w art. 2, lub
uzasadniony interes komornika.
2. W przypadku odwo∏ania komornika z przyczyny
okreÊlonej w art. 15 ust. 1 pkt 8 Minister Sprawiedli———————
6)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 4.
7) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
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woÊci proponuje odwo∏anemu, z chwilà zaistnienia
potrzeby obsadzenia wolnego rewiru, powo∏anie na
stanowisko komornika tego rewiru. W razie przyj´cia
propozycji Minister SprawiedliwoÊci powo∏uje zainteresowanego na zaproponowane stanowisko.
3. W przypadkach okreÊlonych w ust. 1 i 2 nie stosuje si´ przepisów art. 11 i art. 12.
Art. 12.8) Do wniosku o powo∏anie na stanowisko
komornika zainteresowany za∏àcza po dwa odpisy
wniosku, ˝yciorysu i dokumentów potwierdzajàcych
kwalifikacje, o których mowa w art. 10. Mo˝e przedstawiaç opinie, Êwiadectwa i zaÊwiadczenia. Na ˝àdanie
Ministra SprawiedliwoÊci zainteresowany jest obowiàzany przedstawiç w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni˝ siedem dni, okreÊlone dokumenty wykazujàce posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 10.
Art. 13. 1. Komornik jest obowiàzany w terminie
miesiàca od dnia zawiadomienia o powo∏aniu utworzyç lub objàç kancelari´ i zg∏osiç o tym Ministrowi
SprawiedliwoÊci.

Poz. 1191

pe∏nienia obowiàzków komornika lub bez uzasadnionej przyczyny odmówi∏ poddania si´ takiemu
badaniu, mimo zalecenia w∏aÊciwej izby komorniczej;
3) ukoƒczy∏ 65 rok ˝ycia;
4) zosta∏ pozbawiony prawomocnym wyrokiem sàdu
praw publicznych lub prawa wykonywania zawodu;
5) ra˝àco i uporczywie naruszy∏ przepisy prawa, co
zosta∏o stwierdzone orzeczeniami sàdu wydanymi
w wyniku rozpoznania Êrodków zaskar˝enia, skarg
na czynnoÊci komornika lub innych Êrodków
prawnych — na wniosek prezesa w∏aÊciwego sàdu
apelacyjnego;
6) zosta∏ ukarany, prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym, karà wydalenia ze s∏u˝by komorniczej;
7)10) nie zawar∏ umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 24 ust. 2 lub utraci∏ to ubezpieczenie z zawinionych przez siebie przyczyn;

2. Minister SprawiedliwoÊci w uzasadnionych
przypadkach mo˝e przed∏u˝yç termin, o którym mowa
w ust. 1.

8)11) nie mo˝e pe∏niç czynnoÊci wskutek zniesienia rewiru.

3. W przypadku niedokonania obowiàzku, o którym mowa w ust. 1, powo∏anie traci moc. OkolicznoÊç
t´ stwierdza Minister SprawiedliwoÊci.

2. Odwo∏anie komornika w przypadkach, o których
mowa w ust. 1 pkt 2, 5 i 7, nast´puje po uprzednim
wys∏uchaniu komornika, chyba ˝e nie jest to mo˝liwe,
oraz po zasi´gni´ciu opinii samorzàdu komorniczego.

4.9) Z dniem zg∏oszenia Ministrowi SprawiedliwoÊci o obj´ciu lub utworzeniu kancelarii komornik uzyskuje prawo wykonywania czynnoÊci, o których mowa
w art. 2. O zg∏oszeniu komornik powiadamia prezesa
sàdu apelacyjnego oraz w∏aÊciwà rad´ komorniczà.

3.12) Komornik odwo∏any z przyczyny wymienionej
w ust. 1 pkt 3 pe∏ni swoje obowiàzki do czasu wyznaczenia zast´pcy komornika lub obj´cia kancelarii przez
nowego komornika.
Rozdzia∏ 3

Art. 14. 1. Przy powo∏aniu komornik sk∏ada Êlubowanie wobec Ministra SprawiedliwoÊci wed∏ug nast´pujàcej roty:
„Âlubuj´ uroczyÊcie jako komornik powierzone mi
obowiàzki wype∏niç zgodnie z prawem i sumieniem,
dochowaç tajemnicy paƒstwowej i zawodowej, w post´powaniu swym kierowaç si´ zasadami uczciwoÊci,
godnoÊci i honoru.”.
2. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e upowa˝niaç
prezesa w∏aÊciwego sàdu apelacyjnego do przyj´cia
Êlubowania.

Obowiàzki i prawa komorników
Art. 16. 1.13) Komornik jest obowiàzany post´powaç zgodnie z przepisami prawa, z∏o˝onym Êlubowaniem i zasadami etyki zawodowej oraz podnosiç kwalifikacje zawodowe.
2.14) Komornik jest obowiàzany do z∏o˝enia oÊwiadczenia o swoim stanie majàtkowym. OÊwiadczenie
———————
10)

Art. 15. 1. Minister SprawiedliwoÊci odwo∏uje komornika, je˝eli komornik:
1) zrezygnowa∏ z pe∏nienia swoich obowiàzków;
2) z powodu choroby lub stanu zdrowia zosta∏ uznany orzeczeniem komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia za trwale niezdolnego do

11)
12)
13)

———————
8)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 4.
9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 2.

14)

W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia
30 lipca 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych, ustawy — Prawo o notariacie oraz ustawy o komornikach sàdowych i egzekucji
(Dz. U. Nr 202, poz. 2067), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 2004 r.
Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 4.
Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 4.
Oznaczenie ust. 1 ustalone przez art. 191 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych
(Dz. U. Nr 98, poz. 1070), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 2001 r.
Dodany przez art. 191 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 13.
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o stanie majàtkowym dotyczy majàtku odr´bnego oraz
obj´tego ma∏˝eƒskà wspólnoÊcià majàtkowà. OÊwiadczenie to powinno zawieraç w szczególnoÊci informacje
o posiadanych zasobach pieni´˝nych, nieruchomoÊciach, udzia∏ach i akcjach w spó∏kach prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez t´ osob´ albo jej
ma∏˝onka od Skarbu Paƒstwa, innej paƒstwowej osoby
prawnej, gminy lub zwiàzku mi´dzygminnego mieniu,
które podlega∏o zbyciu w drodze przetargu. OÊwiadczenie to powinno równie˝ zawieraç dane dotyczàce
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz pe∏nienia
funkcji w spó∏kach prawa handlowego lub spó∏dzielniach, z wyjàtkiem funkcji w radzie nadzorczej spó∏dzielni mieszkaniowej.
3.14) OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 2, komornicy sk∏adajà w∏aÊciwemu terytorialnie prezesowi
sàdu apelacyjnego.
4.14) Analizy danych zawartych w oÊwiadczeniu,
o którym mowa w ust. 2 i 3, dokonuje w∏aÊciwe kolegium sàdu apelacyjnego.
5.14) OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 2 i 3,
sk∏ada si´ przed obj´ciem stanowiska, a nast´pnie co
roku do dnia 31 marca, wed∏ug stanu na dzieƒ
31 grudnia roku poprzedniego, a tak˝e w dniu opuszczenia stanowiska komornika.
6.14) Informacje zawarte w oÊwiadczeniu o stanie
majàtkowym stanowià tajemnic´ s∏u˝bowà, chyba ˝e
komornik, który z∏o˝y∏ oÊwiadczenie, wyrazi∏ pisemnà
zgod´ na ich ujawnienie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach podmiot uprawniony, zgodnie
z ust. 3 lub 4, do odebrania oÊwiadczenia mo˝e je
ujawniç pomimo braku zgody sk∏adajàcego oÊwiadczenie. OÊwiadczenie przechowuje si´ przez 6 lat.
7.14) Do z∏o˝enia oÊwiadczenia, o którym mowa
w ust. 2, stosuje si´ odpowiednio formularz, okreÊlony przepisami o ograniczeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez osoby pe∏niàce funkcje publiczne.
Art. 17. Komornik u˝ywa tytu∏u: „Komornik Sàdowy przy Sàdzie Rejonowym w ...” lub „Komornik Sàdowy Rewiru ... przy Sàdzie Rejonowym w ...”, a je˝eli siedziba kancelarii znajduje si´ w innej miejscowoÊci
ni˝ siedziba sàdu rejonowego, nale˝y dodaç „Kancelaria Komornicza w ...” z dok∏adnym adresem.
Art. 18. 1. Komornik dostosowuje dni i godziny
przyj´ç interesantów do miejscowych warunków. Po
uzgodnieniu tych warunków z prezesem sàdu rejonowego, przy którym dzia∏a, podaje o nich informacj´ na
tablicy informacyjnej u wejÊcia do kancelarii.
2. W sprawach pilnych komornik powinien przyjàç
interesantów poza ustalonymi godzinami przyj´ç. Komornik powinien równie˝ przyjàç interesantów w niedziele i Êwi´ta, je˝eli wa˝ny interes strony wymaga
niezw∏ocznego dzia∏ania z udzia∏em komornika.
Art. 19. 1. Komornik mo˝e wykonywaç czynnoÊci
urz´dowe w dni robocze i soboty w godzinach od 7
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do 21. Na wykonanie czynnoÊci w dni ustawowo wolne od pracy lub w godzinach nocnych wymagana jest
zgoda prezesa sàdu rejonowego.
2. CzynnoÊci komornika rozpocz´te przed godzinà 21 mogà byç prowadzone w dalszym ciàgu bez
zgody, o której mowa w ust. 1, je˝eli ich przerwanie
mo˝e znacznie utrudniç egzekucj´.
Art. 20. 1. Komornik jest obowiàzany zachowaç
w tajemnicy okolicznoÊci sprawy, o których powzià∏
wiadomoÊç ze wzgl´du na wykonywane czynnoÊci.
2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, trwa tak˝e
po odwo∏aniu komornika.
3. Obowiàzek zachowania tajemnicy ustaje, gdy
komornik sk∏ada zeznanie przed sàdem w charakterze
Êwiadka.
Art. 21. 1. Komornikowi nie wolno podejmowaç
dodatkowego zaj´cia lub zatrudnienia, które by przeszkadza∏o w pe∏nieniu obowiàzków albo mog∏o uchybiaç powadze wykonywanego zawodu.
2. Dodatkowe zatrudnienie komornik mo˝e podjàç
za zgodà prezesa w∏aÊciwego sàdu apelacyjnego i rady izby komorniczej.
3. O zamiarze podj´cia dodatkowego zaj´cia komornik zawiadamia prezesa w∏aÊciwego sàdu apelacyjnego i rad´ izby komorniczej. Prezes tego sàdu
w terminie tygodniowym mo˝e sprzeciwiç si´ podj´ciu tego zaj´cia.
Art. 22. Komornik ma obowiàzek w terminie tygodniowym przekazaç uprawnionemu wyegzekwowane
nale˝noÊci, a je˝eli dopuÊci do opóênienia, jest obowiàzany zap∏aciç uprawnionemu odsetki od kwot
otrzymanych i nierozliczonych w terminie.
Art. 23.15) 1. Komornik jest obowiàzany do naprawienia szkody wyrzàdzonej przez niezgodne z prawem
dzia∏anie lub zaniechanie przy wykonywaniu czynnoÊci.
2. Zast´pca komornika ponosi odpowiedzialnoÊç
jak komornik w zakresie czynnoÊci, które wykonywa∏.
3. Skarb Paƒstwa jest odpowiedzialny za szkod´
solidarnie z komornikiem.
Art. 24.16) 1. Komornik jest obowiàzany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej
za szkody, które mogà zostaç wyrzàdzone w zwiàzku
z jego dzia∏alnoÊcià egzekucyjnà, a w przypadku gdy
komornik zatrudnia pracowników, równie˝ do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej
———————
15)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 4.
16) W brzmieniu ustalonym przez art. 151 ustawy z dnia
22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1152), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
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za szkody, które mogà zostaç wyrzàdzone dzia∏aniem
jego pracowników w zwiàzku z post´powaniem egzekucyjnym.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci,
po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Rady Komorniczej
oraz Polskiej Izby Ubezpieczeƒ, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres ubezpieczenia obowiàzkowego, o którym mowa w ust. 1, termin powstania obowiàzku ubezpieczenia oraz minimalnà sum´
gwarancyjnà, bioràc w szczególnoÊci pod uwag´ specyfik´ wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadaƒ.
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minie, nie krótszym ni˝ siedem dni, chyba ˝e nie jest
to mo˝liwe.
3. Z wa˝nych powodów prezes sàdu apelacyjnego
mo˝e, w drodze zarzàdzenia, po zasi´gni´ciu opinii
rady w∏aÊciwej izby komorniczej, dokonaç zmiany zast´pcy. Brak opinii rady w wyznaczonym terminie, nie
krótszym ni˝ siedem dni, nie stanowi przeszkody do
wydania zarzàdzenia. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 27a.20) 1. Do zast´pcy komornika wyznaczonego w razie Êmierci lub odwo∏ania komornika stosuje
si´ odpowiednio art. 3a i art. 28.

