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USTAWA

z dnia 24 maja 2007 r.

o zmianie ustawy o komornikach sàdowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ko-
mornikach sàdowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r.

Nr 167, poz. 1191 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 44,
poz. 288 i Nr 85, poz. 571) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. CzynnoÊci egzekucyjne w sprawach cywil-

nych wykonuje wy∏àcznie komornik, z za-
strze˝eniem wyjàtków przewidzianych w in-
nych ustawach. Komornik wykonuje tak˝e
inne czynnoÊci przekazane na podstawie od-
r´bnych przepisów.”,

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 17 li-

stopada 1964 r. — Kodeks post´powania cywilnego, usta-
w´ z dnia 13 paêdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i p∏atników, ustaw´ z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, ustaw´
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe, ustaw´
z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ
spo∏ecznych, ustaw´ z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏-
dach towarowych, ustaw´ z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏al-
noÊci ubezpieczeniowej, ustaw´ z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych.
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b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wykonywanie innych tytu∏ów wykonaw-

czych wydanych na podstawie odr´bnych
przepisów oraz tytu∏ów egzekucyjnych, któ-
re zgodnie z odr´bnymi przepisami podle-
gajà wykonaniu w drodze egzekucji sàdo-
wej bez zaopatrywania ich w klauzul´ wyko-
nalnoÊci;”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Organy administracji publicznej, urz´dy

skarbowe, organy rentowe, o których mowa
w art. 476 § 4 ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. — Kodeks post´powania cywilnego
(Dz. U. Nr 43, poz. 296, z póên. zm.2)), banki,
spó∏dzielcze kasy oszcz´dnoÊciowo-kredy-
towe, podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç
maklerskà, organy spó∏dzielni mieszkanio-
wych, zarzàdy wspólnot mieszkaniowych,
inne podmioty zarzàdzajàce mieszkaniami
i lokalami u˝ytkowymi, jak równie˝ inne in-
stytucje sà obowiàzane na pisemne ˝àdanie
komornika udzieliç mu informacji niezb´d-
nych do prawid∏owego prowadzenia post´-
powania egzekucyjnego, dokonania zabez-
pieczenia oraz wykonania innych czynnoÊci

wchodzàcych w zakres jego ustawowych za-
daƒ, w szczególnoÊci dotyczàce stanu ma-
jàtkowego d∏u˝nika oraz umo˝liwiajàcych
identyfikacj´ sk∏adników jego majàtku. Prze-
pis art. 762 Kodeksu post´powania cywilne-
go stosuje si´ odpowiednio.”,

d) po ust. 6 dodaje si´ ust. 7—9 w brzmieniu:

„7. W sprawach o egzekucj´ lub o zabezpiecze-
nie Êwiadczeƒ alimentacyjnych lub rent ma-
jàcych charakter alimentów oraz w spra-
wach o egzekucj´ lub o zabezpieczenie
Êwiadczeƒ wszcz´tych na wniosek Skarbu
Paƒstwa, w tym na polecenie sàdu lub pro-
kuratora, niezwiàzanych z wykonywaniem
dzia∏alnoÊci gospodarczej, informacje,
o których mowa w ust. 5, udzielane sà nie-
odp∏atnie.

8. Informacji, o których mowa w ust. 5, udziela
si´ w terminie 7 dni od dnia otrzymania ˝à-
dania w oparciu o dane przekazane przez ko-
mornika.

9. Op∏at´ za udzielenie informacji komornik
uiszcza po jej udzieleniu, na wezwanie pod-
miotu udzielajàcego informacji.”;

2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. 1. Przy wykonywaniu czynnoÊci komornik
podlega orzeczeniom sàdu i prezesowi
sàdu rejonowego, przy którym dzia∏a.

2. Prezes sàdu rejonowego, przy którym
dzia∏a komornik, sprawuje nadzór nad
jego dzia∏alnoÊcià, a w szczególnoÊci:

1) ocenia szybkoÊç, sprawnoÊç i rzetel-
noÊç post´powania poprzez bada-
nie, czy w konkretnych sprawach nie
zachodzi nieuzasadniona przewle-
k∏oÊç w podejmowaniu czynnoÊci;

2) kontroluje prawid∏owoÊç prowadze-
nia biurowoÊci i rachunkowoÊci kan-
celarii komorniczej;

3) bada kultur´ pracy, w tym przestrze-
ganie wyznaczonych terminów czyn-
noÊci i przyjmowania interesantów
oraz utrzymywanie kancelarii ko-
morniczej na poziomie odpowied-
nim do godnoÊci urz´du i posiada-
nych Êrodków;

4) zawiadamia sàd o potrzebie wyda-
nia komornikowi zarzàdzeƒ w trybie
art. 759 § 2 Kodeksu post´powania
cywilnego.

3. W zakresie nadzoru, o którym mowa
w ust. 2, prezes sàdu rejonowego dzia∏a
w szczególnoÊci poprzez kontrol´ kance-
larii komornika, przeprowadzanà nie
rzadziej ni˝ raz w roku, sprawowanà
osobiÊcie lub przez wyznaczonego s´-
dziego i przy pomocy ksi´gowego,
a w zakresie kontroli finansowej przez
upowa˝nionà osob´, oraz w ramach roz-
patrywania skarg i za˝aleƒ niestanowià-

———————
2) 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, z 2006 r. Nr 12,
poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186,
poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656
i Nr 235, poz. 1699 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47,
poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 61, poz. 418, Nr 106, poz. 371
i Nr 112, poz. 766.



cych przedmiotu rozpoznania sàdu
w trybie art. 767 Kodeksu post´powania
cywilnego. Prezes sàdu rejonowego
uprawniony jest do ˝àdania od komorni-
ka wyjaÊnieƒ oraz do wydawania zarzà-
dzeƒ, których nieprzestrzeganie mo˝e
stanowiç podstaw´ wszcz´cia post´po-
wania dyscyplinarnego lub odwo∏ania
komornika z zajmowanego stanowiska.

4. Skargi i za˝alenia niestanowiàce przed-
miotu rozpoznania sàdu w trybie art. 767
Kodeksu post´powania cywilnego pre-
zes sàdu rejonowego rozpatruje w ter-
minie 7 dni. W tym samym terminie
podlegajà przekazaniu w∏aÊciwemu sà-
dowi skargi stanowiàce przedmiot roz-
poznania sàdu.”;

3) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. Komornik u˝ywa okràg∏ej piecz´ci urz´do-
wej z god∏em Rzeczypospolitej Polskiej,
wskazujàcej w otoku pe∏nionà funkcj´, sàd
rejonowy, przy którym dzia∏a, imi´ i nazwi-
sko oraz siedzib´ kancelarii.”;

4) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. 1. Rewirem komorniczym jest obszar w∏a-
ÊciwoÊci sàdu rejonowego, a w przy-
padkach wskazanych w ust. 4 obszar
w∏aÊciwoÊci dwóch lub kilku sàdów re-
jonowych.

2. Komornicy, których siedziby kancelarii
sà po∏o˝one w obszarze w∏aÊciwoÊci
nowo utworzonego sàdu rejonowego,
z chwilà jego utworzenia stajà si´ z mo-
cy prawa komornikami przy tym sàdzie.

3. W razie zniesienia sàdu rejonowego ko-
mornicy dotychczas dzia∏ajàcy przy tym
sàdzie stajà si´ z mocy prawa komorni-
kami przy sàdzie, który swojà w∏aÊciwo-
Êcià objà∏ obszar w∏aÊciwoÊci zniesio-
nego sàdu.

4. W przypadku trzykrotnego bezskutecz-
nego obwieszczenia o wolnym stanowi-
sku komornika w rewirze, w którym nie
dzia∏a komornik, Minister Sprawiedli-
woÊci, w drodze zarzàdzenia, znosi ten
rewir i przy∏àcza go do obszaru w∏aÊci-
woÊci jednego z sàsiednich rewirów.
W razie zmiany okolicznoÊci, jednak˝e
nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 2 lat Mini-
ster SprawiedliwoÊci uchyla zarzàdze-
nie o zniesieniu rewiru i dokonuje ob-
wieszczenia o wolnym stanowisku ko-
mornika w trybie okreÊlonym w art. 11
ust. 2.

5. Z dniem zniesienia rewiru, o którym
mowa w ust. 4, sprawy prowadzone
przez komornika tego rewiru stajà si´
sprawami komornika rewiru, do które-
go zosta∏ przy∏àczony zniesiony rewir.
Je˝eli w rewirze, do którego nastàpi∏o
przy∏àczenie, dzia∏a wi´cej ni˝ jeden ko-

mornik, prezes sàdu rejonowego, które-
go obszar w∏aÊciwoÊci obejmuje ten re-
wir, dokonuje podzia∏u spraw pomi´dzy
dzia∏ajàcych w nim komorników, pro-
porcjonalnie do liczby prowadzonych
przez nich spraw.

6. Minister SprawiedliwoÊci na stronach
internetowych Ministerstwa Sprawie-
dliwoÊci prowadzi i na bie˝àco aktuali-
zuje wykaz komorników, w którym
wskazuje rewiry komornicze po∏o˝one
w obszarach w∏aÊciwoÊci poszczegól-
nych sàdów apelacyjnych, imiona i na-
zwiska komorników dzia∏ajàcych w tych
rewirach oraz siedziby i adresy ich kan-
celarii.

7. Prezes sàdu rejonowego na stronach in-
ternetowych sàdu prowadzi i na bie˝àco
aktualizuje wykaz komorników dzia∏ajà-
cych przy tym sàdzie, w którym wskazu-
je imiona i nazwiska komorników oraz
siedziby i adresy ich kancelarii. Wykaz
udost´pnia si´ równie˝ do publicznej
wiadomoÊci na tablicy informacyjnej
w budynku sàdu rejonowego.”;

5) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. 1. Komornik dzia∏a na obszarze swojego
rewiru komorniczego, z zastrze˝eniem
ust. 5.

2. W rewirze komorniczym mo˝e dzia∏aç
wi´cej ni˝ jeden komornik.

3. Minister SprawiedliwoÊci ocenia, czy
liczba komorników dzia∏ajàcych w rewi-
rze jest wystarczajàca, bioràc przy tym
pod uwag´ potrzeby prawid∏owego
i sprawnego wykonywania czynnoÊci,
o których mowa w art. 2, wielkoÊç wp∏y-
wu i stan zaleg∏oÊci spraw o egzekucj´
i o dokonanie zabezpieczenia, stopieƒ
opanowania wp∏ywu w tych sprawach,
iloÊç przedsi´biorców majàcych siedzi-
b´ lub oddzia∏y w obszarze rewiru oraz
liczb´ i struktur´ ludnoÊci w rewirze.
W razie uznania, i˝ zachodzi potrzeba
zwi´kszenia liczby komorników w rewi-
rze, Minister SprawiedliwoÊci, z urz´du
lub na wniosek prezesa w∏aÊciwego sà-
du okr´gowego, zarzàdza, po zasi´gni´-
ciu opinii rady w∏aÊciwej izby komorni-
czej, utworzenie wolnego stanowiska
komornika w tym rewirze, po czym
wszczyna post´powanie w trybie art. 11.
W przypadku dzia∏ania z urz´du Minister
SprawiedliwoÊci zasi´ga ponadto opinii
prezesa w∏aÊciwego sàdu okr´gowego.
Opini´, o której wy˝ej mowa, rada izby
komorniczej nadsy∏a w terminie 21 dni.
Nienades∏anie opinii w tym terminie nie
stanowi przeszkody do wydania zarzà-
dzenia.

4. Komornik nie mo˝e odmówiç przyj´cia
wniosku o wszcz´cie egzekucji lub do-
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konanie zabezpieczenia, do przeprowa-
dzenia których jest w∏aÊciwy zgodnie
z przepisami Kodeksu post´powania cy-
wilnego.

5. Wierzyciel ma prawo wyboru komorni-
ka na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, z wyjàtkiem spraw o egzekucj´
z nieruchomoÊci oraz spraw, w których
przepisy o egzekucji z nieruchomoÊci
stosuje si´ odpowiednio. W przypadku
wyboru komornik dzia∏a poza obszarem
swojego rewiru komorniczego.

6. Wierzyciel, dokonujàc wyboru komorni-
ka, sk∏ada wraz z wnioskiem o wszcz´-
cie egzekucji oÊwiadczenie na piÊmie,
˝e korzysta z prawa wyboru komornika.

7. Komornik wybrany przez wierzyciela
nie mo˝e odmówiç przyj´cia wniosku
o wszcz´cie egzekucji, dokonania zabez-
pieczenia lub podj´cia innych czynnoÊci
wchodzàcych w zakres jego ustawo-
wych zadaƒ.

8. Komornik wybrany przez wierzyciela
odmawia jednak wszcz´cia egzekucji,
dokonania zabezpieczenia lub podj´cia
innych czynnoÊci wchodzàcych w za-
kres jego ustawowych zadaƒ, je˝eli
w zakresie prowadzonych przez niego
egzekucji zaleg∏oÊç przekracza szeÊç
miesi´cy. Zaleg∏oÊç t´ oblicza si´, dzie-
làc liczb´ spraw nieza∏atwionych w po-
przednim pó∏roczu przez Êredni mie-
si´czny wp∏yw spraw w poprzednim
pó∏roczu, wy∏àczajàc sprawy o egzeku-
cj´ Êwiadczeƒ powtarzajàcych si´.

9. W przypadku odmowy, o której mowa
w ust. 8, komornik wydaje postanowie-
nie o odmowie wszcz´cia egzekucji, do-
konania zabezpieczenia lub podj´cia in-
nych czynnoÊci. Postanowienie to dor´-
cza si´ tylko wierzycielowi.

