
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 13 grudnia 2018 r.

Poz. 2336

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie określenia wzoru identyfikatora komornika sądowego

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór identyfikatora komornika sądowego, który jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Wzór identyfikatora, o którym mowa w § 1, stosuje się odpowiednio do asesorów komorniczych i aplikantów 
komorniczych.

§ 3. Identyfikator komornika sądowego wydany na podstawie dotychczasowych przepisów zachowuje ważność do czasu 
wydania nowego identyfikatora, o którym mowa w § 1, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2019 r. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.1)

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wzoru 
identyfikatora wydanego przez Krajową Radę Komorniczą (Dz. U. poz. 1803), które traci moc na podstawie art. 300 ustawy z dnia 
22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244) z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 30 listopada 2018 r. (poz. 2336)

WZÓR IDENTYFIKATORA KOMORNIKA SĄDOWEGO

AWERS
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REWERS

Identyfikator wykonany jest techniką komputerową w formie karty plastikowej o wymiarach 55 mm x 85 mm, na tle 
w kolorze zielonym, z efektem gradientu po przekątnej w dół.
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AWERS

I.  Tło w kolorze zielonym.

II. Napisy w kolorze białym:

1)  „KRAJOWA RADA KOMORNICZA W WARSZAWIE”;

2)  „pełniona funkcja”;

3)  „Nazwisko”;

4)  „Imię”;

5)  „przy Sądzie Rejonowym w”;

6) „Kancelaria Komornicza nr”;

7)  „nr”.

III. W prawym dolnym rogu naklejka holograficzna w postaci stylizowanej litery „K” i stylizowanego znaku „§” wpisanych 
w kontur Polski.

IV. Z lewej strony miejsce na zdjęcie (30 mm x 39 mm).

V. Pokryty w całości folią zabezpieczającą, zawierającą zmienny optycznie stylizowany napis „KRK”.

REWERS

Tło w kolorze zielonym z efektem wypełnienia gradientu po przekątnej w dół, z napisami w kolorze białym „RZECZ-
POSPOLITA POLSKA”, „IDENTYFIKATOR” i „pełniona funkcja” oraz naklejką holograficzną zawierającą godło Rzeczy-
pospolitej Polskiej.
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