Art. 24a.17) 1. Prezes sàdu rejonowego, przy którym dzia∏a komornik, kontroluje spe∏nienie obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa
w art. 24, w ramach kontroli, o której mowa w art. 3
ust. 3. Spe∏nienie tego obowiàzku ustala si´ na podstawie okazanej przez komornika polisy lub innego
dokumentu ubezpieczenia, potwierdzajàcego zawarcie umowy tego ubezpieczenia, wystawionego przez
zak∏ad ubezpieczeƒ.

2. Je˝eli nowo powo∏any komornik utworzy w∏asnà kancelari´, zast´pca komornika przeprowadza likwidacj´ kancelarii zast´powanego komornika. W terminie czternastu dni od zakoƒczenia likwidacji zast´pca komornika sk∏ada prezesowi w∏aÊciwego sàdu apelacyjnego sprawozdanie z likwidacji kancelarii, przesy∏ajàc odpisy sprawozdania radzie w∏aÊciwej izby komorniczej.

2. W razie stwierdzenia okolicznoÊci, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 7, prezes sàdu rejonowego zawiadamia o tym prezesa w∏aÊciwego sàdu okr´gowego.

3. Rada izby wydaje odpis sprawozdania, o którym
mowa w ust. 2, osobie, która zajmowa∏a stanowisko
komornika w rewirze, w którym przeprowadzono likwidacj´ kancelarii, lub jej spadkobiercom, po okazaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Art. 25. Komornicy op∏acajà, na potrzeby organów
samorzàdu komorniczego, sk∏adki miesi´czne, których
wysokoÊç ustala corocznie Krajowa Rada Komornicza.
Art. 26. 1. Je˝eli komornik nie mo˝e pe∏niç obowiàzków z powodu przeszkód prawnych lub faktycznych, pe∏nienie obowiàzków zleca si´ zast´pcy komornika.

Art. 28.21) Do komornika stosuje si´ przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ubezpieczeniach spo∏ecznych oraz o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym22), dotyczàce osób prowadzàcych pozarolniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà.
Rozdzia∏ 4

2. Zast´pcà komornika mo˝e byç komornik innego
rewiru komorniczego lub asesor komorniczy.
3.18) W zakresie wykonywania czynnoÊci, o których
mowa w art. 2, asesorowi komorniczemu pe∏niàcemu
funkcj´ zast´pcy komornika przys∏ugujà prawa i obowiàzki komornika.
4.18) Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio w razie
Êmierci albo odwo∏ania komornika.
Art. 27.19) 1. Zast´pc´ komornika wyznacza, w drodze zarzàdzenia, prezes w∏aÊciwego sàdu apelacyjnego na wniosek rady w∏aÊciwej izby komorniczej. Wniosek powinien wskazywaç przyczyny uzasadniajàce wyznaczenie zast´pcy i osob´ kandydata.
2. Przed wyznaczeniem zast´pcy prezes sàdu apelacyjnego wys∏uchuje komornika lub zwraca si´ o nades∏anie wyjaÊnieƒ pisemnych w wyznaczonym ter———————
17)
18)
19)

Dodany przez art. 4 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 10.
Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.

Aplikanci i asesorzy komorniczy
Art. 29. 1. Aplikantem komorniczym mo˝e byç ten,
kto odpowiada wymaganiom okreÊlonym w art. 10
ust. 1 pkt 1—3.
2. Aplikant komorniczy jest zatrudniony przez komornika za zgodà rady izby komorniczej.
3. Komornik ma obowiàzek zatrudniç co najmniej
jednego aplikanta komorniczego w okresie 5 lat, z zastrze˝eniem ust. 4.
4. Prezes sàdu apelacyjnego mo˝e zwolniç komornika z obowiàzku, o którym mowa w ust. 3, po zasi´gni´ciu opinii prezesa sàdu rejonowego i rady izby komorniczej.
———————
20)
21)
22)

Dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
Obecnie: ustaw´ z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 paêdziernika 2004 r., zgodnie z art. 229 pkt 2
lit. b tej ustawy oraz przepisy wydane na jej podstawie.
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Art. 30. 1. Aplikacja komornicza trwa 2 lata i ma na
celu zapoznanie aplikanta komorniczego z ca∏okszta∏tem pracy komornika.
2. Aplikant komorniczy po up∏ywie roku od dnia
rozpocz´cia aplikacji komorniczej mo˝e byç upowa˝niony przez komornika do samodzielnego wykonywania okreÊlonych czynnoÊci egzekucyjnych, do których
upowa˝niony jest asesor komorniczy. Upowa˝nienie
to wymaga formy pisemnej i powinno byç okazane
stronie na jej ˝àdanie przed przystàpieniem do czynnoÊci.
Art. 31. 1. Aplikacja komornicza koƒczy si´ egzaminem komorniczym, organizowanym przez Krajowà
Rad´ Komorniczà, sk∏adanym przed komisjà egzaminacyjnà powo∏anà przez Ministra SprawiedliwoÊci.
2. W sk∏ad komisji egzaminacyjnej wchodzà:
1) przedstawiciel Ministra SprawiedliwoÊci jako przewodniczàcy;
2) przedstawiciel Krajowej Rady Komorniczej;
3) dwaj s´dziowie sàdu wojewódzkiego23) delegowani przez Ministra SprawiedliwoÊci;
4) komornik delegowany przez rad´ izby komorniczej.
3. Koszty przeprowadzenia egzaminu komorniczego ponosi Krajowa Rada Komornicza i egzaminowany.
4. Minister SprawiedliwoÊci po zasi´gni´ciu opinii
Krajowej Rady Komorniczej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres egzaminu komorniczego, tryb post´powania komisji egzaminacyjnej i wysokoÊç wynagrodzenia jej cz∏onków.

pospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zgodnie z art. 5
ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zak∏adowym
funduszu Êwiadczeƒ socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70,
poz. 335, z póên. zm.25)), stosowanego poczynajàc od
drugiego kwarta∏u roku przez okres pe∏nego roku,
zwanego dalej „przeci´tnym wynagrodzeniem miesi´cznym”, z wy∏àczeniem egzekucji z nieruchomoÊci.
2. Komornik mo˝e zleciç asesorowi komorniczemu tak˝e dokonanie okreÊlonych czynnoÊci w innych
sprawach, z wy∏àczeniem:
1) sprzeda˝y oraz wydania wierzycielowi ruchomoÊci
o wartoÊci przekraczajàcej kwot´, o której mowa
w ust. 1;
2) wykonania opró˝nienia lokalu, pomieszczenia,
gruntu lub przedsi´biorstwa;
3) wykonania orzeczenia o zastosowaniu Êrodków
przymusu;
4) wykonania orzeczenia o odebraniu osoby podlegajàcej w∏adzy rodzicielskiej lub pozostajàcej pod
opiekà;
5) ustalenia wysokoÊci kosztów egzekucyjnych
w sprawach o roszczenia niepieni´˝ne oraz o roszczenia pieni´˝ne przekraczajàce kwot´, o której
mowa w ust. 1;
6) sporzàdzenia planu podzia∏u sumy uzyskanej z egzekucji, o ile suma ta przekracza kwot´, o której
mowa w ust. 1;
7) wydawania decyzji i podpisywania dokumentów
dotyczàcych depozytu.
3. Zlecenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno
byç wystawione na piÊmie i okreÊlaç sprawy lub czynnoÊci, do których przeprowadzenia asesor komorniczy
zosta∏ upowa˝niony.

Art. 32. 1. Asesorem komorniczym mo˝e zostaç
osoba odpowiadajàca wymaganiom okreÊlonym
w art. 10.
2. Asesora komorniczego powo∏uje prezes w∏aÊciwego sàdu apelacyjnego na wniosek komornika, który zamierza zatrudniç asesora komorniczego.
3. Rada izby komorniczej w uzasadnionych przypadkach mo˝e zobowiàzaç komornika do zatrudnienia
asesora komorniczego w jego kancelarii.
1.24)

Komornik mo˝e zleciç asesorowi koArt. 33.
morniczemu przeprowadzenie egzekucji w sprawach
o Êwiadczenie pieni´˝ne nieprzewy˝szajàce kwoty
trzydziestokrotnoÊci przeci´tnego wynagrodzenia
miesi´cznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim og∏aszanego przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego w Dzienniku Urz´dowym Rzeczy-

Rozdzia∏ 5
Koszty dzia∏alnoÊci egzekucyjnej komornika
i zasady prowadzenia kancelarii
Art. 34. Koszty dzia∏alnoÊci egzekucyjnej komornika obejmujà:
1)26) koszty osobowe i rzeczowe ponoszone w zwiàzku z prowadzonà dzia∏alnoÊcià egzekucyjnà;
2) koszty ochrony zaj´tego mienia i niezb´dnej
ochrony osobistej oraz ubezpieczenia mienia kancelarii i w∏asnego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej;
3) koszty przejazdów w miejscowoÊci b´dàcej siedzibà komornika, korespondencji, obrotu pieni´˝ne———————
25)

———————
23)

24)

Obecnie: okr´gowego, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia
18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju
sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 160, poz. 1064), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
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26)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561, Nr 139,
poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518
i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113,
poz. 717, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, z 2003 r. Nr 213,
poz. 2081 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 2.
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go, przewozu drobnych ruchomoÊci niewymagajàcych transportu specjalistycznego;
4) obowiàzkowe op∏aty na samorzàd komorniczy ponoszone zgodnie z przepisami ustawy;
5) inne koszty niezb´dne do wykonywania czynnoÊci
egzekucyjnych oraz czynnoÊci przewidziane przepisami ustawy, je˝eli nie sà pokrywane w trybie
okreÊlonym w art. 39.
Art. 35. Koszty, o których mowa w art. 34, komornik pokrywa z uzyskanych op∏at egzekucyjnych.
Art. 36. 1. Komornik zatrudnia na podstawie
umów: o prac´, o dzie∏o lub zlecenia pracowników
oraz inne osoby niezb´dne do obs∏ugi kancelarii,
a tak˝e ochrony i pomocy w czynnoÊciach w terenie.
2. Komornik zatrudnia aplikantów komorniczych
zgodnie art. 29 ust. 2 i asesorów komorniczych zgodnie z art. 32 ust. 2.
3. Za dzia∏ania osób wymienionych w ust. 1 i 2
zwiàzane z post´powaniem egzekucyjnym komornik
odpowiada jak za dzia∏ania w∏asne.
4. Skarb Paƒstwa nie odpowiada za zobowiàzania
komornika wynikajàce z zatrudnienia osób, o których
mowa w ust. 1 i 2, oraz kosztów jego dzia∏alnoÊci.
Art. 37. 1. RuchomoÊci stanowiàce wyposa˝enie
kancelarii stanowià w∏asnoÊç komornika i nie podlegajà
egzekucji jako przedmioty niezb´dne do osobistej pracy.
2. Po zakoƒczeniu pe∏nienia funkcji komornik obowiàzany jest przekazaç nast´pcy nieodp∏atnie piecz´cie urz´dowe. Ewidencjonowane ruchomoÊci wyposa˝enia kancelarii obowiàzany jest zbyç nast´pcy na jego ˝yczenie po cenie zakupu pomniejszonej o stopieƒ
amortyzacji.
Art. 37a.27) 1. Dla ka˝dej sprawy z zakresu, o którym mowa w art. 2 ust. 1, komornik tworzy akta. Akta
spraw mogà byç tworzone i przetwarzane tak˝e z wykorzystaniem technik informatycznych.
2. Urzàdzenia ewidencyjne w postaci repertorium,
wykazów i ksiàg pomocniczych prowadzi si´ systemem roczników i zamyka si´ w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym zosta∏y za∏o˝one.
3. Akta spraw oraz urzàdzenia ewidencyjne stanowiàce materia∏y archiwalne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 673 i Nr 104, poz. 708) wchodzà do paƒstwowego zasobu archiwalnego.
Art. 37b.27) 1. Akta spraw, w których post´powanie
zosta∏o zakoƒczone, oraz zb´dne urzàdzenia ewidencyjne przechowuje Krajowa Rada Komornicza przez
okres konieczny ze wzgl´du na rodzaj i charakter sprawy, terminy przedawnienia, interesy osób bioràcych
———————
27)

Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 maja 2006 r.
o zmianie ustawy o komornikach sàdowych i egzekucji
(Dz. U. Nr 135, poz. 949), która wejdzie w ˝ycie z dniem
28 paêdziernika 2006 r.
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udzia∏ w post´powaniu oraz znaczenie materia∏ów zawartych w aktach jako êród∏o informacji. Do przechowywania akt spraw i urzàdzeƒ ewidencyjnych stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 3
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.
2. Kontrol´ post´powania z aktami spraw i urzàdzeniami ewidencyjnymi przechowywanymi przez
Krajowà Rad´ Komorniczà sprawuje archiwum paƒstwowe wskazane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Paƒstwowych.
3. Po okresie przechowywania przez Krajowà Rad´
Komorniczà akta spraw oraz urzàdzenia ewidencyjne
stanowiàce materia∏y archiwalne przekazuje si´ do
w∏aÊciwych archiwów paƒstwowych wskazanych,
w drodze zarzàdzenia, przez prezesa sàdu, przy którym
dzia∏a komornik. Akta spraw oraz urzàdzenia ewidencyjne niestanowiàce materia∏ów archiwalnych za zgodà dyrektora w∏aÊciwego archiwum paƒstwowego
podlegajà zniszczeniu.
4. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki, tryb i terminy przechowywania i przekazywania akt spraw oraz zb´dnych
urzàdzeƒ ewidencyjnych, a tak˝e warunki i tryb ich niszczenia po up∏ywie okresu przechowywania, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci rodzaje spraw i urzàdzeƒ ewidencyjnych oraz w∏aÊciwe zabezpieczenie przed dost´pem osób nieuprawnionych, utratà lub zniszczeniem.
Art. 38. Komornik mo˝e utworzyç kancelari´ poza
budynkiem sàdu.
Rozdzia∏ 6
Wydatki w toku egzekucji
Art. 39. 1. Komornikowi nale˝y si´ zwrot wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji tylko w zakresie okreÊlonym ustawà.
2. Wydatkami, o których mowa w ust. 1, sà:
1) nale˝noÊci bieg∏ych;
2) koszty og∏oszeƒ w pismach;
3) koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowoÊç, która jest siedzibà komornika,
przechowywania i ubezpieczania zaj´tych ruchomoÊci;
4) nale˝noÊci osób powo∏anych, na podstawie odr´bnych przepisów, do udzia∏u w czynnoÊciach;
5) koszty dzia∏ania komornika, o których mowa
w art. 8 ust. 7, poza terenem rewiru komorniczego;
6) koszty dor´czenia Êrodków pieni´˝nych przez
poczt´ lub przelewem bankowym;
7)28) koszty uzyskiwania informacji niezb´dnych do
prowadzenia post´powania egzekucyjnego lub zabezpieczajàcego.
———————
28)

Dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
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Art. 40. Na pokrycie wydatków, o których mowa
w art. 39, komornik mo˝e ˝àdaç zaliczki od strony, która wnios∏a o dokonanie czynnoÊci, uzale˝niajàc czynnoÊç od jej uiszczenia. Zasada ta dotyczy tak˝e czynnoÊci w sprawach z wniosku Skarbu Paƒstwa lub gminy
lub na polecenie sàdu albo prokuratora. Sàd rejonowy,
przy którym dzia∏a komornik, przekazuje komornikowi
sumy niezb´dne na pokrycie wydatków w sprawach
innych osób zwolnionych od kosztów sàdowych.
Art. 41. Komornik obowiàzany jest rozliczyç zaliczk´ w terminie miesiàca od dnia poczynienia wydatków, na które by∏a przeznaczona, i zwróciç jej niewykorzystanà cz´Êç. Je˝eli skutkiem wczeÊniejszego post´powania lub z innych przyczyn op∏acona zaliczkowo czynnoÊç w ogóle nie zosta∏a dokonana — termin
miesi´czny biegnie od dnia ukoƒczenia post´powania
lub zaistnienia przyczyn niedokonania czynnoÊci.
Art. 42. Sumy przekazane przez sàd lub prokuratora zgodnie z art. 40 komornik zwraca po ich wyegzekwowaniu z pierwszeƒstwem przed wszelkimi innymi
nale˝noÊciami.
Rozdzia∏ 7
Op∏aty egzekucyjne
Art. 43. Za prowadzenie egzekucji i inne czynnoÊci
wymienione w ustawie komornik pobiera op∏aty egzekucyjne.
Art. 44. 1. W sprawach o egzekucj´ Êwiadczeƒ pieni´˝nych komornik pobiera op∏aty stosunkowe, zale˝ne od wartoÊci egzekwowanego Êwiadczenia. W razie
rozszerzenia przez wierzyciela egzekucji co do wysokoÊci egzekwowanego Êwiadczenia, pobiera si´ tak˝e
op∏at´ stosunkowà od ró˝nicy tego Êwiadczenia.
2. W razie wyboru przez wierzyciela wi´cej ni˝
dwóch sposobów egzekucji Êwiadczeƒ pieni´˝nych,
op∏ata stosunkowa ulega podwy˝szeniu o 1/10 cz´Êç
za ka˝dy nast´pny sposób egzekucji.
3. W sprawach o egzekucj´ Êwiadczeƒ niepieni´˝nych i w innych przypadkach okreÊlonych w ustawie
op∏ata jest sta∏a.
Art. 45.29) 1. Po z∏o˝eniu przez wierzyciela tytu∏u
wykonawczego wraz z wnioskiem o wszcz´cie egzekucji komornik podejmuje czynnoÊci egzekucyjne, chyba
˝e wnioskowi nie mo˝na nadaç biegu z powodu przeszkód prawnych.
2. Za dokonanà egzekucj´ Êwiadczeƒ pieni´˝nych
komornik pobiera od d∏u˝nika op∏at´ stosunkowà.
3. Wszcz´cie post´powania o dokonanie zabezpieczenia roszczenia pieni´˝nego uzale˝nione jest od
uiszczenia przez wierzyciela op∏aty stosunkowej w wysokoÊci 2 % wartoÊci roszczenia, nie mniej jednak ni˝
3 % przeci´tnego wynagrodzenia miesi´cznego, i nie
wi´cej ni˝ pi´ciokrotnoÊç tego wynagrodzenia.
———————
29)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
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4. Przepis ust. 3 stosuje si´ tak˝e do zabezpieczenia roszczeƒ pieni´˝nych Skarbu Paƒstwa i jednostek
samorzàdu terytorialnego, nie wy∏àczajàc egzekucji
prowadzonej na polecenie sàdu albo prokuratora.
5. Od wniosku prokuratora lub sàdu o zabezpieczenie na mieniu oskar˝onego wykonania wydanego
w post´powaniu karnym orzeczenia, skazujàcego na
grzywn´, przepadek lub nak∏adajàcego obowiàzek naprawienia szkody, komornik pobiera po∏ow´ op∏aty
okreÊlonej w ust. 3, nie mniej jednak ni˝ 3 % przeci´tnego wynagrodzenia miesi´cznego.
6. Nieuiszczenie op∏aty, o której mowa w ust. 3 i 5,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zap∏aty przez wierzyciela, sàd lub prokuratora powoduje
zwrot wniosku.
Art. 45a.30) Komornik w terminie 21 dni od dnia
wp∏yni´cia wniosku podejmuje czynnoÊci egzekucyjne
niezb´dne dla skutecznego przeprowadzenia egzekucji.
Art. 46. 1. Do wartoÊci egzekwowanego roszczenia
stanowiàcej podstaw´ ustalenia op∏aty egzekucyjnej
wlicza si´ odsetki, koszty i inne nale˝noÊci podlegajàce egzekucji wraz ze Êwiadczeniem g∏ównym w dniu
z∏o˝enia wniosku lub rozszerzenia egzekucji.
2. Do wartoÊci, o której mowa w ust. 1, nie wlicza
si´ jednak kosztów toczàcego si´ post´powania egzekucyjnego i kosztów zast´pstwa przez adwokata lub
radc´ prawnego w tym post´powaniu egzekucyjnym.
3. Przy oznaczaniu wartoÊci egzekwowanego roszczenia ka˝de rozpocz´te 10 z∏ liczy si´ za pe∏ne.
Art. 47.31) 1. W sprawach o egzekucj´ Êwiadczeƒ
powtarzajàcych si´ wartoÊç egzekwowanego roszczenia, stanowiàcà podstaw´ ustalenia op∏aty stosunkowej w dniu wszcz´cia egzekucji, stanowi suma
Êwiadczeƒ za jeden rok oraz suma Êwiadczeƒ zaleg∏ych.
2. Je˝eli przedmiotem egzekucji sà Êwiadczenia za
okres krótszy ni˝ rok, wartoÊç egzekwowanego roszczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi suma Êwiadczeƒ za ca∏y czas ich trwania.
Art. 47a.32) 1. Je˝eli prowadzona jest egzekucja alimentów zasàdzonych w stosunku u∏amkowym lub procentowym i nie mo˝na ustaliç wartoÊci egzekwowanego roszczenia w sposób okreÊlony w art. 47, wartoÊç tego roszczenia nale˝y ustaliç tymczasowo na podstawie
dolnej granicy Êwiadczenia okreÊlonego w tytule wykonawczym, a w razie braku oznaczenia dolnej granicy, na
podstawie pierwszej potràconej raty.
———————
30)

31)
32)

Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
Dodany przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
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2. Ostatecznà wartoÊç roszczenia, o którym mowa
w ust. 1, ustala si´ po up∏ywie ka˝dego roku od dnia
potràcenia pierwszej raty.
Art. 48. (uchylony).33)
Art. 49.34) 1.35) Ca∏a op∏ata stosunkowa wynosi
15 % wartoÊci egzekwowanego Êwiadczenia, jednak
nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 1/10 i wy˝sza ni˝ trzydziestokrotna wysokoÊç przeci´tnego wynagrodzenia miesi´cznego. Op∏at´ ustala si´ w wysokoÊci odpowiedniej do poniesionych przez komornika wydatków, nak∏adu jego pracy oraz wartoÊci wyegzekwowanej cz´Êci Êwiadczenia zg∏oszonego do egzekucji. Op∏at´ t´
komornik pobiera równie˝ w wypadku umorzenia post´powania na wniosek wierzyciela oraz na podstawie
art. 823 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,
z póên. zm.36)). W tym celu komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa d∏u˝nika do uiszczenia nale˝noÊci z tytu∏u op∏at w terminie 14 dni od dnia dor´czenia postanowienia. Postanowienie po uprawomocnie———————
33)
34)
35)

36)

Przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
W art. 49 w ust. 1 zdanie trzecie utraci∏o moc, jako niezgodne z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na
podstawie wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia
8 maja 2006 r. sygn. akt P 18/05 (Dz. U. Nr 84, poz. 585),
z dniem 18 maja 2006 r.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45,
poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21
i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198,
Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r.
Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r.
Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83,
poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73,
poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270,
Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117,
poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139,
poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52,
poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552
i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037,
Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322,
z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635,
Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126,
poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271,
Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41,
poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109,
poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139,
poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r.
Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91,
poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162,
poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204,
poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237,
poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86,
poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150,
poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417,
Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538,
Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12,
poz. 66, Nr 66, poz. 466 i Nr 104, poz. 708 i 711.
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niu podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzul´ wykonalnoÊci. Podstawà ustalenia wysokoÊci op∏aty sà egzekwowane nale˝noÊci wed∏ug stanu na dzieƒ wyegzekwowania lub umorzenia
post´powania egzekucyjnego.
2. W wypadkach szczególnie uzasadnionych sàd mo˝e zmniejszyç wysokoÊç op∏aty, o której mowa w ust. 1.
Art. 49a.37) Wszcz´cie egzekucji i post´powania
o zabezpieczenie Êwiadczeƒ niepieni´˝nych uzale˝nione jest od uiszczenia przez wierzyciela op∏aty sta∏ej.
Art. 50. Za egzekucj´ odebrania rzeczy komornik
pobiera op∏at´ sta∏à w wysokoÊci 50 % przeci´tnego
wynagrodzenia miesi´cznego38).
Art. 51. 1. Op∏ata sta∏a wynosi 40 % przeci´tnego
wynagrodzenia miesi´cznego38) za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomoÊci i usuni´cie z niej ruchomoÊci; w przypadku przedsi´biorstw handlowych i przemys∏owych op∏at´ pobiera si´ od ka˝dej izby sk∏adajàcej si´ na pomieszczenie przedsi´biorstwa;
2) wprowadzenie zarzàdcy w zarzàd nieruchomoÊci
lub przedsi´biorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomoÊci;
3) opró˝nienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym ˝e odr´bnà op∏at´ pobiera si´ od ka˝dej izby.
2. Przy opró˝nianiu lokali mieszkalnych nie pobiera si´ odr´bnej op∏aty od pomieszczeƒ stanowiàcych:
przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, ∏azienki, spi˝arnie, loggie i podobnych.
3. Przy opró˝nianiu pomieszczeƒ i lokali niemieszkalnych, w szczególnoÊci gara˝u, stajni, obory lub
sklepu, pobiera si´ op∏at´ za ka˝de pomieszczenie, jak
za izb´.
Art. 52. (uchylony).39)
Art. 53. Za dokonanie spisu inwentarza albo innego spisu majàtku pobiera si´ sta∏à op∏at´ w wysokoÊci
10 % przeci´tnego wynagrodzenia miesi´cznego38) za
ka˝dà rozpocz´tà godzin´.
Art. 54. Za wprowadzenie wierzyciela w posiadanie w przypadkach innych ni˝ wymienione w art. 51
pobiera si´ op∏at´ sta∏à w wysokoÊci 25 % przeci´tnego wynagrodzenia miesi´cznego38), a w razie podj´cia
egzekucji na skutek dalszych naruszeƒ posiadania,
op∏at´ zwi´ksza si´ ka˝dorazowo o 100 %.
———————
37)
38)
39)

Dodany przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
Przez art. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2001 r. o zmianie ustawy — Kodeks post´powania cywilnego, ustawy o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sàdowych i egzekucji (Dz. U. Nr 98, poz. 1069),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 27 wrzeÊnia 2001 r.
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Art. 55. Za opiecz´towanie lub zdj´cie piecz´ci, bez
dokonywania równoczesnego spisu, pobiera si´ op∏at´ sta∏à w wysokoÊci 4 % przeci´tnego wynagrodzenia miesi´cznego38) od ka˝dej opiecz´towanej izby lub
innego pomieszczenia.
Art. 56. Za egzekucj´ innà ni˝ wymieniona
w art. 44—55 pobiera si´ op∏at´ sta∏à w wysokoÊci
10 % przeci´tnego wynagrodzenia miesi´cznego38) za
ka˝dà rozpocz´tà godzin´ czynnoÊci egzekucyjnych.
Art. 57.40) Za wszystkie czynnoÊci z udzia∏em Policji, ˚andarmerii Wojskowej, wojskowych organów
porzàdkowych, Stra˝y Granicznej i Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego pobiera si´ op∏at´ sta∏à
w wysokoÊci 25 % przeci´tnego wynagrodzenia miesi´cznego.
Art. 58. Za udzia∏ w usuni´ciu oporu d∏u˝nika oraz
za wykonanie nakazu w sprawie osadzenia d∏u˝nika
w zak∏adzie karnym pobiera si´ op∏at´ w wysokoÊci
25 % przeci´tnego wynagrodzenia miesi´cznego38).
Wykonanie nakazu osadzenia uzale˝nione jest od uiszczenia op∏aty przez wierzyciela.
Art. 58a.41) Nieuiszczenie op∏aty, o której mowa
w art. 49a, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez
wierzyciela wezwania do zap∏aty, powoduje zwrot
wniosku lub odmow´ dokonania czynnoÊci.
Art. 59. 1.42) Op∏at´ stosunkowà komornik Êciàga
od d∏u˝nika, obliczajàc jà proporcjonalnie do wyegzekwowanych kwot.
2. Je˝eli egzekucja Êwiadczeƒ powtarzajàcych si´
trwa d∏u˝ej ni˝ rok, wysokoÊç Êwiadczeƒ wyegzekwowanych stanowi podstaw´ ustalenia op∏aty stosunkowej Êciàganej od d∏u˝nika.
3. W egzekucji wszcz´tej na polecenie sàdu lub
prokuratora z wyegzekwowanych kwot w pierwszej
kolejnoÊci zwraca si´ uiszczonà cz´Êç op∏aty stosunkowej, a drugà po∏ow´ oblicza si´ zgodnie z zasadà,
o której mowa w ust. 1.
4. (uchylony).43)
Art. 60.44) Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Rady Komorniczej, okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç op∏at za czynnoÊci komorników nieb´dàce czynnoÊciami egzekucyjnymi,
bioràc pod uwag´ pracoch∏onnoÊç czynnoÊci oraz
jako podstaw´ op∏at przeci´tne wynagrodzenie miesi´czne.
———————
40)
41)
42)
43)
44)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
Dodany przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
Przez art. 1 pkt 24 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
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Rozdzia∏ 8
Dochód komorników45)

Art. 61. (uchylony).46)
Art. 62. (uchylony).46)
Art. 63.47) 1. Z zastrze˝eniem odmiennej umowy
zawartej mi´dzy komornikiem i zast´pcà komornika,
o którym mowa w art. 26, zast´pca komornika pobiera 25 % dochodu zast´powanego komornika w pierwszym miesiàcu sprawowania zast´pstwa, a w nast´pnych miesiàcach — 50 % tego dochodu.
2. Je˝eli przyczynà zast´pstwa jest zawieszenie komornika w czynnoÊciach na podstawie art. 78, zast´pcy komornika nale˝y si´ do czasu prawomocnego
zakoƒczenia post´powania dyscyplinarnego dochód
okreÊlony w ust. 1, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres
jednego roku. Po up∏ywie jednego roku od zawieszenia zast´pca komornika pobiera 100 % dochodu zast´powanego komornika.
3. Zast´pcy komornika ustanowionemu w zwiàzku
z odwo∏aniem albo Êmiercià komornika nale˝y si´,
z zastrze˝eniem ust. 5, ca∏y dochód.
4. Dochodem komornika, o którym mowa w ust. 1,
2 i 3, sà pobrane i Êciàgni´te w danym miesiàcu op∏aty egzekucyjne oraz zwrot wydatków gotówkowych za
przejazdy, okreÊlone w art. 39 ust. 2 pkt 3, pomniejszone o koszty dzia∏alnoÊci egzekucyjnej komornika i sumy okreÊlone w niniejszym artykule.
5. Komornikowi odwo∏anemu oraz spadkobiercom
zmar∏ego komornika nale˝à si´ op∏aty prawomocnie
ustalone przed odwo∏aniem lub Êmiercià.
Rozdzia∏ 9
Nadzór nad komornikami
Art. 64. 1. Nadzór zwierzchni nad dzia∏alnoÊcià komorników i dzia∏alnoÊcià samorzàdu komorniczego
sprawuje Minister SprawiedliwoÊci. Nadzór ten nie mo˝e wkraczaç w dzia∏ania podlegajàce nadzorowi sàdu.
2.48) Nadzór nad dzia∏alnoÊcià komorników sprawuje Minister SprawiedliwoÊci przez prezesów sàdów
okr´gowych, s´dziów-wizytatorów, a w zakresie kontroli finansowej — przez osoby upowa˝nione.
3.48) Minister SprawiedliwoÊci lub, z jego upowa˝nienia, prezes sàdu okr´gowego mo˝e zleciç s´dziemu-wizytatorowi, a w zakresie kontroli finansowej —
osobie upowa˝nionej, przeprowadzenie wizytacji
w okreÊlonej kancelarii.
———————
45)
46)
47)
48)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
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Art. 65. 1. Krajowa Rada Komornicza sprawuje
nadzór nad komornikami niezale˝nie od nadzoru sprawowanego przez Ministra SprawiedliwoÊci i prezesów
sàdów.
2. Krajowa Rada Komornicza wyznacza komorników-wizytatorów spoÊród komorników, którzy sà obowiàzani dokonywaç wizytacji w kancelariach danego
okr´gu. Wizytacja kancelarii powinna byç przeprowadzona co najmniej raz w ciàgu 3 lat.
3. Przedmiotem nadzoru, o którym mowa w ust. 1,
jest terminowoÊç, rzetelnoÊç i skutecznoÊç post´powania egzekucyjnego.
4. Osoby powo∏ane do sprawowania nadzoru nad
dzia∏alnoÊcià komorników majà prawo wglàdu
w czynnoÊci komorników, mogà ˝àdaç wyjaÊnieƒ oraz
w razie stwierdzenia uchybieƒ mogà wystàpiç do sàdu o wydanie zarzàdzenia w trybie art. 759 § 2 Kodeksu post´powania cywilnego.
Art. 66. 1. Komornik jest obowiàzany z∏o˝yç przed
dniem 1 lutego ka˝dego roku roczne sprawozdanie ze
swojej dzia∏alnoÊci.