10. Komornik wybrany przez wierzyciela
zawiadamia niezw∏ocznie o wszcz´ciu
egzekucji lub dokonaniu zabezpieczenia
komorników w∏aÊciwych wed∏ug prze-
pisów Kodeksu post´powania cywilne-
go. Zawiadomienie mo˝e byç dokonane
za poÊrednictwem telefaksu lub poczty
elektronicznej. W takim przypadku do-
wodem zawiadomienia jest potwierdze-
nie transmisji danych.

11. W razie podejmowania przez komorni-
ka wybranego przez wierzyciela czyn-
noÊci poza swoim rewirem komorni-
czym wydatki obejmujàce diety przy-
s∏ugujàce osobom zatrudnionym
w kancelarii komornika i uczestniczà-
cym w tych czynnoÊciach, koszty prze-
jazdów i noclegów komornika i tych
osób oraz koszty transportu specjali-

stycznego obcià˝ajà wierzyciela, chyba
˝e wyrazi on zgod´ na obcià˝enie go in-
nymi wydatkami okreÊlonymi w art. 39
ust. 2. Wydatki te obcià˝ajà wierzyciela
niezale˝nie od przys∏ugujàcego mu
zwolnienia od kosztów sàdowych. Nie
wlicza si´ ich do kosztów egzekucji ob-
cià˝ajàcych d∏u˝nika.

12. Przekazujàc spraw´ innemu komorniko-
wi, komornik wybrany przez wierzycie-
la, w terminie 7 dni od dnia uprawo-
mocnienia si´ postanowienia o przeka-
zaniu, zwraca niewykorzystanà zaliczk´
lub jej cz´Êç pobranà na poczet wydat-
ków, o których mowa w ust. 11.

13. Komornik, za zgodà wierzyciela, mo˝e
przekazaç ca∏oÊç lub cz´Êç sprawy eg-
zekucyjnej innemu komornikowi, je˝eli
ten wyrazi na to zgod´.

14. Komornik w∏aÊciwy do prowadzenia
egzekucji, zgodnie z przepisami Kodek-
su post´powania cywilnego, w chwili
wszcz´cia post´powania pozostaje w∏a-
Êciwy do jego ukoƒczenia, choçby pod-
stawy w∏aÊciwoÊci zmieni∏y si´ w toku
sprawy.”;

6) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. 1. Wniosek o wy∏àczenie komornika zg∏a-
sza si´ na piÊmie do komornika prowa-
dzàcego post´powanie, uprawdopo-
dobniajàc przyczyny wy∏àczenia. Ko-
mornik jest zobowiàzany, w terminie
3 dni od dnia z∏o˝enia wniosku o wy∏à-
czenie, przekazaç wniosek do sàdu rejo-
nowego, przy którym dzia∏a, wraz z pi-
semnymi wyjaÊnieniami.

2. Sàd rejonowy, przy którym dzia∏a ko-
mornik, rozpoznaje wniosek o wy∏àcze-
nie komornika w terminie 7 dni od dnia
przekazania wniosku. Orzekajàc o wy∏à-
czeniu komornika, sàd wyznacza jedno-
czeÊnie innego komornika do prowa-
dzenia sprawy, której wy∏àczenie doty-
czy.

3. Postanowienie w przedmiocie wy∏àcze-
nia komornika sàd wydaje na posiedze-
niu niejawnym w sk∏adzie jednoosobo-
wym. Na postanowienie to za˝alenie
nie przys∏uguje.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpo-
wiednio do zast´pcy komornika oraz do
asesorów i aplikantów komorniczych,
je˝eli osoby te prowadzà post´powanie
lub dokonujà okreÊlonych czynnoÊci
w sprawie.

5. W zakresie nieuregulowanym w niniej-
szej ustawie do komornika stosuje si´
przepisy Kodeksu post´powania cywil-
nego o wy∏àczeniu s´dziego.”;
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7) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. 1. Na stanowisko komornika mo˝e zostaç
powo∏ana osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie;

2) ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci
prawnych;

3) posiada nieposzlakowanà opini´;

4) nie by∏a karana za przest´pstwo
lub przest´pstwo skarbowe;

5) nie jest podejrzana o przest´pstwo
Êcigane z oskar˝enia publicznego
lub przest´pstwo skarbowe;

6) ukoƒczy∏a wy˝sze studia prawni-
cze w Rzeczypospolitej Polskiej
i uzyska∏a tytu∏ magistra prawa lub
zagraniczne studia prawnicze
uznane w Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

7) jest zdolna ze wzgl´du na stan
zdrowia do pe∏nienia obowiàzków
komornika;

8) odby∏a aplikacj´ komorniczà;

9) z∏o˝y∏a egzamin komorniczy;

10) pracowa∏a w charakterze asesora
komorniczego co najmniej 2 lata;

11) ukoƒczy∏a 26 lat.

2. ZdolnoÊç do pe∏nienia obowiàzków
komornika, ze wzgl´du na stan zdro-
wia, stwierdza si´ w oparciu o przepi-
sy wydane na podstawie ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sà-
dów powszechnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 1070, z póên. zm.3)) regulujàcych
zakres i sposób przeprowadzania ba-
daƒ kandydatów do obj´cia urz´du s´-
dziego. Od obowiàzku poddania si´
badaniom zwalnia si´ s´dziów.

3. Wymogi, o których mowa w ust. 1
pkt 8 i 9, nie dotyczà osób, które ukoƒ-
czy∏y aplikacj´ sàdowà, prokuratorskà,
adwokackà, radcowskà lub notarialnà
i zda∏y wymagany egzamin, oraz osób,
które w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 8 lat
przed z∏o˝eniem wniosku o powo∏anie
na stanowisko asesora komorniczego
pracowa∏y co najmniej 5 lat na stano-
wisku referendarza sàdowego.

4. Wymogi, o których mowa w ust. 1
pkt 8—10, nie dotyczà s´dziów, proku-
ratorów, adwokatów, radców praw-
nych, notariuszy, starszych radców
Prokuratorii Generalnej oraz osób po-
siadajàcych stopieƒ doktora nauk
prawnych.

5. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 8,
nie dotyczy:

1) osób, które po ukoƒczeniu wy˝-
szych studiów prawniczych przez
okres co najmniej 5 lat w okresie nie
d∏u˝szym ni˝ 8 lat przed z∏o˝eniem
wniosku o dopuszczenie do egzami-
nu komorniczego wykonywa∏y
w kancelarii adwokackiej, zespole
adwokackim, spó∏ce cywilnej, jaw-
nej, partnerskiej, komandytowej,
o której mowa w art. 4a ustawy
z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo
o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r.
Nr 123, poz. 1058, z póên. zm.4)), lub
kancelarii radcy prawnego, spó∏ce
cywilnej, jawnej, partnerskiej, ko-
mandytowej, o której mowa w art. 8
ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 123, poz. 1059, z póên. zm.5)), na
podstawie umowy o prac´ lub umo-
wy cywilnoprawnej, wymagajàce
wiedzy prawniczej czynnoÊci bezpo-
Êrednio zwiàzane ze Êwiadczeniem
pomocy prawnej przez adwokata
lub radc´ prawnego;

2) osób, które po ukoƒczeniu wy˝-
szych studiów prawniczych przez
okres co najmniej 5 lat w okresie
nie d∏u˝szym ni˝ 8 lat przed z∏o˝e-
niem wniosku o dopuszczenie do
egzaminu komorniczego wykony-
wa∏y w kancelarii notarialnej, na
podstawie umowy o prac´ lub
umowy cywilnoprawnej, wymaga-
jàce wiedzy prawniczej czynnoÊci
bezpoÊrednio zwiàzane z czynno-
Êciami wykonywanymi przez nota-
riusza;
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———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,
Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188,
poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304,
Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702
i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167,
poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218,
poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433,
Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664 i Nr 112, poz. 766.

———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34,
poz. 303, Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067, z 2005 r.
Nr 163, poz. 1361, Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205,
z 2006 r. Nr 75, poz. 529 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r.
Nr 25, poz. 162, Nr 80, poz. 540, Nr 85, poz. 571 i Nr 99,
poz. 664.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34,
poz. 303, Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067, z 2005 r.
Nr 163, poz. 1361, Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 206, poz. 1522 i Nr 218,
poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 80, poz. 540,
Nr 85, poz. 571 i Nr 99, poz. 664.



3) osób, które przez okres co najmniej
5 lat w okresie nie d∏u˝szym ni˝
8 lat przed z∏o˝eniem wniosku o do-
puszczenie do egzaminu komorni-
czego zatrudnione by∏y na stanowi-
sku asystenta s´dziego.

6. Pi´cioletnie okresy zatrudnienia, o któ-
rych mowa w ust. 3 i 5, ustala si´ jako
sum´ okresów obliczonych z zachowa-
niem proporcjonalnoÊci ich wymiaru.”;

8) w art. 11:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Przed powo∏aniem komornika Minister
SprawiedliwoÊci zwraca si´ do w∏aÊciwego
organu Policji o nades∏anie informacji o za-
interesowanym zawierajàcej dane istotne
dla oceny spe∏niania wymagania, o którym
mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, a w szczegól-
noÊci dane o:

1) zachowaniach Êwiadczàcych o narusza-
niu przez niego porzàdku prawnego;

2) kontaktach ze Êrodowiskami przest´p-
czymi lub grupami Êrodowiskowymi pa-
tologii spo∏ecznej i o charakterze tych
kontaktów;

3) okolicznoÊciach wskazujàcych na uza-
le˝nienie od alkoholu, Êrodków odurza-
jàcych lub substancji psychotropowych.

1b. Minister SprawiedliwoÊci w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owy sposób i tryb uzyskiwa-
nia, sporzàdzania i przekazywania przez or-
gany Policji informacji o zainteresowanym
oraz o kandydacie na aplikanta komorni-
czego i asesora komorniczego oraz wzór
kwestionariusza tej informacji, majàc na
wzgl´dzie charakter i zakres obowiàzków
komornika oraz prawa i wolnoÊci chronio-
ne konstytucyjnie.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister SprawiedliwoÊci informuje, w dro-
dze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´do-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”, o wolnym stanowisku komornika
oraz wskazuje rewir, w którym ma nastàpiç
powo∏anie, i prezesa sàdu apelacyjnego, do
którego w terminie jednego miesiàca od da-
ty wskazanej w obwieszczeniu, nale˝y sk∏a-
daç wnioski o powo∏anie. W przypadku
zwolnienia stanowiska komornika wskutek
Êmierci albo odwo∏ania komornika, w ob-
wieszczeniu nale˝y t´ okolicznoÊç wskazaç,
wymieniç imi´, nazwisko, siedzib´ i adres
kancelarii zmar∏ego albo odwo∏anego ko-
mornika oraz zaznaczyç ˝e osoba, która zo-
stanie powo∏ana na stanowisko komornika
przejmie prowadzenie spraw dotychczas
prowadzonych i niezakoƒczonych przez tego
komornika.”,

c) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. O treÊci informacji uzyskanej od organu
Policji oraz wyra˝onej o kandydacie opinii
Minister SprawiedliwoÊci zawiadamia kan-
dydata najpóêniej przed wydaniem decyzji
o powo∏aniu.”,

d) ust. 6 i 7 otrzymujà brzmienie:

„6. W tym samym czasie zainteresowany mo˝e
ubiegaç si´ o powo∏anie na stanowisko ko-
mornika tylko w jednym rewirze komorni-
czym.

7. Minister SprawiedliwoÊci pozostawia bez
rozpoznania wszystkie wnioski zaintereso-
wanego w przypadku z∏o˝enia wniosków
o powo∏anie w wi´cej ni˝ jednym rewirze
komorniczym.”;

9) uchyla si´ art. 11a;

10) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do wniosku o powo∏anie na stanowisko ko-
mornika zainteresowany za∏àcza po dwa odpi-
sy wniosku, ˝yciorysu i dokumentów potwier-
dzajàcych spe∏nienie wymogów, o których mo-
wa w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 6—11, zaÊwiadczenie
o niekaralnoÊci oraz oÊwiadczenie, ˝e nie jest
przeciwko niemu prowadzone post´powanie
o przest´pstwo Êcigane z oskar˝enia publicz-
nego lub przest´pstwo skarbowe. Mo˝e przed-
stawiaç opinie, Êwiadectwa i zaÊwiadczenia.”;

11) w art. 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. O zg∏oszeniu Ministrowi SprawiedliwoÊci
utworzenia kancelarii komornik zawiadamia
prezesa sàdu rejonowego, przy którym dzia∏a,
oraz rad´ w∏aÊciwej izby komorniczej.”;

12) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. 1. O zg∏oszeniu przez komornika utwo-
rzenia kancelarii Minister Sprawiedli-
woÊci zawiadamia prezesa w∏aÊciwe-
go sàdu okr´gowego oraz prezesa w∏a-
Êciwego sàdu apelacyjnego.

2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 1, prezes sàdu apelacyjnego od-
biera od komornika Êlubowanie we-
d∏ug nast´pujàcej roty:

„Âlubuj´ uroczyÊcie jako komornik po-
wierzone mi obowiàzki wype∏niaç
zgodnie z prawem i sumieniem, do-
chowaç tajemnicy paƒstwowej i zawo-
dowej, w post´powaniu swym kiero-
waç si´ zasadami uczciwoÊci, godno-
Êci i honoru.”.

3. Je˝eli komornik odmówi z∏o˝enia Êlu-
bowania, o którym mowa w ust. 2, lub
z w∏asnej winy nie z∏o˝y go we wskaza-
nym terminie, powo∏anie traci moc.
OkolicznoÊç t´ stwierdza Minister
SprawiedliwoÊci.
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4. Z dniem z∏o˝enia Êlubowania komor-
nik uzyskuje prawo wykonywania
czynnoÊci, o których mowa w art. 2.”;

13) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15. 1. Minister SprawiedliwoÊci zawiesza ko-
mornika w czynnoÊciach, je˝eli:

1) przeciwko komornikowi jest prowa-
dzone post´powanie o umyÊlne
przest´pstwo Êcigane z oskar˝enia
publicznego lub umyÊlne przest´p-
stwo skarbowe;

2) przy wszcz´ciu lub w toku post´po-
wania o cz´Êciowe bàdê ca∏kowite
ubezw∏asnowolnienie komornika
ustanowiono doradc´ tymczasowe-
go.

2. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e zawie-
siç komornika w czynnoÊciach, je˝eli:

1) wniós∏ o to sam komornik z powo-
du d∏ugotrwa∏ej choroby lub z in-
nych wa˝nych przyczyn;

2) przeciwko komornikowi jest prowa-
dzone post´powanie o nieumyÊlne
przest´pstwo Êcigane z oskar˝enia
publicznego lub nieumyÊlne prze-
st´pstwo skarbowe.

3. Zawieszenie komornika w czynno-
Êciach ustaje z dniem:

1) prawomocnego zakoƒczenia post´-
powania, o którym mowa w ust. 1
pkt 1 i ust. 2 pkt 2, chyba ˝e Minister
SprawiedliwoÊci uchyli je wcze-
Êniej;

2) oddalenia lub odrzucenia wniosku
o ubezw∏asnowolnienie lub umo-
rzenie post´powania lub uchylenia
postanowienia o ustanowieniu do-
radcy tymczasowego;

3) z∏o˝enia wniosku w tym przedmio-
cie przez komornika w sytuacji
okreÊlonej w ust. 2 pkt 1.”;

14) po art. 15 dodaje si´ art. 15a i 15b w brzmieniu:

„Art. 15a. 1. Minister SprawiedliwoÊci odwo∏uje
komornika z zajmowanego stanowi-
ska, je˝eli komornik:

1) zrezygnowa∏ z pe∏nienia obowiàz-
ków komornika;

2) z powodu choroby lub utraty si∏
uznany zosta∏ przez lekarza orzecz-
nika Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych za trwale niezdolnego do
pe∏nienia obowiàzków komornika
lub bez uzasadnionej przyczyny
odmówi∏ poddania si´ takiemu ba-
daniu, mimo skierowania przez ra-
d´ w∏aÊciwej izby komorniczej lub
prezesa w∏aÊciwego sàdu okr´go-
wego;

3) ukoƒczy∏ 65 rok ˝ycia;

4) zosta∏ prawomocnie skazany za
umyÊlne przest´pstwo lub umyÊl-
ne przest´pstwo skarbowe;

5) zosta∏ ubezw∏asnowolniony cz´-
Êciowo bàdê ca∏kowicie;

6) dopuÊci∏ si´ ra˝àcego lub uporczy-
wego naruszenia przepisów prawa
— na wniosek prezesa w∏aÊciwego
sàdu apelacyjnego lub prezesa
w∏aÊciwego sàdu okr´gowego;

7) z zawinionych przez siebie przy-
czyn nie wykona∏ zarzàdzeƒ, o któ-
rych mowa w art. 3 ust. 3 — na
wniosek prezesa w∏aÊciwego sàdu
apelacyjnego lub prezesa w∏aÊci-
wego sàdu okr´gowego;

8) zosta∏ ukarany prawomocnym
orzeczeniem dyscyplinarnym karà
wydalenia ze s∏u˝by komorniczej;

9) nie zawar∏ umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej, zgod-
nie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 24 ust. 2, lub utraci∏
to ubezpieczenie z zawinionych
przez siebie przyczyn.

2. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e od-
wo∏aç komornika z zajmowanego sta-
nowiska w razie prawomocnego ska-
zania za nieumyÊlne przest´pstwo lub
nieumyÊlne przest´pstwo skarbowe.

3. Odwo∏anie komornika z zajmowane-
go stanowiska w przypadkach, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 2, 6, 7 i 9 oraz
w ust. 2, nast´puje po uprzednim wy-
s∏uchaniu komornika, chyba ˝e nie
jest to mo˝liwe, oraz po zasi´gni´ciu
opinii rady w∏aÊciwej izby komorni-
czej, która przedstawia opini´ w ter-
minie 21 dni od dnia otrzymania
wniosku o wyra˝enie opinii. Nienade-
s∏anie opinii w tym terminie przez ra-
d´ izby komorniczej nie wstrzymuje
wydania decyzji w przedmiocie od-
wo∏ania komornika.

4. Komornik odwo∏any z przyczyny wy-
mienionej w ust. 1 pkt 3 pe∏ni swoje
obowiàzki do czasu wyznaczenia za-
st´pcy komornika.

Art. 15b. 1. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´-
gni´ciu opinii Krajowej Rady Komor-
niczej oraz prezesa w∏aÊciwego sàdu
apelacyjnego, mo˝e przenieÊç ko-
mornika, za jego zgodà lub na jego
wniosek, na stanowisko komornika
w innym rewirze komorniczym, je˝eli
przemawiajà za tym potrzeby prawi-
d∏owego i sprawnego prowadzenia
czynnoÊci, o których mowa w art. 2,
lub uzasadniony interes komornika.
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Krajowa Rada Komornicza przedsta-
wia opini´ w terminie wyznaczonym,
nie krótszym ni˝ 14 dni. Nienades∏a-
nie opinii w tym terminie nie wstrzy-
muje wydania decyzji w przedmiocie
przeniesienia.

2. Nie jest dopuszczalne przeniesienie
komornika na stanowisko, co do któ-
rego Minister SprawiedliwoÊci skie-
rowa∏ uprzednio do publikacji
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski” ob-
wieszczenie o wolnym stanowisku
komornika, do czasu zakoƒczenia po-
st´powania o powo∏anie na to stano-
wisko.”;

15) po art. 16 dodaje si´ art. 16a w brzmieniu:

„Art. 16a. W celu zbadania stanu zdrowia komor-
nika prezes w∏aÊciwego sàdu okr´go-
wego lub rada w∏aÊciwej izby komorni-
czej mo˝e skierowaç komornika do Za-
k∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, z urz´-
du lub na jego wniosek.”;

16) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. Komornik u˝ywa tytu∏u: „Komornik
Sàdowy przy Sàdzie Rejonowym
w .................... Kancelaria Komornicza
w ........................” z dok∏adnym okreÊle-
niem imienia i nazwiska oraz adresu kan-
celarii.”;

17) po art. 17 dodaje si´ art. 17a w brzmieniu:

„Art. 17a. 1. Przy wykonywaniu czynnoÊci komor-
nik jest obowiàzany u˝ywaç identyfi-
katora wydanego przez Krajowà Rad´
Komorniczà zawierajàcego jego imi´
i nazwisko, zdj´cie, okreÊlenie pe∏nio-
nej funkcji i oznaczenie sàdu rejono-
wego, przy którym dzia∏a.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowied-
nio do asesorów i aplikantów komor-
niczych.

3. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´-
gni´ciu opinii Krajowej Rady Komor-
niczej, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wzór identyfikatora, o którym
mowa w ust. 1, majàc na wzgl´dzie
koniecznoÊç zachowania odpowied-
niej przejrzystoÊci i czytelnoÊci da-
nych oraz koniecznoÊç zabezpiecze-
nia przed podrobieniem.”;

18) w art. 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obowiàzek zachowania tajemnicy ustaje, gdy
komornik sk∏ada zeznanie jako Êwiadek lub
strona przed sàdem lub prokuratorem, chyba
˝e ujawnienie tajemnicy zagra˝a dobru paƒ-
stwa. W tym przypadku od obowiàzku zacho-
wania tajemnicy mo˝e zwolniç komornika Mi-
nister SprawiedliwoÊci.”;

19) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. Komornik ma obowiàzek w terminie
4 dni przekazaç uprawnionemu wyegze-
kwowane nale˝noÊci, a je˝eli dopuÊci do
opóênienia, jest obowiàzany zap∏aciç
uprawnionemu odsetki od kwot otrzyma-
nych i nierozliczonych w terminie.”;

20) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komornik jest obowiàzany do zawarcia umo-
wy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej
za szkody, które mogà zostaç wyrzàdzone
w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci okre-
Êlonych w art. 2, a w przypadku gdy zatrudnia
pracowników, równie˝ do zawarcia umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej za
szkody, które mogà zostaç wyrzàdzone ich
dzia∏aniem w zwiàzku z wykonywaniem tych
czynnoÊci.”;

21) w art. 24a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W razie stwierdzenia okolicznoÊci, o których
mowa w art. 15a ust. 1 pkt 9, prezes sàdu rejo-
nowego zawiadamia o tym prezesa w∏aÊciwe-
go sàdu okr´gowego.”;

22) w art. 27a dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. W przypadku Êmierci lub odwo∏ania komorni-
ka wyznaczony zast´pca komornika prowadzi
post´powania w sprawach dotychczas nieza-
koƒczonych przez zmar∏ego lub odwo∏anego
komornika do czasu powo∏ania komornika
w tym rewirze.

5. Minister SprawiedliwoÊci po zasi´gni´ciu opi-
nii Krajowej Rady Komorniczej okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, tryb post´powania przy li-
kwidacji kancelarii komorniczych, majàc na
wzgl´dzie koniecznoÊç nadania sprawnego
biegu sprawom pozosta∏ym do za∏atwienia po
zmar∏ym lub odwo∏anym komorniku.”;

23) po art. 27a dodaje si´ art. 27b w brzmieniu:

„Art. 27b. Zast´pca komornika, który przeprowa-
dza likwidacj´ kancelarii zmar∏ego lub
odwo∏anego komornika, mo˝e rozwià-
zaç umow´ o prac´ zawartà przez po-
przednika z osobà zatrudnionà w tej
kancelarii za jednomiesi´cznym wypo-
wiedzeniem. Przepis ten dotyczy tak˝e
umów zawartych na czas okreÊlony.”;

24) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. 1. Aplikantem komorniczym mo˝e zostaç
ten, kto:

1) spe∏nia warunki okreÊlone w art. 10
ust. 1 pkt 1—7;

2) uzyska∏ pozytywnà ocen´ z egzami-
nu konkursowego na aplikacj´ ko-
morniczà, zwanego dalej „egzami-
nem konkursowym”.
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2. Aplikanta komorniczego zatrudnia ko-
mornik.

3. Komornik ma obowiàzek zatrudniç
w okresie 3 lat co najmniej jednego
aplikanta komorniczego.

4. Prezes sàdu apelacyjnego mo˝e zwol-
niç komornika z obowiàzku, o którym
mowa w ust. 3, po zasi´gni´ciu opinii
prezesa w∏aÊciwego sàdu rejonowego
i rady w∏aÊciwej izby komorniczej.

5. Prezes w∏aÊciwego sàdu apelacyjnego
albo rada w∏aÊciwej izby komorniczej
mo˝e zobowiàzaç komornika do za-
trudnienia wskazanego aplikanta ko-
morniczego.

6. Wpis na list´ aplikantów komorniczych
nast´puje na podstawie uchwa∏y rady
izby komorniczej w∏aÊciwej ze wzgl´du
na miejsce z∏o˝enia zg∏oszenia, o któ-
rym mowa w art. 29d ust. 1 pkt 3.
W uchwale tej rada izby komorniczej
obowiàzana jest wskazaç komornika,
w którego kancelarii aplikant komorni-
czy jest albo zostanie zatrudniony.

7. Przed dokonaniem wpisu na list´ apli-
kantów komorniczych rada izby ko-
morniczej zwraca si´ do w∏aÊciwego
organu Policji o nades∏anie informacji
o kandydacie. Informacje te uzyskuje
si´ i sporzàdza na zasadach okreÊlo-
nych dla uzyskiwania i sporzàdzania
informacji o kandydacie na stanowisko
komornika okreÊlonych w art. 11
ust. 1a. Przepis art. 11 ust. 5a stosuje
si´ odpowiednio.

8. Osobie spe∏niajàcej warunki, o których
mowa w ust. 1, nie mo˝na odmówiç
wpisu na list´ aplikantów komorni-
czych.

9. Wniosek o wpis na list´ aplikantów ko-
morniczych mo˝e zostaç z∏o˝ony
w ciàgu 2 lat od dnia og∏oszenia wyni-
ków egzaminu konkursowego. Do
wniosku kandydat obowiàzany jest za-
∏àczyç zaÊwiadczenie o niekaralnoÊci
oraz oÊwiadczenie, ˝e przeciwko nie-
mu nie jest prowadzone post´powanie
karne o przest´pstwo Êcigane z oskar-
˝enia publicznego lub przest´pstwo
skarbowe.”;

25) po art. 29 dodaje si´ art. 29a—29l w brzmieniu:

„Art. 29a. 1. Minister SprawiedliwoÊci powo∏uje
co 2 lata komisje do spraw przepro-
wadzenia egzaminów konkursowego
i komorniczego, obejmujàce obszar
w∏aÊciwoÊci jednej lub kilku izb ko-
morniczych, zwane dalej „komisjami
egzaminacyjnymi”.

2. Siedziba komisji egzaminacyjnej mie-
Êci si´ w siedzibie rady w∏aÊciwej izby
komorniczej.

3. W sk∏ad komisji egzaminacyjnej, sk∏a-
dajàcej si´ z siedmiu osób, wchodzà:

1) czterej s´dziowie sàdu okr´gowe-
go lub apelacyjnego;

2) dwaj przedstawiciele delegowani
przez Krajowà Rad´ Komorniczà;

3) jeden pracownik naukowy, nauko-
wo-dydaktyczny lub dydaktyczny
na wydziale prawa w szkole wy˝-
szej w Rzeczypospolitej Polskiej
lub w Polskiej Akademii Nauk, po-
siadajàcy co najmniej stopieƒ
naukowy doktora habilitowanego
nauk prawnych.

4. Powo∏ujàc komisje egzaminacyjne,
Minister SprawiedliwoÊci wyznacza
jednoczeÊnie ich przewodniczàcych.

5. Minister SprawiedliwoÊci w stosunku
do komisji egzaminacyjnych jest or-
ganem wy˝szego stopnia.

6. W∏aÊciwe izby komornicze zapewnia-
jà, jako zadanie zlecone z zakresu ad-
ministracji rzàdowej, obs∏ug´ admini-
stracyjnà i technicznà dzia∏alnoÊci ko-
misji egzaminacyjnych.

7. Cz∏onkom komisji egzaminacyjnej za
udzia∏ w jej pracach przys∏uguje wy-
nagrodzenie oraz zwrot kosztów po-
dró˝y i noclegów na zasadach okre-
Êlonych w przepisach dotyczàcych
nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracow-
nikowi zatrudnionemu w paƒstwowej
lub samorzàdowej jednostce sfery
bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bo-
wej na obszarze kraju.

Art. 29b. 1. Minister SprawiedliwoÊci powo∏uje
co 2 lata zespó∏ do przygotowywania
pytaƒ na egzaminy konkursowy i ko-
morniczy, sk∏adajàcy si´ z pi´ciu
osób, zwany dalej „zespo∏em egzami-
nacyjnym”. Dwaj cz∏onkowie zespo∏u
egzaminacyjnego powo∏ywani sà
spoÊród osób wskazanych przez Kra-
jowà Rad´ Komorniczà.

2. Pracami zespo∏u egzaminacyjnego
kieruje przewodniczàcy, wyznaczony
przez Ministra SprawiedliwoÊci.

3. Krajowa Rada Komornicza i rady izb
komorniczych mogà zg∏aszaç zespo-
∏owi egzaminacyjnemu propozycje
pytaƒ egzaminacyjnych.

4. Cz∏onek zespo∏u egzaminacyjnego
nie mo˝e byç jednoczeÊnie cz∏onkiem
komisji egzaminacyjnej.
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5. Cz∏onkom zespo∏u egzaminacyjnego
za udzia∏ w jego pracach przys∏uguje
wynagrodzenie.

Art. 29c. 1. Egzamin konkursowy przeprowadzajà
komisje egzaminacyjne raz w roku,
w terminie wyznaczonym przez Mini-
stra SprawiedliwoÊci, nie póêniej ni˝
do dnia 30 wrzeÊnia, równoczeÊnie
we wszystkich izbach komorniczych.

2. Egzamin konkursowy polega na
sprawdzeniu wiedzy kandydata na
aplikanta komorniczego, zwanego da-
lej „kandydatem”, z zakresu prawa
konstytucyjnego, prawa cywilnego,
post´powania cywilnego, prawa go-
spodarczego, prawa spó∏ek handlo-
wych, prawa pracy, prawa rodzinne-
go i opiekuƒczego, prawa administra-
cyjnego, post´powania administra-
cyjnego, prawa finansowego, prawa
europejskiego, prawa prywatnego
mi´dzynarodowego, ustroju sàdów
i samorzàdu komorniczego.

3. W razie zaistnienia zdarzenia losowe-
go, uniemo˝liwiajàcego przeprowa-
dzenie egzaminu konkursowego
w terminie, o którym mowa w ust. 1,
Minister SprawiedliwoÊci wyznacza
dodatkowy termin przeprowadzenia
egzaminu konkursowego.

Art. 29d. 1. W terminie do dnia 30 czerwca ka˝de-
go roku Minister SprawiedliwoÊci za-
mieszcza w dzienniku o zasi´gu ogól-
nopolskim oraz w Biuletynie Informa-
cji Publicznej og∏oszenie o egzaminie
konkursowym, w którym wskazuje:

1) termin przeprowadzenia egzami-
nu konkursowego;

2) termin, do którego nale˝y z∏o˝yç
zg∏oszenie o przystàpieniu do eg-
zaminu konkursowego, zwane da-
lej „zg∏oszeniem”, nie póêniejszy
ni˝ przypadajàcy na 50 dzieƒ przed
datà rozpocz´cia egzaminu kon-
kursowego;

3) siedziby i adresy komisji egzami-
nacyjnych, do których nale˝y sk∏a-
daç zg∏oszenia;

4) wysokoÊç op∏aty konkursowej
oraz numer rachunku, na który na-
le˝y dokonaç wp∏aty.

2. Je˝eli zg∏oszenie nie odpowiada wy-
mogom formalnym lub je˝eli kandy-
dat nie uiÊci∏ op∏aty nale˝nej za udzia∏
w egzaminie konkursowym, komisja
egzaminacyjna wzywa go przesy∏kà
poleconà za potwierdzeniem odbioru
do usuni´cia braków lub uiszczenia
op∏aty w terminie 7 dni od dnia otrzy-
mania wezwania.

3. W razie nieusuni´cia braków formal-
nych zg∏oszenia lub nieuiszczenia
w terminie op∏aty nale˝nej za udzia∏
w egzaminie konkursowym albo z∏o-
˝enia zg∏oszenia po up∏ywie wymaga-
nego terminu komisja egzaminacyjna
odmawia dopuszczenia kandydata do
egzaminu konkursowego. Od uchwa-
∏y komisji egzaminacyjnej odmawia-
jàcej dopuszczenia do egzaminu kon-
kursowego kandydatowi przys∏uguje
odwo∏anie do Ministra Sprawiedliwo-
Êci w terminie 14 dni od dnia jej dor´-
czenia.

4. O dopuszczeniu do egzaminu konkur-
sowego oraz o czasie i miejscu jego
przeprowadzenia przewodniczàcy ko-
misji egzaminacyjnej zawiadamia
kandydata przesy∏kà poleconà za po-
twierdzeniem odbioru co najmniej na
14 dni przed dniem rozpocz´cia egza-
minu konkursowego.

Art. 29e. 1. Op∏ata za udzia∏ w egzaminie konkur-
sowym stanowi dochód bud˝etu paƒ-
stwa. Kandydat uiszcza t´ op∏at´ na
rachunek bankowy Ministerstwa
SprawiedliwoÊci.

2. Op∏ata, o której mowa w ust. 1, wyno-
si po∏ow´ równowartoÊci minimalne-
go wynagrodzenia za prac´, o którym
mowa w ustawie z dnia 10 paêdzierni-
ka 2002 r. o minimalnym wynagro-
dzeniu za prac´ (Dz. U. Nr 200,
poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407
oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), zwa-
nego dalej „minimalnym wynagro-
dzeniem”.

Art. 29f. 1. Z prac komisji egzaminacyjnej, na
czas przeprowadzania egzaminu kon-
kursowego podlega wy∏àczeniu cz∏o-
nek, je˝eli kandydat zakwalifikowany
do egzaminu konkursowego jest:

1) jego ma∏˝onkiem;

2) osobà pozostajàcà z nim w sto-
sunku pokrewieƒstwa albo powi-
nowactwa do drugiego stopnia
albo w stosunku przysposobienia;

3) osobà pozostajàcà z nim we
wspólnym po˝yciu;

4) osobà pozostajàcà wobec niego
w stosunku zale˝noÊci s∏u˝bowej.

2. Powody wy∏àczenia trwajà pomimo
ustania ma∏˝eƒstwa lub przysposo-
bienia. OkolicznoÊci, o których mowa
w ust. 1 pkt 4, nie odnoszà si´ do
cz∏onka komisji egzaminacyjnej b´dà-
cego s´dzià.

3. Cz∏onkowie komisji egzaminacyjnych
przed rozpocz´ciem egzaminu kon-
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kursowego sk∏adajà pisemne oÊwiad-
czenia, ˝e nie pozostajà z ˝adnym
z kandydatów zakwalifikowanych do
egzaminu konkursowego w stosunku,
o którym mowa w ust. 1.

4. Podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy w oÊwiadczeniu, o którym
mowa w ust. 3, powoduje odpowie-
dzialnoÊç na podstawie przepisu
art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 553, z póên. zm.6)).

Art. 29g. 1. Egzamin konkursowy odbywa si´
w obecnoÊci co najmniej trzech cz∏on-
ków komisji egzaminacyjnej.

2. Niestawiennictwo kandydata na eg-
zamin konkursowy, bez wzgl´du na
przyczyn´ jego nieobecnoÊci, trakto-
wane jest jako odstàpienie od egza-
minu konkursowego.

3. Kandydaci podczas egzaminu konkur-
sowego nie mogà korzystaç z tekstów
aktów prawnych, komentarzy, orzecz-
nictwa oraz innych pomocy, a tak˝e
nie mogà posiadaç przy sobie urzà-
dzeƒ s∏u˝àcych do przekazu lub od-
bioru informacji.

Art. 29h. 1. Egzamin konkursowy polega na roz-
wiàzaniu testu sk∏adajàcego si´ z ze-
stawu 150 pytaƒ, zawierajàcych po
3 propozycje odpowiedzi, z których
tylko jedna jest prawid∏owa. Kandy-
dat mo˝e wybraç tylko jednà odpo-
wiedê. Za ka˝dà prawid∏owà odpo-
wiedê kandydat uzyskuje 1 punkt.

2. Sprawdzanie wyników testu nast´pu-
je w obecnoÊci co najmniej trzech
cz∏onków komisji egzaminacyjnej.

3. Pozytywny wynik z egzaminu konkur-
sowego otrzymuje kandydat, który
uzyska∏ co najmniej 90 punktów.

4. Niezw∏ocznie po przeprowadzeniu
egzaminu konkursowego komisja eg-
zaminacyjna sporzàdza protokó∏ z je-
go przebiegu. Protokó∏ podpisujà tyl-
ko ci cz∏onkowie komisji egzamina-
cyjnej, którzy brali udzia∏ w przepro-
wadzeniu egzaminu.

5. W terminie 7 dni od daty sporzàdze-
nia protoko∏u odpisy protoko∏u prze-
wodniczàcy komisji egzaminacyjnej
dor´cza Ministrowi SprawiedliwoÊci
oraz przewodniczàcemu rady w∏aÊci-
wej izby komorniczej.

Art. 29i. 1. Niezw∏ocznie po przeprowadzeniu
egzaminu konkursowego i sprawdze-
niu wyników testu komisja egzamina-
cyjna, w drodze uchwa∏y, ustala wyni-
ki egzaminu konkursowego. Odpisy
uchwa∏y przewodniczàcy komisji eg-
zaminacyjnej dor´cza kandydatom,
radzie w∏aÊciwej izby komorniczej
oraz Ministrowi SprawiedliwoÊci.

2. Od uchwa∏y, o której mowa w ust. 1,
kandydatowi przys∏uguje, w cz´Êci
dotyczàcej uzyskanego przez niego
wyniku, odwo∏anie do Ministra Spra-
wiedliwoÊci w terminie 14 dni od dnia
jej dor´czenia. Odwo∏anie powinno
byç rozpoznane w terminie 14 dni od
dnia jego wniesienia.

3. O wynikach egzaminu konkursowego
Minister SprawiedliwoÊci zawiada-
mia Krajowà Rad´ Komorniczà oraz
publikuje w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej list´ osób, które uzyska∏y wy-
nik pozytywny.

Art. 29j. 1. Uchwa∏´ w przedmiocie wpisu na li-
st´ aplikantów komorniczych rada
izby komorniczej podejmuje w termi-
nie 30 dni od dnia z∏o˝enia przez zain-
teresowanego wniosku o dokonanie
wpisu.

2. Od uchwa∏y odmawiajàcej dokonania
wpisu zainteresowanemu s∏u˝y od-
wo∏anie do Krajowej Rady Komorni-
czej w terminie 14 dni od dnia jej do-
r´czenia. Odwo∏anie powinno byç
rozpoznane w terminie 30 dni od dnia
jego dor´czenia.

3. Zainteresowanemu s∏u˝y skarga do
sàdu administracyjnego:

1) od ostatecznej decyzji odmawiajà-
cej dokonania wpisu na list´ apli-
kantów komorniczych;

2) w przypadku nierozpoznania przez
Ministra SprawiedliwoÊci odwo∏a-
nia od uchwa∏y ustalajàcej wyniki
egzaminu konkursowego w termi-
nie okreÊlonym w art. 29i ust. 2;

3) w przypadku niepodj´cia przez ra-
d´ izby komorniczej uchwa∏y
w przedmiocie wpisu na list´ apli-
kantów komorniczych w terminie
okreÊlonym w ust. 1;

4) w razie nierozpoznania przez Kra-
jowà Rad´ Komorniczà odwo∏ania
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od uchwa∏y rady izby komorniczej
odmawiajàcej dokonania wpisu na
list´ aplikantów komorniczych
w terminie okreÊlonym w ust. 2.

Art. 29k. Do obowiàzków aplikanta nale˝y,
w szczególnoÊci:

1) uczestniczenie w przewidzianych pro-
gramem aplikacji zaj´ciach semina-
ryjnych oraz w praktykach;

2) samodzielne pog∏´bianie wiedzy
prawniczej i praktycznych umiej´tno-
Êci niezb´dnych do zajmowania sta-
nowiska komornika;

3) przyst´powanie, w wyznaczonym ter-
minie, do sprawdzianów wiedzy oraz
kolokwium, przeprowadzanych w cza-
sie aplikacji, a tak˝e do egzaminu ko-
morniczego.

Art. 29l. 1. Aplikacja komornicza jest odp∏atna.

2. Koszty szkolenia aplikantów komorni-
czych pokrywane sà z wnoszonych
przez nich op∏at.

3. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´-
gni´ciu opinii Krajowej Rady Komor-
niczej, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wysokoÊç op∏aty rocznej wnoszo-
nej przez aplikantów na pokrycie
kosztów szkolenia, majàc na wzgl´-
dzie koniecznoÊç zapewnienia apli-
kantom odpowiednio wysokiego po-
ziomu kszta∏cenia oraz bioràc pod
uwag´, ˝e wysokoÊç tej op∏aty nie
mo˝e byç wy˝sza ni˝ czterokrotnoÊç
minimalnego wynagrodzenia.

4. Rada izby komorniczej mo˝e zwolniç
aplikanta komorniczego od obowiàz-
ku ponoszenia op∏aty rocznej na po-
krycie kosztów szkolenia w ca∏oÊci
lub w cz´Êci, a tak˝e odroczyç jej p∏at-
noÊç lub roz∏o˝yç na raty.

5. W przypadku podj´cia uchwa∏y
o zwolnieniu aplikanta komorniczego
od ponoszenia op∏aty koszty jego
szkolenia pokrywane sà, proporcjo-
nalnie do zakresu tego zwolnienia, ze
Êrodków w∏asnych w∏aÊciwej izby ko-
morniczej.”;

26) po art. 30 dodaje si´ art. 30a i 30b w brzmieniu:

„Art. 30a. 1. Rada izby komorniczej zawiesza
w czynnoÊciach aplikanta komorni-
czego, je˝eli:

1) przeciwko aplikantowi komornicze-
mu jest prowadzone post´powa-
nie o umyÊlne przest´pstwo Êciga-
ne z oskar˝enia publicznego lub
umyÊlne przest´pstwo skarbowe;

2) przy wszcz´ciu lub w toku post´po-
wania o cz´Êciowe bàdê ca∏kowite
ubezw∏asnowolnienie aplikanta
komorniczego ustanowiono dorad-
c´ tymczasowego.

2. Rada izby komorniczej mo˝e zawiesiç
aplikanta komorniczego w czynno-
Êciach, je˝eli:

1) wniós∏ o to sam aplikant z powodu
d∏ugotrwa∏ej choroby lub z innych
wa˝nych przyczyn;

2) przeciwko aplikantowi jest prowa-
dzone post´powanie o nieumyÊlne
przest´pstwo Êcigane z oskar˝enia
publicznego lub nieumyÊlne prze-
st´pstwo skarbowe.

3. Uprawnienie do zawieszenia aplikan-
ta komorniczego w czynnoÊciach,
w przypadkach okreÊlonych w ust. 1
i 2, przys∏uguje równie˝ prezesowi sà-
du apelacyjnego, w którego okr´gu
aplikant komorniczy odbywa aplika-
cj´.

4. Zawieszenie aplikanta komorniczego
w czynnoÊciach ustaje z dniem:

1) prawomocnego zakoƒczenia po-
st´powania, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, chyba ˝e organ, któ-
ry zawiesi∏ aplikanta komorniczego
w czynnoÊciach, uchyli je wcze-
Êniej;

2) oddalenia lub odrzucenia wniosku
o ubezw∏asnowolnienie lub umo-
rzenie post´powania lub uchylenia
postanowienia o ustanowieniu do-
radcy tymczasowego;

3) z∏o˝enia wniosku w tym przedmio-
cie przez aplikanta komorniczego
w przypadku zawieszenia w czyn-
noÊciach na podstawie ust. 2 pkt 1.

Art. 30b. 1. Rada izby komorniczej skreÊla apli-
kanta komorniczego z listy aplikan-
tów komorniczych, je˝eli aplikant ko-
morniczy:

1) zrezygnowa∏ z odbywania aplikacji
komorniczej;

2) zosta∏ uznany za trwale niezdolne-
go do pe∏nienia obowiàzków apli-
kanta komorniczego;

3) zosta∏ prawomocnie skazany za
umyÊlne przest´pstwo lub umyÊl-
ne przest´pstwo skarbowe;

4) zosta∏ ubezw∏asnowolniony cz´-
Êciowo bàdê ca∏kowicie;

5) ra˝àco narusza obowiàzki aplikan-
ta komorniczego lub w sposób ra-
˝àcy uchybi∏ godnoÊci aplikanta.
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2. Rada izby komorniczej mo˝e skreÊliç
aplikanta komorniczego z listy apli-
kantów komorniczych, je˝eli zosta∏
prawomocnie skazany za nieumyÊlne
przest´pstwo lub nieumyÊlne prze-
st´pstwo skarbowe.

3. SkreÊlenie aplikanta komorniczego
z listy aplikantów komorniczych
z przyczyn, o których mowa w ust. 1
pkt 5 oraz w ust. 2, nast´puje po
uprzednim wys∏uchaniu aplikanta ko-
morniczego, chyba ˝e nie jest to mo˝-
liwe.

4. Uprawnienie do skreÊlenia aplikanta
komorniczego z listy aplikantów ko-
morniczych, w przypadkach okreÊlo-
nych w ust. 1 i 2, przys∏uguje równie˝
prezesowi sàdu apelacyjnego, w któ-
rego okr´gu aplikant komorniczy od-
bywa aplikacj´.”;

27) art. 31 otrzymuje brzmienie:

„Art. 31. 1. Egzamin komorniczy przeprowadzajà
komisje egzaminacyjne.

2. Do egzaminu komorniczego mo˝e
przystàpiç ten, kto ukoƒczy∏ aplikacj´
komorniczà, a ponadto osoba, o której
mowa w art. 10 ust. 5.

3. Egzamin komorniczy polega na spraw-
dzeniu przygotowania osoby przyst´-
pujàcej do egzaminu komorniczego,
zwanej dalej „zdajàcym”, do samo-
dzielnego i nale˝ytego wykonywania
zawodu komornika.

4. Egzamin komorniczy sk∏ada si´ z cz´-
Êci pisemnej i ustnej.

5. Egzamin komorniczy jest przeprowa-
dzany raz w roku w terminie wyzna-
czonym przez Ministra Sprawiedliwo-
Êci, nie póêniej ni˝ do dnia 30 czerwca.
Cz´Êci pisemna i ustna rozpoczynajà
si´ równoczeÊnie w tych samych
dniach na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Przepis art. 29c ust. 3 stosuje
si´ odpowiednio.

6. Do cz∏onków komisji egzaminacyjnej
w zakresie udzia∏u w przeprowadzeniu
egzaminu komorniczego stosuje si´
odpowiednio przepisy art. 29f.”;

28) po art. 31 dodaje si´ art. 31a—31i w brzmieniu:

„Art. 31a. 1. W terminie do dnia 31 marca ka˝dego
roku Minister SprawiedliwoÊci za-
mieszcza w dzienniku o zasi´gu ogól-
nopolskim oraz w Biuletynie Informa-
cji Publicznej og∏oszenie o egzaminie
komorniczym, w którym wskazuje:
1) termin przeprowadzenia egzaminu

komorniczego;
2) termin, do którego nale˝y z∏o˝yç

wniosek o dopuszczenie do egza-
minu komorniczego, zwany dalej

„wnioskiem”, przypadajàcy nie
póêniej ni˝ na 50 dzieƒ przed
dniem rozpocz´cia egzaminu ko-
morniczego;

3) siedziby i adresy komisji egzami-
nacyjnych, do których nale˝y sk∏a-
daç wnioski;

4) wysokoÊç op∏aty egzaminacyjnej
oraz numer rachunku bankowego
Ministerstwa SprawiedliwoÊci, na
który nale˝y dokonaç wp∏aty.

2. Przepisy art. 29d ust. 2—4 stosuje si´
odpowiednio.

3. Rada izby komorniczej przekazuje
ka˝dego roku w∏aÊciwej terytorialnie
komisji egzaminacyjnej, nie póêniej
ni˝ do dnia 30 kwietnia, list´ osób,
które ukoƒczy∏y aplikacj´ komorniczà.

Art. 31b. 1. Op∏ata egzaminacyjna za udzia∏ w eg-
zaminie komorniczym stanowi do-
chód bud˝etu paƒstwa. Zdajàcy uisz-
cza jà na rachunek bankowy Minister-
stwa SprawiedliwoÊci.

2. Op∏ata, o której mowa w ust. 1, wyno-
si po∏ow´ równowartoÊci minimalne-
go wynagrodzenia.

Art. 31c. 1. Cz´Êç pisemna egzaminu komorni-
czego polega na opracowaniu przez
zdajàcego dwóch tematów dotyczà-
cych czynnoÊci wchodzàcych w za-
kres ustawowych zadaƒ komorników.

2. Podczas cz´Êci pisemnej zdajàcy mo-
˝e korzystaç z tekstów aktów praw-
nych i komentarzy oraz z orzecznic-
twa. W czasie egzaminu zdajàcy nie
mo˝e posiadaç przy sobie urzàdzeƒ
s∏u˝àcych do przekazu lub odbioru in-
formacji.

3. Cz´Êç pisemna egzaminu komorni-
czego odbywa si´ w obecnoÊci co
najmniej trzech cz∏onków komisji eg-
zaminacyjnej.

Art. 31d. 1. Oceny ka˝dego tematu z cz´Êci pi-
semnej egzaminu komorniczego do-
konuje si´ przy zastosowaniu skali
od 0 do 20 punktów. Oceny tej doko-
nujà, niezale˝nie od siebie, dwaj
cz∏onkowie komisji egzaminacyjnej.
Ka˝dy z nich wystawia na piÊmie oce-
n´ ∏àcznà, wskazujàc liczb´ punktów
uzyskanych przez zdajàcego, wraz
z uzasadnieniem. Liczba punktów
uzyskanych przez zdajàcego z egza-
minu pisemnego jest Êrednià ocen
wystawionych przez cz∏onków komi-
sji egzaminacyjnej za poszczególne
tematy.

2. Pozytywnà ocen´ z cz´Êci pisemnej
egzaminu komorniczego otrzymuje
zdajàcy, który uzyska∏ co najmniej
30 punktów.
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Art. 31e. 1. Do cz´Êci ustnej egzaminu komorni-
czego dopuszczeni zostajà tylko zda-
jàcy, którzy uzyskali pozytywnà ocen´
z cz´Êci pisemnej egzaminu.

2. W cz´Êci ustnej egzaminu komorni-
czego zdajàcy odpowiada na losowo
wybrany przez siebie zestaw 8 pytaƒ.
Ka˝da odpowiedê oceniana jest osob-
no przez cz∏onków komisji egzamina-
cyjnej przy zastosowaniu skali od 0
do 5 punktów. Zdajàcy mo˝e uzyskaç
maksymalnie 40 punktów.

3. Liczba punktów uzyskanych przez
zdajàcego z cz´Êci ustnej egzaminu
komorniczego stanowi sum´ Êred-
nich arytmetycznych liczby punktów
przyznanych zdajàcemu za poszcze-
gólne pytania przez ka˝dego z cz∏on-
ków komisji egzaminacyjnej.

Art. 31f. Pozytywny wynik z egzaminu komorni-
czego otrzymuje zdajàcy, który uzyska∏
∏àcznie z cz´Êci pisemnej i ustnej co naj-
mniej 60 punktów.

Art. 31g. 1. Z przebiegu egzaminu komorniczego
niezw∏ocznie sporzàdza si´ protokó∏.
Protokó∏ podpisujà tylko ci cz∏onko-
wie komisji egzaminacyjnej, którzy
brali udzia∏ w przeprowadzeniu egza-
minu.

2. W terminie 7 dni od dnia sporzàdze-
nia protoko∏u przewodniczàcy komisji
egzaminacyjnej dor´cza odpisy pro-
toko∏u Ministrowi SprawiedliwoÊci
oraz Krajowej Radzie Komorniczej.

Art. 31h. 1. Niezw∏ocznie po przeprowadzeniu
egzaminu komorniczego komisja eg-
zaminacyjna, w drodze uchwa∏y, usta-
la wyniki uzyskane przez zdajàcych,
wskazujàc liczb´ punktów uzyska-
nych za ca∏oÊç egzaminu oraz za jego
poszczególne cz´Êci. Odpisy uchwa∏y
przewodniczàcy komisji egzaminacyj-
nej dor´cza zdajàcym, Krajowej Ra-
dzie Komorniczej oraz Ministrowi
SprawiedliwoÊci.

2. Od uchwa∏y, o której mowa w ust. 1,
zdajàcemu przys∏uguje, w cz´Êci do-
tyczàcej uzyskanego przez niego wy-
niku, odwo∏anie do Ministra Sprawie-
dliwoÊci w terminie 14 dni od dnia jej
dor´czenia.

3. Na podstawie uchwa∏ komisji egza-
minacyjnych Minister Sprawiedliwo-
Êci publikuje w Biuletynie Informacji
Publicznej list´ osób, które uzyska∏y
pozytywny wynik z egzaminu komor-
niczego.

Art. 31i. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, po zasi´gni´ciu opi-
nii Krajowej Rady Komorniczej:

1) wzór zg∏oszenia i wniosku, majàc na
wzgl´dzie koniecznoÊç wykazania
ustawowych wymagaƒ niezb´dnych
do przystàpienia do egzaminów kon-
kursowego i komorniczego;

2) tryb i sposób powo∏ywania i dzia∏ania
komisji egzaminacyjnych oraz prze-
prowadzania egzaminów konkurso-
wego i komorniczego, majàc na
wzgl´dzie koniecznoÊç zapewnienia
odpowiedniej sprawnoÊci dzia∏ania
komisji egzaminacyjnych oraz zapew-
nienia bezstronnoÊci i jednolitego po-
ziomu oceny wiedzy kandydatów oraz
zdajàcych;

3) tryb i sposób dzia∏ania zespo∏u egza-
minacyjnego, zg∏aszania propozycji
pytaƒ przez Krajowà Rad´ Komorni-
czà i rady izb komorniczych oraz przy-
gotowywania pytaƒ na egzaminy kon-
kursowy i komorniczy, majàc na
wzgl´dzie potrzeb´ obiektywnego
sprawdzenia poziomu wiedzy osób
egzaminowanych oraz koniecznoÊç
zabezpieczenia pytaƒ przed nieupraw-
nionym wglàdem;

4) organizacj´ i przebieg aplikacji komor-
niczej, majàc na wzgl´dzie koniecz-
noÊç zapewnienia odpowiednio wyso-
kiego poziomu szkolenia aplikantów
oraz w∏aÊciwego przygotowania do
zawodu komornika;

5) wysokoÊç wynagrodzenia cz∏onków
komisji egzaminacyjnej i zespo∏u eg-
zaminacyjnego, nale˝nego za udzia∏
w ich pracach, okresy, za które wyna-
grodzenie przys∏uguje, majàc na
wzgl´dzie, ˝e miesi´czne wynagro-
dzenie z tego tytu∏u nie powinno prze-
kraczaç wysokoÊci miesi´cznego wy-
nagrodzenia s´dziego sàdu okr´go-
wego w pierwszej stawce awanso-
wej.”;

29) art. 32 otrzymuje brzmienie:

„Art. 32. 1. Na stanowisko asesora komorniczego
mo˝e zostaç powo∏ana osoba odpo-
wiadajàca wymogom:

1) okreÊlonym w art. 10 ust. 1 pkt 1—9,
lub

2) z art. 10 ust. 1 pkt 1—7, która
w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 8 lat
przed z∏o˝eniem wniosku o powo∏a-
nie na stanowisko asesora komorni-
czego pracowa∏a co najmniej 5 lat
na stanowisku referendarza sàdo-
wego.

2. Kandydat na asesora komorniczego
przedk∏ada zaÊwiadczenie o niekaral-
noÊci oraz oÊwiadczenie, ˝e nie jest
prowadzone przeciwko niemu post´-
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powanie o przest´pstwo Êcigane
z oskar˝enia publicznego lub przest´p-
stwo skarbowe.

3. Asesora komorniczego powo∏uje pre-
zes w∏aÊciwego sàdu apelacyjnego na
wniosek osoby zainteresowanej, po
zasi´gni´ciu opinii rady w∏aÊciwej izby
komorniczej.

4. W∏aÊciwa rada izby komorniczej przed-
stawia opini´, o której mowa w ust. 3,
w terminie 21 dni od dnia otrzymania
wniosku. W opinii tej wskazuje komor-
nika, który zatrudni asesora komorni-
czego.

5. Przed powo∏aniem na stanowisko ase-
sora komorniczego prezes sàdu apela-
cyjnego zwraca si´ do w∏aÊciwego or-
ganu Policji o nades∏anie informacji
o kandydacie. Informacje te uzyskuje
si´ i sporzàdza na zasadach okreÊlo-
nych dla uzyskiwania i sporzàdzania
informacji o kandydacie na stanowi-
sko komornika okreÊlonych w art. 11
ust. 1a.

6. Komornik ma obowiàzek zatrudniç
w okresie 2 lat co najmniej jednego
asesora komorniczego. Prezes w∏aÊci-
wego sàdu apelacyjnego mo˝e zwol-
niç komornika z tego obowiàzku po za-
si´gni´ciu opinii prezesa sàdu rejono-
wego i rady w∏aÊciwej izby komorni-
czej.

7. Prezes w∏aÊciwego sàdu apelacyjnego
albo rada w∏aÊciwej izby komorniczej
mo˝e zobowiàzaç komornika do za-
trudnienia wskazanego asesora ko-
morniczego.

8. Prezes sàdu apelacyjnego prowadzi
wykaz asesorów komorniczych zatrud-
nionych w obszarze w∏aÊciwoÊci pod-
leg∏ego mu sàdu.”;

30) po art. 32 dodaje si´ art. 32a—32c w brzmieniu:

„Art. 32a. 1. Prezes sàdu apelacyjnego zawiesza
w czynnoÊciach asesora komornicze-
go, je˝eli:

1) przeciwko asesorowi komornicze-
mu jest prowadzone post´powa-
nie o umyÊlne przest´pstwo Êciga-
ne z oskar˝enia publicznego lub
umyÊlne przest´pstwo skarbowe;

2) przy wszcz´ciu lub w toku post´po-
wania o cz´Êciowe bàdê ca∏kowite
ubezw∏asnowolnienie asesora ko-
morniczego ustanowiono doradc´
tymczasowego.

2. Prezes sàdu apelacyjnego mo˝e za-
wiesiç asesora komorniczego w czyn-
noÊciach, je˝eli:

1) wniós∏ o to sam asesor z powodu
d∏ugotrwa∏ej choroby lub z innych
wa˝nych przyczyn;

2) przeciwko asesorowi prowadzone
jest post´powanie o nieumyÊlne
przest´pstwo Êcigane z oskar˝enia
publicznego lub nieumyÊlne prze-
st´pstwo skarbowe.

3. Zawieszenie asesora komorniczego
w czynnoÊciach ustaje z dniem:

1) prawomocnego zakoƒczenia post´-
powania, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, chyba ˝e prezes sàdu apela-
cyjnego uchyli je wczeÊniej;

2) oddalenia lub odrzucenia wniosku
o ubezw∏asnowolnienie lub umo-
rzenie post´powania lub uchylenia
postanowienia o ustanowieniu do-
radcy tymczasowego;

3) z∏o˝enia wniosku w tym przedmio-
cie przez asesora komorniczego
w przypadku zawieszenia w czyn-
noÊciach na podstawie okreÊlonej
w ust. 2 pkt 1.

Art. 32b. 1. Prezes sàdu apelacyjnego odwo∏uje
asesora komorniczego z zajmowane-
go stanowiska, je˝eli asesor komorni-
czy:

1) zrezygnowa∏ z pe∏nienia obowiàz-
ków asesora komorniczego;

2) z powodu choroby lub utraty si∏
uznany zosta∏ przez lekarza orzecz-
nika Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych za trwale niezdolnego do pe∏-
nienia obowiàzków asesora ko-
morniczego lub bez uzasadnionej
przyczyny odmówi∏ poddania si´
takiemu badaniu, mimo zalecenia
rady w∏aÊciwej izby komorniczej
lub prezesa w∏aÊciwego sàdu okr´-
gowego;

3) ukoƒczy∏ 65 rok ˝ycia;
4) zosta∏ prawomocnie skazany za

umyÊlne przest´pstwo lub umyÊl-
ne przest´pstwo skarbowe;

5) zosta∏ ubezw∏asnowolniony cz´-
Êciowo bàdê ca∏kowicie;

6) dopuÊci∏ si´ ra˝àcego lub uporczy-
wego naruszenia przepisów prawa;

7) zosta∏ ukarany prawomocnym
orzeczeniem dyscyplinarnym karà
skreÊlenia z wykazu asesorów ko-
morniczych.

2. Prezes sàdu apelacyjnego mo˝e od-
wo∏aç asesora komorniczego z zaj-
mowanego stanowiska w razie pra-
womocnego skazania za nieumyÊlne
przest´pstwo lub nieumyÊlne prze-
st´pstwo skarbowe.
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3. Odwo∏anie asesora komorniczego
z zajmowanego stanowiska w przy-
padkach, o których mowa w ust. 1
pkt 2 i 6 oraz w ust. 2, nast´puje po
uprzednim wys∏uchaniu asesora ko-
morniczego, chyba ˝e nie jest to mo˝-
liwe, oraz po zasi´gni´ciu opinii rady
w∏aÊciwej izby komorniczej. W∏aÊci-
wa izba komornicza przedstawia opi-
ni´ w terminie 21 dni od dnia otrzy-
mania wniosku. Nieprzedstawienie
opinii w powy˝szym terminie przez
rad´ izby komorniczej nie stanowi
przeszkody do odwo∏ania asesora ko-
morniczego.

Art. 32c. W celu zbadania stanu zdrowia asesora
prezes w∏aÊciwego sàdu okr´gowego
lub rada w∏aÊciwej izby komorniczej
mo˝e skierowaç asesora do Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, z urz´du lub
na jego wniosek.”;

31) w art. 33 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Komornik mo˝e zleciç asesorowi komornicze-
mu przeprowadzenie egzekucji w sprawach
o Êwiadczenie pieni´˝ne oraz w sprawach o za-
bezpieczenie roszczenia pieni´˝nego, w obu
przypadkach o wartoÊci nieprzekraczajàcej
kwoty stanowiàcej równowartoÊç stukrotnego
przeci´tnego wynagrodzenia miesi´cznego
w gospodarce narodowej w roku poprzednim,
og∏aszanego przez Prezesa G∏ównego Urz´du
Statystycznego w Dzienniku Urz´dowym Rze-
czypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zgod-
nie 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.7)),
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 komornicze-
mu tak˝e dokonanie okreÊlonych czynnoÊci
w innych sprawach, z wy∏àczeniem:
1) sprzeda˝y oraz wydania wierzycielowi ru-

chomoÊci o wartoÊci przekraczajàcej kwot´,
o której mowa w ust. 1;

2) wykonania opró˝nienia lokalu, pomieszcze-
nia, gruntu lub przedsi´biorstwa;

3) wykonania orzeczenia o zastosowaniu Êrod-
ków przymusu;

4) ustalenia wysokoÊci kosztów egzekucyjnych
w sprawach o roszczenia niepieni´˝ne oraz
o roszczenia pieni´˝ne przekraczajàce kwo-
t´, o której mowa w ust. 1;

5) sporzàdzenia planu podzia∏u sumy uzyska-
nej z egzekucji, o ile suma ta przekracza
kwot´, o której mowa w ust. 1;

6) wydawania decyzji i podpisywania doku-
mentów dotyczàcych depozytu.”;

32) po art. 33 dodaje si´ art. 33a w brzmieniu:

„Art. 33a. 1. Do aplikantów i asesorów komorni-
czych stosuje si´ przepisy o odpowie-
dzialnoÊci dyscyplinarnej komorni-
ków, z zastrze˝eniem ust. 2—6.

2. Karami dyscyplinarnymi sà:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) kara pieni´˝na do dziesi´ciokrotnej

wysokoÊci przeci´tnego wynagro-
dzenia miesi´cznego;

4) skreÊlenie z listy aplikantów ko-
morniczych oraz skreÊlenie z wyka-
zu asesorów komorniczych.

3. Skazany na kar´ nagany lub na kar´
pieni´˝nà nie mo˝e byç powo∏any na
stanowisko komornika w ciàgu roku
od dnia uprawomocnienia si´ orze-
czenia, a skazanemu na kar´ pieni´˝-
nà nie mo˝na w ciàgu tego okresu
zleciç wykonywania czynnoÊci, o któ-
rych mowa w art. 30 ust. 2 i art. 33
ust. 1 i 2.

4. Osoba skreÊlona z listy aplikantów
komorniczych mo˝e zostaç ponownie
wpisana na list´ aplikantów komorni-
czych po up∏ywie 3 lat od daty upra-
womocnienia si´ orzeczenia i nie mo-
˝e si´ ubiegaç o powo∏anie na stano-
wisko asesora komorniczego w okre-
sie 3 lat od daty uprawomocnienia si´
orzeczenia.

5. Osoba skreÊlona z wykazu asesorów
komorniczych mo˝e zostaç powo∏ana
na stanowisko asesora komorniczego
po up∏ywie 3 lat od daty uprawomoc-
nienia si´ orzeczenia.

6. Wykonanie kar wobec aplikantów
i asesorów komorniczych nale˝y od-
powiednio do rady w∏aÊciwej izby ko-
morniczej oraz do prezesa w∏aÊciwe-
go sàdu apelacyjnego.”;

33) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komornik zatrudnia aplikantów komorniczych
zgodnie z art. 29 ust. 3—6 i asesorów komorni-
czych zgodnie z art. 32 ust. 6 i 7.”;

34) w art. 37:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. RuchomoÊci stanowiàce wyposa˝enie kan-

celarii do czasu zakoƒczenia jej likwidacji nie
podlegajà egzekucji.”,

b) uchyla si´ ust. 2;
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35) uchyla si´ art. 38;

36) w art. 39 w ust. 2:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) koszty dzia∏ania komornika, o których mowa

w art. 8 ust. 11, poza terenem rewiru komor-
niczego;”;

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) koszty uzyskiwania informacji niezb´dnych

do prowadzenia post´powania egzekucyj-
nego lub dokonania zabezpieczenia;”,

c) dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:
„8) koszty dor´czenia korespondencji, za wyjàt-

kiem kosztów dor´czenia stronom zawiado-
mienia o wszcz´ciu egzekucji bàdê post´po-
wania zabezpieczajàcego.”;

37) art. 40 otrzymuje brzmienie:

„Art. 40. 1. Na pokrycie wydatków, o których mo-
wa w art. 39, komornik mo˝e ˝àdaç za-
liczki od strony lub innego uczestnika
post´powania, który wniós∏ o dokona-
nie czynnoÊci, uzale˝niajàc czynnoÊç
od jej uiszczenia.

2. W sprawach o egzekucj´ i o zabezpie-
czenie, niezwiàzanych z prowadze-
niem dzia∏alnoÊci gospodarczej
wszcz´tych na wniosek Skarbu Paƒ-
stwa, w tym na polecenie sàdu lub
prokuratora, komornik obowiàzany
jest prowadziç post´powanie bez wzy-
wania wierzyciela do uiszczenia zalicz-
ki, o której mowa w ust. 1.

3. Sàd rejonowy, przy którym dzia∏a ko-
mornik, przekazuje komornikowi sumy
niezb´dne na pokrycie wydatków
w sprawach innych osób zwolnionych
od kosztów sàdowych.”;

38) art. 41 otrzymuje brzmienie:

„Art. 41. 1. CzynnoÊç, w zwiàzku z którà komornik
za˝àda∏ zaliczki na pokrycie wydatków,
nale˝y podjàç niezw∏ocznie, nie póê-
niej jednak ni˝ w terminie 7 dni od dnia
uiszczenia zaliczki.

2. Komornik obowiàzany jest rozliczyç
zaliczk´ w terminie miesiàca od dnia
poczynienia wydatków, na które by∏a
przeznaczona, i zwróciç jej niewykorzy-
stanà cz´Êç. Je˝eli skutkiem wczeÊniej-
szego ukoƒczenia post´powania lub
z innych przyczyn op∏acona zaliczkowo
czynnoÊç w ogóle nie zosta∏a dokona-
na, termin miesi´czny biegnie od dnia
ukoƒczenia post´powania lub zaistnie-
nia przyczyn niedokonania czynnoÊci.
W tym celu komornik wydaje postano-
wienie, w którym okreÊla w szczegól-
noÊci: stron´ lub innego uczestnika
post´powania, który uiÊci∏ zaliczk´ i jej
wysokoÊç, czynnoÊci, na poczet któ-

rych pobrano zaliczk´, ze wskazaniem
daty ich dokonania, kwoty zaliczki zali-
czone na pokrycie poszczególnych
czynnoÊci, z jednoczesnym wskaza-
niem sposobu i podstaw ich wylicze-
nia, oraz kwot´ podlegajàcà zwrotowi
i oznaczenie osoby, na rzecz której
zwrot ma nastàpiç.”;

39) art. 42 otrzymuje brzmienie:

„Art. 42. 1. Sumy przekazane przez sàd zgodnie
z art. 40 ust. 3 komornik zwraca po ich
wyegzekwowaniu z pierwszeƒstwem
przed wszelkimi innymi nale˝noÊciami.

2. W przypadku gdy post´powanie egze-
kucyjne lub dokonanie zabezpieczenia
oka˝e si´ w ca∏oÊci lub w cz´Êci bez-
skuteczne, wydatki poniesione przez
komornika, które nie zosta∏y pokryte
z wyegzekwowanej cz´Êci Êwiadcze-
nia, obcià˝ajà wierzyciela. Dotyczy to
równie˝ wydatków poniesionych przez
komornika w sprawach wskazanych
w art. 40 ust. 2. Przepis art. 49 ust. 3
stosuje si´ odpowiednio.”;

40) uchyla si´ art. 44;

41) art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art. 45. 1. Za dokonanie zabezpieczenia roszcze-
nia pieni´˝nego komornikowi przys∏u-
guje op∏ata w wysokoÊci 2 % wartoÊci
roszczenia, które podlega zabezpiecze-
niu, nie mniejsza jednak ni˝ 3 % prze-
ci´tnego wynagrodzenia miesi´cznego
i nie wy˝sza ni˝ pi´ciokrotnoÊç tego
wynagrodzenia. Op∏at´ t´ uiszcza wie-
rzyciel, sk∏adajàc wniosek o dokonanie
zabezpieczenia, a je˝eli nie uiÊci jej
wraz z wnioskiem, komornik wzywa
wierzyciela do jej uiszczenia w terminie
7 dni. Do czasu uiszczenia op∏aty ko-
mornik nie dokonuje zabezpieczenia.

2. W sprawach o zabezpieczenie rosz-
czeƒ, niezwiàzanych z prowadzeniem
dzia∏alnoÊci gospodarczej wszcz´tych
na wniosek Skarbu Paƒstwa, w tym na
polecenie sàdu lub prokuratora, wie-
rzyciele nie majà obowiàzku uiszczenia
op∏aty, o której mowa w ust. 1.

3. Nieuiszczenie przez wierzyciela op∏aty,
o której mowa w ust. 1, w terminie
7 dni od dnia dor´czenia mu wezwania
do zap∏aty, powoduje zwrot wniosku.”;

42) art. 45a otrzymuje brzmienie:

„Art. 45a. Komornik podejmuje niezw∏ocznie, nie
póêniej jednak ni˝ w terminie 7 dni od
dnia otrzymania wniosku wierzyciela,
czynnoÊci niezb´dne do skutecznego
przeprowadzenia egzekucji lub zabez-
pieczenia roszczenia.”;
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43) art. 46 otrzymuje brzmienie:

„Art. 46. 1. Do wartoÊci egzekwowanego Êwiad-
czenia lub zabezpieczonego roszcze-
nia, stanowiàcej podstaw´ ustalenia
op∏aty wlicza si´ odsetki, koszty i inne
nale˝noÊci podlegajàce egzekucji lub
zabezpieczeniu wraz ze Êwiadczeniem
g∏ównym w dniu z∏o˝enia wniosku lub
rozszerzenia egzekucji, z zastrze˝eniem
ust. 2.

2. Do wartoÊci, o której mowa w ust. 1,
nie wlicza si´ kosztów toczàcego si´
post´powania egzekucyjnego lub do-
konania zabezpieczenia oraz kosztów
zast´pstwa przez adwokata lub radc´
prawnego w tym post´powaniu.

3. Przy oznaczaniu wartoÊci egzekwowa-
nego Êwiadczenia ka˝de rozpocz´te
10 z∏ liczy si´ za pe∏ne.”;

44) uchyla si´ art. 47a;

45) art. 49 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49. 1. W sprawach o egzekucj´ Êwiadczeƒ
pieni´˝nych komornik pobiera od d∏u˝-
nika op∏at´ stosunkowà w wysokoÊci
15 % wartoÊci wyegzekwowanego
Êwiadczenia, jednak nie ni˝szej
ni˝ 1/10 i nie wy˝szej ni˝ trzydziesto-
krotna wysokoÊç przeci´tnego wyna-
grodzenia miesi´cznego. Jednak˝e
w przypadku wyegzekwowania Êwiad-
czenia wskutek skierowania egzekucji
do wierzytelnoÊci z rachunku banko-
wego lub wynagrodzenia za prac´ ko-
mornik pobiera od d∏u˝nika op∏at´ sto-
sunkowà w wysokoÊci 8 % wartoÊci
wyegzekwowanego Êwiadczenia, jed-
nak nie ni˝szej ni˝ 1/10 i nie wy˝szej ni˝
dziesi´ciokrotna wysokoÊç przeci´tne-
go wynagrodzenia miesi´cznego.
W obu przypadkach komornik Êciàga
op∏at´ od d∏u˝nika proporcjonalnie do
wysokoÊci wyegzekwowanych kwot.

2. W sprawach o egzekucj´ Êwiadczeƒ
pieni´˝nych w przypadku umorzenia
post´powania egzekucyjnego na wnio-
sek wierzyciela oraz na podstawie
art. 823 Kodeksu post´powania cywil-
nego komornik pobiera od d∏u˝nika
op∏at´ stosunkowà w wysokoÊci 5 %
wartoÊci Êwiadczenia pozosta∏ego do
wyegzekwowania, jednak nie ni˝szej
ni˝ 1/10 i nie wy˝szej ni˝ dziesi´ciokrot-
na wysokoÊç przeci´tnego wynagro-
dzenia miesi´cznego. Jednak˝e w razie
umorzenia post´powania egzekucyjne-
go na wniosek wierzyciela zg∏oszony
przed dor´czeniem d∏u˝nikowi zawia-
domienia o wszcz´ciu egzekucji, ko-
mornik pobiera od d∏u˝nika op∏at´ sto-
sunkowà w wysokoÊci 1/10 przeci´tne-
go wynagrodzenia miesi´cznego.

3. W celu pobrania op∏at, o których mo-
wa w ust. 2, komornik wydaje posta-
nowienie, w którym wzywa d∏u˝nika
do uiszczenia nale˝noÊci z tego tytu∏u
w terminie 7 dni od dnia dor´czenia
postanowienia. Postanowienie po
uprawomocnieniu si´ podlega wyko-
naniu w drodze egzekucji bez zaopa-
trywania w klauzul´ wykonalnoÊci.

4. W przypadku niecelowego wszcz´cia
post´powania egzekucyjnego op∏aty,
o których mowa w ust. 1 i 2, uiszcza
wierzyciel. W celu ich pobrania komor-
nik wydaje postanowienie, w którym
wzywa wierzyciela do uiszczenia nale˝-
noÊci z tego tytu∏u w terminie 7 dni od
dnia dor´czenia postanowienia. Posta-
nowienie po uprawomocnieniu si´
podlega wykonaniu w drodze egzeku-
cji bez zaopatrywania w klauzul´ wy-
konalnoÊci.

5. W przypadku umorzenia post´powa-
nia egzekucyjnego z innych przyczyn,
ni˝ wskazane w ust. 2, komornik nie
pobiera op∏aty od tej cz´Êci Êwiadcze-
nia, która nie zosta∏a wyegzekwowana.

6. W przypadku gdy egzekwowane Êwiad-
czenie zosta∏o zabezpieczone przed
wszcz´ciem post´powania egzekucyj-
nego, na poczet op∏aty stosunkowej,
o której mowa w ust. 1 i 2, komornik za-
licza op∏at´ za dokonanie zabezpiecze-
nia, je˝eli pobra∏ jà od wierzyciela.”;

46) art. 49a otrzymuje brzmienie:

„Art. 49a. 1. Wszcz´cie egzekucji Êwiadczeƒ nie-
pieni´˝nych i dokonanie zabezpiecze-
nia roszczeƒ niepieni´˝nych uzale˝-
nione jest od uiszczenia przez wierzy-
ciela op∏aty sta∏ej.

2. Nieuiszczenie op∏aty, o której mowa
w ust. 1, w terminie 7 dni od otrzyma-
nia przez wierzyciela wezwania do za-
p∏aty powoduje zwrot wniosku lub
odmow´ dokonania czynnoÊci.

3. W sprawach o egzekucj´ Êwiadczeƒ
niepieni´˝nych i o dokonanie zabez-
pieczenia roszczeƒ niepieni´˝nych,
niezwiàzanych z prowadzeniem dzia-
∏alnoÊci gospodarczej, wszcz´tych na
wniosek Skarbu Paƒstwa, w tym na
polecenie sàdu lub prokuratora, wie-
rzyciele nie majà obowiàzku uiszcza-
nia op∏aty, o której mowa w ust. 1 i 2.”;

47) po art. 53 dodaje si´ art. 53a w brzmieniu:

„Art. 53a. 1. Op∏at´ sta∏à w wysokoÊci 3 % prze-
ci´tnego wynagrodzenia miesi´czne-
go komornik pobiera od wierzyciela
w przypadku otrzymania zlecenia po-
szukiwania majàtku d∏u˝nika w trybie
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art. 7971 Kodeksu post´powania cy-
wilnego. W razie nieuiszczenia op∏aty
w terminie 7 dni od otrzymania we-
zwania, komornik zwraca wniosek za-
wierajàcy zlecenie.

2. W razie odnalezienia majàtku d∏u˝ni-
ka w trybie okreÊlonym w ust. 1 ko-
mornik pobiera op∏at´ sta∏à w wyso-
koÊci 5 % szacunkowej wartoÊci tego
majàtku, nie wi´cej jednak ni˝ 100 %
przeci´tnego wynagrodzenia mie-
si´cznego. Op∏ata ta ulega zmniejsze-
niu o kwot´ op∏aty pobranej na pod-
stawie ust. 1. Przepis art. 49 ust. 3 sto-
suje si´ odpowiednio.”;

48) uchyla si´ art. 58a;

49) uchyla si´ art. 59;

50) w art. 63 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Je˝eli przyczynà zast´pstwa jest zawieszenie
komornika w czynnoÊciach, zast´pcy komorni-
ka nale˝y si´ do czasu ustania zawieszenia ko-
mornika w czynnoÊciach dochód okreÊlony
w ust. 1, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres jed-
nego roku. Po up∏ywie jednego roku od dnia
zawieszenia komornika w czynnoÊciach za-
st´pca komornika pobiera 100 % dochodu za-
st´powanego komornika.”;

51) w art. 64 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister SprawiedliwoÊci lub, z jego upowa˝-
nienia, prezes sàdu okr´gowego mo˝e zleciç
s´dziemu-wizytatorowi, a w uzasadnionych
przypadkach w zakresie kontroli finansowej —
osobie upowa˝nionej, przeprowadzenie wizy-
tacji w okreÊlonej kancelarii.”;

52) w art. 66 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, ko-
mornik sk∏ada prezesowi w∏aÊciwego sàdu
apelacyjnego, a kopie tego sprawozdania prze-
kazuje prezesowi w∏aÊciwego sàdu okr´gowe-
go oraz radzie w∏aÊciwej izby komorniczej.

3. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu opi-
nii Krajowej Rady Komorniczej, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, zakres sprawozdania,
o którym mowa w ust. 1, bioràc pod uwag´, ˝e
dane wskazywane w sprawozdaniu powinny
stworzyç odpowiednie warunki do oceny stanu
egzekucji w obszarze w∏aÊciwoÊci sàdu apela-
cyjnego, w szczególnoÊci pod kàtem sprawno-
Êci i skutecznoÊci egzekucji oraz wyst´pujà-
cych tendencji w zakresie ruchu spraw egzeku-
cyjnych.”;

53) w art. 71:

a) zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Komornik odpowiada dyscyplinarnie za zawi-
nione dzia∏ania lub zaniechania, a w szczegól-
noÊci za:”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) podejmowanie czynnoÊci z nieuzasadnionà

zw∏okà;”;

54) w art. 72:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) kara pieni´˝na do dwudziestokrotnej wyso-

koÊci przeci´tnego wynagrodzenia mie-
si´cznego;”,

b) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4. Wydalenie ze s∏u˝by komorniczej pociàga za

sobà zakaz powo∏ania w przysz∏oÊci na sta-
nowisko komornika lub asesora komorni-
czego.

5. Skazanie na kary, o których mowa w ust. 1
pkt 1—3, ulega zatarciu po up∏ywie 3 lat od
dnia uprawomocnienia si´ orzeczenia dys-
cyplinarnego.”;

55) w art. 75 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Od orzeczeƒ komisji dyscyplinarnej stronom
przys∏uguje odwo∏anie do sàdu okr´gowego
— sàdu pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych.”;

56) w art. 78 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Komisja dyscyplinarna mo˝e zawiesiç w czyn-
noÊciach komornika, przeciwko któremu
wszcz´to post´powanie dyscyplinarne lub kar-
ne. Je˝eli przeciwko komornikowi prowadzone
jest post´powanie o umyÊlne przest´pstwo
Êcigane z oskar˝enia publicznego lub umyÊlne
przest´pstwo skarbowe, komisja dyscyplinar-
na zawiesza komornika w czynnoÊciach.

2. Na uchwa∏´ o zawieszeniu w czynnoÊciach ko-
mornika przys∏uguje za˝alenie do sàdu okr´go-
wego — sàdu pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych.”;

57) po art. 78 dodaje si´ art. 78a w brzmieniu:

„Art. 78a. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, tryb post´powania
dyscyplinarnego wobec komorników
oraz asesorów i aplikantów komorni-
czych, majàc na wzgl´dzie koniecznoÊç
zapewnienia obiektywizmu i bezstron-
noÊci orzekania oraz szybkoÊci i spraw-
noÊci post´powania.”;

58) art. 85 otrzymuje brzmienie:

„Art. 85. 1. Do zakresu dzia∏ania Krajowej Rady
Komorniczej nale˝y w szczególnoÊci:
1) wyra˝anie opinii w przedmiocie po-

wo∏ywania i odwo∏ywania komor-
ników i asesorów komorniczych
oraz w przedmiocie tworzenia no-
wych stanowisk komornika;

2) wyra˝anie opinii w sprawach doty-
czàcych biurowoÊci i rachunkowo-
Êci obowiàzujàcych w kancelariach
i w innych sprawach dotyczàcych
przepisów, organizacji i funkcjono-
wania komornika i kancelarii;

Dziennik Ustaw Nr 112 — 7677 — Poz. 769



3) wyra˝anie opinii w sprawach zmian
przepisów dotyczàcych egzekucji,
dokonywania zabezpieczenia i funk-
cjonowania komorników;

4) wyra˝anie opinii w sprawach przed-
stawianych przez Ministra Sprawie-
dliwoÊci lub organy samorzàdu ko-
morniczego;

5) wyra˝anie opinii w sprawach zasad
etyki zawodowej;

6) wspó∏dzia∏anie w organizowaniu
egzaminu komorniczego;

7) ustalanie wysokoÊci sk∏adek mie-
si´cznych na potrzeby samorzàdu
komorniczego oraz zasad ich wy-
datkowania;

8) wyznaczanie komorników-wizyta-
torów dla poszczególnych izb ko-
morniczych;

9) zwo∏ywanie Krajowego Zjazdu Ko-
morników oraz jego organizacja;

10) uchwalanie regulaminu dzia∏ania
Krajowej Rady Komorniczej oraz
rad izb komorniczych, ze szczegól-
nym uwzgl´dnieniem procedury
podejmowania uchwa∏ oraz kwestii
reprezentowania tych organów;

11) uchwalanie ramowego regulaminu
obrad walnego zgromadzenia ko-
morników izby komorniczej;

12) wspó∏praca z organizacjami ko-
morników innych krajów;

13) wydawanie czasopisma zawodo-
wego;

14) prowadzenie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej;

15) budowanie, wynajmowanie i utrzy-
mywanie wspólnych pomieszczeƒ
magazynowych i hal aukcyjnych
oraz utrzymywanie ci´˝kiego sprz´-
tu transportowego;

16) przechowywanie akt spraw, w któ-
rych post´powanie zosta∏o zakoƒ-
czone, oraz zb´dnych urzàdzeƒ
ewidencyjnych;

17) prowadzenie stron internetowych
Krajowej Rady Komorniczej celem
zamieszczania wymaganych przez
przepisy prawa og∏oszeƒ i informa-
cji;

18) wykonywanie innych czynnoÊci
przewidzianych przepisami prawa.

2. W zakresie prowadzenia dzia∏alnoÊci,
o której mowa w ust. 1 pkt 14, oÊwiad-
czenia woli w imieniu Krajowej Rady
Komorniczej sk∏ada prezes lub wice-
prezes oraz jeden z jej cz∏onków.

3. Krajowa Rada Komornicza mo˝e prze-
kazaç radzie izby komorniczej zadanie,
o którym mowa w ust. 1 pkt 15.

4. Krajowa Rada Komornicza sk∏ada
Ministrowi SprawiedliwoÊci raz w ro-
ku, w terminie do 31 marca, informa-
cj´ o stanie egzekucji.”;

59) w art. 86 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Cz∏onkostwo w izbie komorniczej powstaje
z mocy prawa z dniem uzyskania przez komor-
nika prawa wykonywania czynnoÊci, o których
mowa w art. 2, i ustaje z dniem odwo∏ania ko-
mornika. Z dniem odwo∏ania komornik prze-
staje pe∏niç wszelkie funkcje w organach sa-
morzàdu komorniczego.”;

60) w art. 93:

a) w ust. 1 uchyla si´ pkt 1,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do zakresu dzia∏ania rady izby komorniczej

mo˝e tak˝e nale˝eç wykonywanie czynno-
Êci, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 15.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Ko-
deks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,
z póên. zm.8)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) uchyla si´ art. 772;
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8) 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, z 2006 r. Nr 12,
poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186,
poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656
i Nr 235, poz. 1699 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47,
poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 61, poz. 418, Nr 106, poz. 731
i Nr 112, poz. 766.



2) w art. 7731:
a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Je˝eli ˝aden z komorników nie jest w∏aÊci-
wy wed∏ug przepisów niniejszego kodek-
su lub w∏aÊciwych jest kilku komorników,
komornik, który póêniej wszczà∏ egzeku-
cj´, niezw∏ocznie przekazuje spraw´ ko-
mornikowi, który pierwszy wszczà∏ egze-
kucj´, o czym zawiadamia wierzyciela.”,

b) dodaje si´ § 4 w brzmieniu:
„§ 4. Komornik, który stwierdzi swà niew∏aÊci-

woÊç, w postanowieniu o przekazaniu
sprawy zgodnie z w∏aÊciwoÊcià wskazuje
komornika rewiru, do którego sprawa zo-
staje przekazana. Je˝eli w rewirze, do któ-
rego sprawa zostaje przekazana, dzia∏a
wi´cej ni˝ jeden komornik, dor´czajàc od-
pis postanowienia stwierdzajàcego nie-
w∏aÊciwoÊç, komornik jednoczeÊnie wzy-
wa wierzyciela, aby w terminie 7 dni od
dor´czenia wezwania wskaza∏ komornika,
któremu sprawa ma zostaç przekazana.
Je˝eli wierzyciel w powy˝szym terminie
nie dokona wyboru lub wska˝e komorni-
ka, który nie jest w∏aÊciwy, komornik prze-
kazuje spraw´ wed∏ug w∏asnego wyboru.
Na wybór komornika z w∏aÊciwego rewiru
d∏u˝nikowi skarga nie przys∏uguje.”;

3) w art. 921 w § 1 skreÊla si´ zdanie drugie.

Art. 3. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1995 r.
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p∏at-
ników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z 2005 r.
Nr 14, poz. 113 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711)
w art. 15 w ust. 2 pkt 1c otrzymuje brzmienie:
„1c) komornikom sàdowym i organom egzekucyj-

nym wymienionym w odr´bnych przepisach —
w zwiàzku z prowadzonym post´powaniem eg-
zekucyjnym lub zabezpieczajàcym;”.

Art. 4. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordy-
nacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póên.
zm.9)) w art. 299 w § 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) komornikom sàdowym w zwiàzku z toczàcym si´

post´powaniem egzekucyjnym lub zabezpiecza-
jàcym;”.

Art. 5. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póên.
zm.10)) w art. 105 w ust. 1 w pkt 2 lit. ∏ otrzymuje
brzmienie:

„∏) komornika sàdowego w zakresie niezb´dnym do
prawid∏owego prowadzenia post´powania egze-
kucyjnego, post´powania zabezpieczajàcego oraz
wykonywania innych czynnoÊci wynikajàcych z je-
go ustawowych zadaƒ,”.

Art. 6. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 11, poz. 74, Nr 17, poz. 95 i Nr 21, poz. 125) w art. 50:
1) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Zak∏ad nie udost´pnia danych, je˝eli wniosek
nie zawiera informacji okreÊlonych w ust. 7.
W przypadku, gdy z wnioskiem wyst´puje ko-
mornik sàdowy, dane, o których mowa
w ust. 3 udost´pnia si´ w oparciu o informacje
zawarte w tym wniosku, chyba ˝e sà niewy-
starczajàce do identyfikacji osoby, której wnio-
sek dotyczy.”;

2) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Dane zgromadzone na kontach, o których

mowa w ust. 3, udost´pnia si´ komornikom
sàdowym, w zakresie niezb´dnym do prowa-
dzenia egzekucji, odp∏atnie, chyba ˝e przepi-
sy odr´bne stanowià inaczej. Minister w∏aÊci-
wy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç
op∏aty pobieranej przez Zak∏ad za udzielenie
informacji komornikom sàdowym oraz tryb
jej pobierania, uwzgl´dniajàc ponoszone
przez Zak∏ad koszty zwiàzane z udzielaniem
informacji, a w szczególnoÊci:
1) koszty wyszukania informacji;
2) koszty sporzàdzenia zaÊwiadczenia.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 2000 r.
o gie∏dach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121,
poz. 1019 i Nr 183, poz. 1537 i 1538 oraz z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119) w art. 54 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) komornika sàdowego — w zwiàzku z toczàcym

si´ post´powaniem egzekucyjnym lub zabezpie-
czajàcym.”.

Art. 8. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏alno-
Êci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z póên.
zm.11)) w art. 19 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) komornika sàdowego w zwiàzku z toczàcym si´

post´powaniem egzekucyjnym lub zabezpiecza-
jàcym;”.

Art. 9. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o fundu-
szach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z póên.
zm.12)) w art. 281 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
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9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732

i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635.
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178,

Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535,
Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96,
poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167,
poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775 oraz
z 2007 r. Nr 42, poz. 272.

11) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 83,
poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz
z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 82, poz. 557 i Nr 102, poz. 691.

12) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184,
poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119.



„10) komornika sàdowego w zwiàzku z toczàcym si´
post´powaniem egzekucyjnym lub zabezpieczajà-
cym, je˝eli sà niezb´dne w tym post´powaniu.”.

Art. 10. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy przestajà istnieç dotychczasowe rewiry komorni-
cze, a dzia∏ajàcy w nich komornicy stajà si´ z mocy
prawa komornikami rewirów w rozumieniu niniejszej
ustawy. W terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy Minister SprawiedliwoÊci dor´-
czy komornikom decyzje zmieniajàce decyzje o powo-
∏aniu na stanowisko komornika sàdowego.

2. Komornicy dzia∏ajàcy w rewirach, obejmujàcych
do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy obszar w∏a-
ÊciwoÊci dwóch lub wi´kszej liczby sàdów rejono-
wych, stajà si´ z tym dniem komornikami rewirów
tych sàdów, przy których dotychczas dzia∏ali.

Art. 11. Komornicy w∏aÊciwi w sprawach wszcz´-
tych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
pozostajà w∏aÊciwi do czasu zakoƒczenia post´powa-
nia w tych sprawach.

Art. 12. 1. Do aplikacji komorniczej rozpocz´tej
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje
si´ przepisy dotychczasowe.

2. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy do-
tychczasowi asesorzy komorniczy stajà si´ asesorami
w rozumieniu niniejszej ustawy. Z dniem wejÊcia w ˝y-
cie ustawy dotychczasowi aplikanci komorniczy stajà
si´ aplikantami w rozumieniu niniejszej ustawy.

3. W stosunku do osób, o których mowa w ust. 2,
stosuje si´ art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 13. Post´powania w sprawach dyscyplinar-
nych wszcz´tych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy do czasu ich zakoƒczenia toczà si´ wed∏ug
przepisów dotychczasowych.

Art. 14. W terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy Krajowa Rada Komornicza
wyda regulamin dzia∏ania Krajowej Rady Komorniczej
oraz ramowy regulamin obrad walnego zgromadzenia
komorników izby komorniczej.

Art. 15. Koszty w sprawach egzekucyjnych wszcz´-
tych i niezakoƒczonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy rozlicza si´ do dnia zakoƒczenia tych
spraw wed∏ug przepisów dotychczasowych. Jednak˝e
w sprawach o egzekucj´ Êwiadczeƒ powtarzajàcych
si´ stosuje si´ przepisy niniejszej ustawy od dnia jej
wejÊcia w ˝ycie.

Art. 16. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy, o której mo-
wa w art. 1, zachowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie
nowych przepisów wykonawczych wydanych na pod-
stawie art. 66 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 6 mie-
si´cy od dnia jej og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1
pkt 22—23 i pkt 25—26, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia roku nast´pujàcego po roku, w któ-
rym ustawa wesz∏a w ˝ycie.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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