uchwa∏y samorzàdu komorniczego sprzecznej z prawem w terminie 6 miesi´cy od dnia jej otrzymania.
2. Sàd Najwy˝szy oddala skarg´ lub uchyla zaskar˝onà uchwa∏´ i przekazuje spraw´ do ponownego
rozpoznania w∏aÊciwemu organowi samorzàdu komorniczego ze wskazaniami co do sposobu jej za∏atwienia.
Art. 69.50) Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Rady Komorniczej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe przepisy o biurowoÊci
i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych. W rozporzàdzeniu nale˝y uwzgl´dniç potrzeby
szczegó∏owej ewidencji spraw prowadzonych w kancelarii, uwidocznienia przebiegu czynnoÊci, zapewnienia
przejrzystoÊci wpisów oraz odzwierciedlenia wszystkich operacji finansowych dokonywanych przez komornika, a tak˝e stwarzania mo˝liwoÊci kontroli poprawnoÊci dokonywanych operacji finansowych.
Art. 70. Polecenia i wnioski z wizytacji stanowià
dla Krajowej Rady Komorniczej i rad izb komorniczych
materia∏ do obowiàzkowego, sta∏ego szkolenia komorników.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, komornik sk∏ada prezesowi sàdu apelacyjnego, a kopi´
tego sprawozdania — w∏aÊciwej radzie izby komorniczej.
3. Minister SprawiedliwoÊci po zasi´gni´ciu opinii
Krajowej Rady Komorniczej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.
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Rozdzia∏ 10
OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna
Art. 71. Komornik odpowiada dyscyplinarnie
w szczególnoÊci za:
1) naruszenie powagi i godnoÊci urz´du;
2) ra˝àcà obraz´ przepisów prawa;

Art. 67. 1. Rada izby komorniczej przekazuje Krajowej Radzie Komorniczej po dwa egzemplarze protoko∏ów wizytacji i wniosków, poleceƒ powizytacyjnych
oraz sprawozdania zbiorcze kancelarii, a tak˝e uchwa∏y i protoko∏y walnych zgromadzeƒ komorników izb
komorniczych.

3) niewykonanie poleceƒ powizytacyjnych;

2. Krajowa Rada Komornicza przedk∏ada Ministrowi SprawiedliwoÊci uchwa∏y i protoko∏y walnych zgromadzeƒ izb komorniczych oraz Krajowego Zjazdu Komorników, a tak˝e w∏asne sprawozdanie roczne wraz
z bilansem, w terminie dwóch tygodni od dnia ich
otrzymania lub sporzàdzenia.

6)51) naruszenie w∏aÊciwoÊci okreÊlonej w art. 8.

3. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e za˝àdaç, w razie
potrzeby, od Prezesa Krajowej Rady Komorniczej i rad
izb komorniczych równie˝ innych dokumentów ni˝
okreÊlone w ust. 2.
4.49) Rada izby komorniczej przekazuje prezesowi
w∏aÊciwego sàdu okr´gowego odpisy protoko∏ów wizytacji, wniosków i poleceƒ powizytacyjnych, o których mowa w ust. 1.
Art. 68. 1. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e zwróciç
si´ do Sàdu Najwy˝szego z wnioskiem o uchylenie
———————
49)

Dodany przez art. 1 pkt 28 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.

4) wydatkowanie Êrodków podlegajàcych dokumentacji na dzia∏alnoÊç ra˝àco niezgodnà z ich przeznaczeniem;
5)51) podejmowanie czynnoÊci z ra˝àcà zw∏okà;

Art. 72. 1. Karami dyscyplinarnymi sà:
1) upomnienie;
2) nagana;
3)52) kara pieni´˝na do dwudziestokrotnej wysokoÊci
najni˝szego przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej;
4) wydalenie ze s∏u˝by komorniczej.
———————
50)

51)
52)

W brzmieniu ustalonym przez art. 4 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o zmianie ustawy — Kodeks post´powania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sàdowych i egzekucji
(Dz. U. Nr 48, poz. 554), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 lipca 2000 r.
Dodany przez art. 1 pkt 29 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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2. Kara nagany oraz kara pieni´˝na pociàga za sobà utrat´ biernego prawa wyborczego do organów samorzàdu komorniczego na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia si´ orzeczenia dyscyplinarnego.
3. Kary pieni´˝ne sà przekazywane na rzecz Krajowej Rady Komorniczej.
4. Wydalenie ze s∏u˝by komorniczej pociàga za sobà zakaz wykonywania zawodu na okres 5 lat od dnia
uprawomocnienia si´ orzeczenia dyscyplinarnego.
5. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3, ulegajà
zatarciu po up∏ywie 3 lat od dnia uprawomocnienia si´
orzeczenia dyscyplinarnego, a kara wydalenia ze s∏u˝by komorniczej ulega zatarciu po up∏ywie terminu,
o którym mowa w ust. 4.
Art. 73. Po up∏ywie 3 lat od dnia pope∏nienia czynu nie mo˝na wszczàç post´powania dyscyplinarnego, a post´powanie wszcz´te ulega umorzeniu. Je˝eli jednak czyn zawiera znamiona przest´pstwa,
przedawnienie dyscyplinarne nie mo˝e nastàpiç
wczeÊniej ni˝ przedawnienie przewidziane w przepisach prawa karnego.
Art. 74. 1.53) Wniosek o wszcz´cie post´powania
dyscyplinarnego mogà z∏o˝yç Minister SprawiedliwoÊci, prezesi sàdów, s´dziowie-wizytatorzy, organy samorzàdu komorniczego oraz komornicy-wizytatorzy.
2.54) Wniosek o wszcz´cie post´powania dyscyplinarnego z∏o˝ony przez Ministra SprawiedliwoÊci
wszczyna post´powanie dyscyplinarne.
3.54) Minister SprawiedliwoÊci, sk∏adajàc wniosek
o wszcz´cie post´powania dyscyplinarnego, mo˝e zawiesiç komornika w czynnoÊciach.
4.54) Na postanowienie Ministra SprawiedliwoÊci
o zawieszeniu komornika w czynnoÊciach przys∏uguje
za˝alenie do sàdu okr´gowego — sàdu pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych w terminie siedmiu dni od dnia
dor´czenia postanowienia. Przepisy art. 78 ust. 3—5
stosuje si´ odpowiednio.
Art. 75. 1. Sprawy dyscyplinarne w pierwszej instancji rozpoznaje w sk∏adzie 3-osobowym komisja
dyscyplinarna powo∏ana przez Krajowà Rad´ Komorniczà.
2. Od orzeczeƒ komisji dyscyplinarnej stronom
przys∏uguje odwo∏anie do sàdu wojewódzkiego23) —
sàdu pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych.
3. Do rozpoznania odwo∏ania stosuje si´ przepisy
Kodeksu post´powania cywilnego o apelacji. Od orzeczenia sàdu wojewódzkiego23) nie przys∏uguje kasacja.
———————
53)
54)

Oznaczenie ust. 1 ustalone przez art. 1 pkt 30 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
Dodany przez art. 1 pkt 30 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
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Art. 76. Wykonanie prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej w przypadku kary wydalenia ze
s∏u˝by komorniczej nale˝y do Ministra SprawiedliwoÊci, a w przypadku kar wymienionych w art. 72 ust. 1
pkt 1—3 — do rady w∏aÊciwej izby komorniczej.
Art. 77. W przypadku prawomocnego ukarania
koszty post´powania dyscyplinarnego ponosi ukarany.
Art. 78. 1. Komisja dyscyplinarna mo˝e zawiesiç w czynnoÊciach komornika, przeciwko któremu
wszcz´to post´powanie dyscyplinarne lub karne.
2. Na uchwa∏´ o zawieszeniu w czynnoÊciach komornika przys∏uguje za˝alenie do sàdu wojewódzkiego23) — sàdu pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych.
3. Wniesienie za˝alenia nie uchyla zawieszenia.
4. Zawieszenie w czynnoÊciach ustaje z dniem prawomocnego zakoƒczenia post´powania dyscyplinarnego, chyba ˝e:
1) komisja dyscyplinarna uchyli∏a je wczeÊniej;
2) prawomocnie orzeczona zosta∏a kara wymieniona
w art. 72 ust. 1 pkt 4.
5. W czasie zawieszenia w czynnoÊciach komornika zawiesza si´ z mocy prawa wszelkie funkcje pe∏nione przez niego w samorzàdzie komorniczym.
Rozdzia∏ 11
Samorzàd komorniczy
Art. 79. 1. Komornicy tworzà samorzàd komorniczy.
2. Samorzàd komorniczy obejmuje:
1) Krajowy Zjazd Komorników;
2) Krajowà Rad´ Komorniczà;
3) walne zgromadzenia komorników izb komorniczych;
4) izby komornicze.
3. Krajowa Rada Komornicza i izby komornicze posiadajà osobowoÊç prawnà.
4. Kadencja w∏adz samorzàdu komorniczego trwa
4 lata.
Art. 80. 1. Najwy˝szà w∏adzà samorzàdu komorniczego jest Krajowy Zjazd Komorników.
2. Krajowy Zjazd Komorników wybiera Prezesa
Krajowej Rady Komorniczej, Krajowà Komisj´ Rewizyjnà oraz okreÊla siedzib´ w∏adz.
3. Cz∏onków Krajowej Rady Komorniczej wybierajà walne zgromadzenia komorników izb komorniczych
po dwóch z ka˝dej izby komorniczej.
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4. Krajowy Zjazd Komorników jest zwo∏ywany dla
zaopiniowania uchwa∏ w najwa˝niejszych sprawach
dotyczàcych komorników i warunków ich pracy.
Art. 81. 1. Zwyczajny Krajowy Zjazd Komorników
jest zwo∏ywany co 2 lata.
2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Komorników mo˝e byç zwo∏any w ka˝dym czasie na ˝àdanie Ministra
SprawiedliwoÊci albo na ˝àdanie co najmniej trzech
izb komorniczych, albo na mocy uchwa∏y Krajowej Rady Komorniczej.
3. Tematyka i problemy do rozstrzygni´cia powinny byç podane radom izb komorniczych na miesiàc
przed zwo∏aniem Krajowego Zjazdu Komorniczego.
Art. 82. Krajowa Rada Komornicza jest zwiàzana
uchwa∏ami Krajowego Zjazdu Komorników i w swoich
poczynaniach nie mo˝e wykroczyç poza upowa˝nienia
okreÊlone w uchwa∏ach i ustawie.
Art. 83. Krajowa Rada Komornicza jest reprezentantem komorników.
Art. 84. 1. Prezes Krajowej Rady Komorniczej reprezentuje jà na zewnàtrz, kieruje jej pracami i przewodniczy na posiedzeniach. W razie nieobecnoÊci Prezesa jego obowiàzki wykonuje wiceprezes.
2. Uchwa∏y Krajowej Rady Komorniczej sà wykonywane przez Prezesa lub wyznaczonych jej cz∏onków.
3. OÊwiadczenia woli w sprawach majàtkowych
Krajowa Rada Komornicza wyra˝a w formie uchwa∏y.
4. Krajowa Rada Komornicza na posiedzeniu dokonuje podzia∏u czynnoÊci mi´dzy swoich cz∏onków, jak
równie˝ uchwala regulamin swojej pracy. Dokumenty
te Krajowa Rada Komornicza dor´cza Ministrowi
SprawiedliwoÊci i radom wszystkich izb komorniczych.
Art. 85. 1. Do zakresu dzia∏ania Krajowej Rady Komorniczej nale˝y w szczególnoÊci:
1) wyra˝anie opinii w sprawie powo∏ania i odwo∏ania
komorników i asesorów komorniczych, o ustanowieniu i znoszeniu rewirów komorniczych oraz
okreÊlania siedzib kancelarii;
2) wyra˝anie opinii w sprawach dotyczàcych biurowoÊci i rachunkowoÊci obowiàzujàcych w kancelariach
i w innych sprawach dotyczàcych przepisów, organizacji i funkcjonowania komornika i kancelarii;
3) przedstawianie opinii w sprawach zmian przepisów dotyczàcych egzekucji i funkcjonowania komorników;
4) wyra˝anie opinii w sprawach przedstawionych
przez Ministra SprawiedliwoÊci lub organy samorzàdu komorniczego;
5) wyra˝anie opinii w sprawach zasad etyki zawodowej;
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6) wyra˝anie opinii w sprawach aplikacji komorniczej;
7) organizowanie egzaminów na stanowisko komornika;
8) ustalanie wysokoÊci sk∏adek miesi´cznych na potrzeby samorzàdu komorniczego oraz zasad ich
wydatkowania;
9) wyznaczanie komorników-wizytatorów dla poszczególnych izb komorniczych;
10) zwo∏ywanie Krajowego Zjazdu Komorników oraz
jego organizacja;
11) uchwalanie regulaminu pracy Krajowej Rady Komorniczej;
12) wspó∏praca z organizacjami komorników innych
krajów;
13) wykonywanie innych czynnoÊci przewidzianych
przepisami prawa;
14) wydawanie czasopisma zawodowego;
15) prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej;
16) budowanie, wynajmowanie i utrzymywanie wspólnych pomieszczeƒ magazynowych i hal aukcyjnych oraz utrzymywanie ci´˝kiego sprz´tu transportowego;
17)55) przechowywanie akt spraw, o których mowa
w art. 37b ust. 1.
2. W zakresie prowadzenia dzia∏alnoÊci, o której
mowa w ust. 1 pkt 15, oÊwiadczenia woli w imieniu
Krajowej Rady Komorniczej sk∏ada Prezes lub wiceprezes oraz jeden z jej cz∏onków.
3. Krajowa Rada Komornicza mo˝e przekazaç radzie
izby komorniczej zadanie, o którym mowa w ust. 1
pkt 16.
4. Krajowa Rada Komornicza sk∏ada Ministrowi
SprawiedliwoÊci raz w roku w pierwszym miesiàcu
drugiego kwarta∏u informacj´ o stanie egzekucji.
Art. 86. 1. Izb´ komorniczà tworzà komornicy prowadzàcy kancelari´ w okr´gu sàdu apelacyjnego.
2. Siedzibà izby komorniczej jest miejscowoÊç,
w której ma siedzib´ sàd apelacyjny.
3. Cz∏onkostwo w izbie komorniczej z mocy prawa
powstaje z dniem obj´cia przez komornika rewiru komorniczego i ustaje z dniem odwo∏ania komornika.
Z dniem odwo∏ania komornik przestaje pe∏niç wszelkie funkcje w organach samorzàdu komorniczego.
Art. 87. Organami izby komorniczej sà:
1) walne zgromadzenie komorników izby komorniczej;
———————
55)

Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 27.
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2) rada izby komorniczej;

1) 7 osób — w izbach liczàcych do 100 komorników;

3) komisja rewizyjna.

2) 9 osób — w izbach liczàcych powy˝ej 100 komorników.

Art. 88. 1. Walne zgromadzenia komorników izby
komorniczej sà zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne walne zgromadzenie komorników
izby komorniczej zwo∏uje rada izby komorniczej
w pierwszym kwartale ka˝dego roku.
3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie komorników izby komorniczej zwo∏ywane jest z inicjatywy Krajowej Rady Komorniczej na podstawie uchwa∏y rady
izby komorniczej albo na wniosek co najmniej 1/5 komorników izby komorniczej.
4. W walnym zgromadzeniu komorników izby komorniczej ma obowiàzek uczestniczyç ka˝dy cz∏onek
danej izby komorniczej.
5. W walnym zgromadzeniu komorników izby komorniczej majà prawo uczestniczyç aplikanci i asesorzy komorniczy, jednak˝e nie mogà oni braç udzia∏u
w g∏osowaniu.
Art. 89. 1. Do kompetencji walnego zgromadzenia
komorników izby komorniczej nale˝y:
1) wybór przewodniczàcego i wiceprzewodniczàcego
oraz cz∏onków rady izby komorniczej;
2) wybór cz∏onków Krajowej Rady Komorniczej;
3) wybór komisji rewizyjnej w sk∏adzie przewodniczàcego i 4 cz∏onków;
4) zatwierdzanie rocznego sprawozdania przedstawionego przez rad´ izby komorniczej i zamkni´cie
okresu rachunkowego;
5) uchwalenie bud˝etu;
6) uchwalenie sk∏adek na okreÊlone cele;
7) uchwalenie regulaminu dzia∏ania;
8) opiniowanie innych spraw dotyczàcych komorników, o które zwróci si´ Minister SprawiedliwoÊci.
2. Walne zgromadzenie komorników izby komorniczej wybiera przewodniczàcego zgromadzenia i uchwala regulamin swojego dzia∏ania w g∏osowaniu jawnym.
3. Walne zgromadzenie komorników izby komorniczej podejmuje uchwa∏y w innych sprawach ni˝ okreÊlone w ust. 2 w g∏osowaniu tajnym.
Art. 90. 1. Decyzje walnego zgromadzenia komorników izby komorniczej zapadajà w formie uchwa∏.
2. Do wa˝noÊci uchwa∏ walnego zgromadzenia komorników izby komorniczej wymagana jest zwyk∏a
wi´kszoÊç g∏osów w obecnoÊci co najmniej 2/3 komorników izby komorniczej.
Art. 91. 1. Rada izby komorniczej dzia∏a w siedzibie
izby komorniczej i sk∏ada si´ z:

2. Rada izby komorniczej na posiedzeniu dokonuje
podzia∏u czynnoÊci mi´dzy swoich cz∏onków, jak równie˝ uchwala regulamin swojej pracy. Dokumenty te
rada dor´cza wszystkim komornikom izby komorniczej i Krajowej Radzie Komorniczej.
Art. 92. 1. Rada izby komorniczej reprezentuje izb´
komorniczà.
2. Przewodniczàcy rady izby komorniczej reprezentuje jà na zewnàtrz, kieruje jej pracami i przewodniczy
na posiedzeniach. W razie nieobecnoÊci przewodniczàcego, jego obowiàzki wykonuje wiceprzewodniczàcy rady.
3. Uchwa∏y rady izby komorniczej sà wykonywane
przez przewodniczàcego lub wyznaczonych jej cz∏onków.
4. OÊwiadczenia woli w sprawach majàtkowych rada izby komorniczej wyra˝a w formie uchwa∏y.
Art. 93. 1. Do zakresu dzia∏ania rady izby komorniczej nale˝y:
1)56) wyra˝anie opinii w sprawie tworzenia i znoszenia rewirów komorniczych, zmiany ich granic oraz
wyznaczania siedzib kancelarii komorniczych;
2) wyra˝anie opinii w sprawie powo∏ywania i odwo∏ywania komorników i asesorów komorniczych;
3) (uchylony);57)
4) nadzór nad przestrzeganiem przez komorników
i asesorów komorniczych powagi i godnoÊci zawodu;
5) zlecanie komornikom-wizytatorom dokonania wizytacji wyznaczonej kancelarii;
6) organizowanie doskonalenia zawodowego komorników;
7) organizowanie
czych;

szkolenia

aplikantów

komorni-

8) zarzàd majàtkiem izby komorniczej;
9) zwo∏ywanie walnych zgromadzeƒ komorników
izby komorniczej i wykonywanie uchwa∏ tych zgromadzeƒ;
10) prowadzenie rejestrów komorników, asesorów
i aplikantów komorniczych oraz rejestru kancelarii
i ich siedzib w obr´bie danej izby komorniczej;
———————
56)
57)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
Przez art. 1 pkt 31 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
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11) wykonywanie innych czynnoÊci przewidzianych
przepisami prawa i wynikajàcych z podj´tych
uchwa∏.
2. Do zakresu dzia∏ania rady izby komorniczej mo˝e tak˝e nale˝eç wykonywanie czynnoÊci, o których
mowa w art. 85 ust. 1 pkt 16.
3. Rada izby komorniczej przedstawia corocznie
Krajowej Radzie Komorniczej informacje o rejestrach,
o których mowa w ust. 1 pkt 10.
Art. 94. 1. Uchwa∏y rady izby komorniczej zapadajà zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów, przy czym w razie równej liczby g∏osów decyduje g∏os przewodniczàcego.
2. Do wa˝noÊci uchwa∏ rady izby komorniczej jest
wymagana obecnoÊç ponad po∏owy jej cz∏onków.
Rozdzia∏ 12

Poz. 1191

Art. 102. 1. Komornicy, którzy w dniu powo∏ania
na stanowisko komornika nie ukoƒczyli 35 roku ˝ycia,
majà obowiàzek uzupe∏niç kwalifikacje wymagane
w art. 10 ust. 1 pkt 3 w ciàgu 10 lat od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy.
2. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e, na wniosek prezesa sàdu apelacyjnego w∏aÊciwego dla miejsca dzia∏ania komornika, zwolniç komornika od spe∏nienia
obowiàzku, o którym mowa w ust. 1, je˝eli przemawiajà za tym wa˝ne wzgl´dy spo∏eczne lub osobiste obowiàzanego.
3. W przypadku niewykonania obowiàzku, o którym mowa w ust. 1, Minister SprawiedliwoÊci odwo∏uje komornika ze stanowiska.
Art. 103. 1. Komornik mo˝e odkupiç majàtek, stanowiàcy Êrodki trwa∏e, prowadzonej przez siebie kancelarii nabyty z funduszy pochodzàcych z rycza∏tu kancelaryjnego.

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych
Art. 95—98. (pomini´te).58)

2. Cen´ zbycia majàtku, o którym mowa w ust. 1,
oblicza si´ przy pomniejszeniu ceny rynkowej o stopieƒ amortyzacji.

Rozdzia∏ 13
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
Art. 99. 1. Komornicy zatrudnieni w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy stajà si´ z tym dniem komornikami w rozumieniu tej ustawy w dotychczasowych siedzibach.
2. Komornicy prowadzàcy w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy zespó∏ komorników lub dzia∏alnoÊç komorniczà w innej wspólnej formie dostosujà sposób prowadzenia tej dzia∏alnoÊci do wymogów tej ustawy, w terminie 3 miesi´cy od dnia jej wejÊcia w ˝ycie.
3. Minister SprawiedliwoÊci dor´czy komornikom
akty powo∏ania, w terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy.
4. Z dniem dor´czenia komornikowi aktu powo∏ania ustaje jego dotychczasowy stosunek s∏u˝bowy.
Art. 100. Praktykanci komorniczy, którzy z∏o˝yli
z wynikiem pozytywnym egzamin komorniczy przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy — na swój wniosek —
mogà zostaç powo∏ani przez Ministra SprawiedliwoÊci
asesorami komorniczymi, choçby nie spe∏niali wymagaƒ okreÊlonych w art. 10 ust. 1 pkt 3.
Art. 101. 1. Osoby, które rozpocz´∏y praktyk´ komorniczà przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, a nie
spe∏niajà wymagaƒ okreÊlonych w art. 10 ust. 1 pkt 3,
mogà kontynuowaç szkolenie, a po jego ukoƒczeniu
przystàpiç do egzaminu komorniczego.
2. Osoby okreÊlone w ust. 1 mogà byç zatrudnione
na stanowisku komornika po uzupe∏nieniu kwalifikacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.
———————
58)

Zamieszczone w obwieszczeniu.

3. Prezes sàdu apelacyjnego, w uzasadnionych
przypadkach, mo˝e roz∏o˝yç na raty nale˝noÊci za majàtek, o którym mowa w ust. 1, na okres nie d∏u˝szy ni˝
3 lata.
Art. 104. 1.59) Sprawy egzekucyjne wszcz´te przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy rozliczane sà do dnia jej
zakoƒczenia wed∏ug przepisów dotychczasowych,
z tym ˝e rycza∏ty kancelaryjne w ca∏oÊci zatrzymujà komornicy z przeznaczeniem na koszty dzia∏alnoÊci egzekucyjnej okreÊlone w art. 34.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do egzekucji alimentów i innych Êwiadczeƒ powtarzajàcych si´,
w których op∏aty i inne nale˝noÊci pobiera si´ wed∏ug
przepisów ustawy z zaliczeniem op∏at pobranych
przed dniem jej wejÊcia w ˝ycie, z tym ˝e nadwy˝ka
op∏at oraz pobrane rycza∏ty nie podlegajà zwrotowi.
Art. 105. 1. Kwota funduszu rezerwowego zgromadzona w sàdzie w ramach rachunku sum depozytowych, prowadzonego na podstawie odr´bnych przepisów, podlega z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy przekazaniu na koszty dzia∏alnoÊci egzekucyjnej.
2. Kwoty pochodzàce z nadwy˝ek rycza∏tu kancelaryjnego, zgromadzone na rachunkach depozytowych
sàdów, podlegajà od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy
przekazaniu na rachunek Krajowej Rady Komorniczej
z przeznaczeniem na:
1) po˝yczki inwestycyjne dla nowo ustanowionych
rewirów komorniczych;
2) wynagrodzenia aplikantów i asesorów komorniczych;
———————
59)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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3) inne cele wynikajàce ze statutowej dzia∏alnoÊci organów samorzàdu komorniczego.
Art. 106. (pomini´ty).58)
Art. 107. (pomini´ty).58)

Poz. 1191, 1192 i 1193

2. Rada izby komorniczej na pierwszym posiedzeniu dokonuje podzia∏u czynnoÊci mi´dzy swych cz∏onków, jak równie˝ uchwala regulamin swojej pracy. Dokumenty te rada dor´cza wszystkim komornikom izby
komorniczej i Krajowej Radzie Komorniczej.
Art. 109. (pomini´ty).58)

Art. 108. 1. Krajowa Rada Komornicza na pierwszym posiedzeniu dokonuje podzia∏u czynnoÊci mi´dzy swoich cz∏onków, jak równie˝ uchwala regulamin
swojej pracy. Dokumenty te Krajowa Rada Komornicza dor´cza Ministrowi SprawiedliwoÊci i radom
wszystkich izb komorniczych.

Art. 110. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie miesiàca od dnia og∏oszenia.60)
———————
60)

Ustawa zosta∏a og∏oszona w dniu 29 paêdziernika 1997 r.

1192
WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 7 wrzeÊnia 2006 r.
sygn. akt SK 60/05
z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 i art. 190
ust. 4 Konstytucji,

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:
Miros∏aw Wyrzykowski — przewodniczàcy,

orzeka:

Wies∏aw Johann,
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska — sprawozdawca,
Ewa ¸´towska,
Bohdan Zdziennicki,
protokolant: Gra˝yna Sza∏ygo,

po rozpoznaniu, z udzia∏em skar˝àcego oraz Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, na rozprawie w dniu 7 wrzeÊnia 2006 r., skargi
konstytucyjnej Jacka Bàbki o zbadanie zgodnoÊci
art. 540 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks
post´powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.)

Art. 540 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze
zm.) w zakresie, w jakim ogranicza dopuszczalnoÊç
wznowienia post´powania na korzyÊç oskar˝onego
tylko do przypadków, w których uznany przez Trybuna∏ Konstytucyjny za niekonstytucyjny przepis prawny
stanowi∏ podstaw´ skazania lub warunkowego umorzenia, jest niez godny z art. 190 ust. 4 w zwiàzku
z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Miros∏aw Wyrzykowski
Wies∏aw Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa ¸´towska
Bohdan Zdziennicki

1193
WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 11 wrzeÊnia 2006 r.
sygn. akt P 14/06
Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Bohdan Zdziennicki,

Marian Grzybowski — przewodniczàcy,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

Wies∏aw Johann,
Ewa ¸´towska,
Marian Zdyb — sprawozdawca,

po rozpoznaniu, z udzia∏em Sejmu oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 11 wrzeÊnia
2006 r., pytania prawnego Sàdu Rejonowego w KoÊcianie, czy art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca

