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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji 

(druk nr 589) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji 

dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 

2015 r. (sygn. akt P 3/14), a ponadto zmierza do zmiany mechanizmu ponoszenia opłat stałych 

należnych z tytułu prowadzenia egzekucji świadczeń niepieniężnych oraz obniżenia wysokości 

tychże opłat. 

W sprawie, w której zapadło powołane wyżej orzeczenie, Trybunał kontrolował art. 51 

ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji 

i ostatecznie uznał, że norma prawna wywodzona z tych przepisów, w zakresie, w jakim nie 

przewiduje odrębnej stawki opłaty stałej za opróżnienie lokalu mieszkalnego z rzeczy i osób 

w przypadku, gdy dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykonał obowiązek 

w wyznaczonym terminie, jest niezgodna z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 

Konstytucji. Nie negując faktu, że opłaty egzekucyjne są w istocie podstawą finansowania 

działalności komorników, ani też tego, że przysługuje im status świadczeń publicznoprawnych 

i że tym samym nie mogą być traktowane niczym zwykła cena za czynności komorników, sąd 

konstytucyjny wskazał, że zasadnicza koncepcja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji 

wymaga uwzględnienia realnego, a nie czysto formalnie rozumianego, nakładu kosztów, 

czasu i wysiłku komornika jako kryterium ustalania wysokości opłaty egzekucyjnej. Istotnym 

motywem przyjęcia takiej reguły pozostaje – według Trybunału – konieczność ochrony praw 

majątkowych dłużnika przed nadmierną (nieproporcjonalną) ingerencją. „[C]elem istnienia 

wyposażonego we władcze uprawnienia «aparatu egzekucyjnego» jest zaspokajanie roszczeń 

wierzycieli, których dłużnicy ociągają się z wywiązaniem się ze zobowiązań. Aczkolwiek 
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dłużnicy ci na każdym etapie postępowania powinni być motywowani do dobrowolnego 

i pełnego zaspokojenia wierzycieli”. 

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, regulacja wynikająca z art. 51 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 

ustawy o komornikach sądowych i egzekucji jest nieadekwatna do celów unormowania 

przez  to, że nie stawia w korzystniejszej sytuacji dłużników, którzy dobrowolnie wykonują 

zobowiązania. Wiąże się to z tym, że jednakowa opłata stała z tytułu opróżnienia lokalu 

z rzeczy lub osób zostaje pobrana zarówno przy dobrowolnym, jak i przymusowym wykonaniu 

tego obowiązku. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że ustawodawca nakłada swoistą 

sankcję na dłużnika, który – choć z opóźnieniem – to jednak wywiązuje się ze swoich 

zobowiązań. 

Ustalenie jednakowej opłaty egzekucyjnej niezależnej od tego, czy obowiązek zostanie 

spełniony dobrowolnie czy też przymusowo, oznacza równe traktowanie pod względem 

majątkowym podmiotów, które nie mają wspólnej cechy istotnej, a tym samym – generalnie – 

ich sytuacja nie zasługuje na zrównanie. Trybunał uznał to zresztą za argument świadczący o 

naruszeniu nie tylko zasady równości wyprowadzanej z art. 64 ust. 2 Konstytucji, ale także 

zasady proporcjonalności ingerencji ustawodawczej w sferę praw majątkowych dłużnika, 

który dobrowolnie wykonał w terminie obowiązek opróżnienia lokalu mieszkalnego z rzeczy 

lub osób, po wezwaniu przez komornika. Dodatkowo Trybunał Konstytucyjny skonstatował, 

że opłaty stałej na poziomie ustalonym w zaskarżonych przepisach nie uzasadnia konieczność 

ochrony innych wartości konstytucyjnych, a w szczególności konieczność zagwarantowania 

pokrycia kosztów działalności komorniczej, gdyż w świetle art. 39 ustawy o komornikach 

sądowych i egzekucji komornikowi przysługuje zwrot wydatków gotówkowych poniesionych 

w toku egzekucji. 

W końcowym fragmencie uzasadnienia wydanego rozstrzygnięcia, Trybunał zaznaczył, że 

skutkiem wyroku powinna być refleksja ustawodawcy nad przeformułowaniem obecnie 

obowiązującego modelu poboru opłat stałych. Chodzi zwłaszcza o to, że w aktualnym stanie 

prawnym wierzyciel uiszcza taką opłatę w momencie wszczęcia postępowania egzekucyjnego, 

a to, czy dłużnik wykona obowiązek dobrowolnie, czy też konieczne będzie jego przymusowe 

wyegzekwowanie, okaże się dopiero później. W konsekwencji więc o wysokości opłaty, która 

ma zostać ostatecznie pobrana, decydują okoliczności występujące już po jej uiszczeniu. 

Wykonując omawiany postulat, w opiniowanej ustawie zdecydowano się nie tylko 

na wprowadzenie swoistych preferencji w stosunku do dłużników, którzy bez zastosowania 
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przymusu zdecydują się na wykonanie obowiązku mającego postać świadczenia niepieniężnego 

(oprócz opróżnienia lokalu z rzeczy lub osób, dotyczy to również obowiązku wydania rzeczy), 

co czyni zadość sentencji orzeczenia z dnia 13 października 2015 r., lecz przyjęto, że wszczęcie 

egzekucji uzależnione będzie nie od uiszczenia przez wierzyciela całej opłaty przewidzianej 

w  danym przypadku, ale od wniesienia opłaty tymczasowej ustalonej – w odniesieniu do 

wszystkich świadczeń niepieniężnych – na poziomie 10% przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego. Taki sam mechanizm ma znajdować zastosowanie w razie wniosku wierzyciela 

o wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego (art. 1 pkt 1 

ustawy, art. 49a). 

Z kolei w dodawanym art. 49b (art. 1 pkt 2 ustawy) określony został sposób poboru tzw. 

opłaty uzupełniającej, którą co do zasady ma uiszczać już sam dłużnik (ust. 1), a jedynie 

w wypadku niecelowego wszczęcia egzekucji lub jej umorzenia na podstawie art. 824 § 1 pkt 

4 Kodeksu postępowania cywilnego (niedokonanie przez wierzyciela czynności potrzebnej do 

dalszego prowadzenia postępowania bądź też brak jego wniosku o podjęcie zawieszonej 

egzekucji), ciężar pokrycia opłaty uzupełniającej ma obciążać wierzyciela (ust. 2). 

W nowym przepisie art. 49b ust. 3 zastrzeżono, że dłużnik, który wprawdzie 

dobrowolnie, jednak dopiero po wystosowaniu do niego wezwania przez komornika, wykona 

obowiązek objęty tytułem wykonawczym, będzie musiał ponieść opłatę w wysokości 1/25 

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Tylko ten, kto wywiąże się ze swego obowiązku 

jeszcze przed doręczeniem mu wezwania, zwolni się z konieczności ponoszenia jakiejkolwiek 

opłaty. W obu tych przypadkach komornik będzie zobligowany do odpowiedniego rozliczenia 

opłaty tymczasowej uiszczonej przez wierzyciela (art. 49b ust. 5). 

Jak nadmieniono na wstępie niniejszej opinii, ustawa obniża dotychczasowe stawki opłat 

stałych: w przypadku egzekucji odebrania rzeczy z 50% do 20% przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego (art. 1 pkt 3 i pkt 4 lit. b), zaś od wprowadzenia w posiadanie nieruchomości i 

usunięcia z niej ruchomości, wprowadzenia zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa 

oraz wprowadzenia dozorcy w dozór nieruchomości, a ponadto w przypadku opróżnienia 

lokalu z rzeczy lub osób z 40% także do 20% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (art. 1 

pkt 4 lit. a). Natomiast w pozostałych przypadkach wprowadzenia wierzyciela w posiadanie 

opłata stała wynosić będzie 15% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (jak dotąd było 

to 25%) – art. 1 pkt 5 ustawy, art. 54. 
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Istota postanowień zawartych w przepisach przejściowych sprowadza się do zapewnienia 

wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego skuteczności od dnia 22 października 2015 r., a zatem 

od dnia jego opublikowania w Dzienniku Ustaw. W rzeczywistości dyspozycje kolejnych 

ustępów art. 2 spowodują, że uregulowania zawarte w ustawie będą stosowane bezpośrednio 

zarówno w tych sprawach, które będą się jeszcze toczyły w dacie wejścia w życie ustawy, jak 

i tam, gdzie egzekucja została już zakończona i zgodnie z art. 770 k.p.c. ustalono jej koszty, 

tyle że dokonano tego z uwzględnieniem niekonstytucyjnego rozwiązania. W tych ostatnich 

wypadkach stosowane rozliczenia będą mogły zostać przeprowadzone na wniosek wierzyciela 

lub dłużnika, który – w myśl art. 2 ust. 5 – powinien zostać zgłoszony w zawitym terminie 

roku od dnia wejścia w życie noweli. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy został wniesiony przez Senat w dniu 16 marca 2017 r. (druk sejmowy nr 

1455). W dniu 19 lipca 2017 r. na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka 

odbyło się pierwsze czytanie projektowanych rozwiązań. W wyniku prac Komisja przyjęła 

sprawozdanie, w którym zarekomendowała uchwalenie projektu ze zmianami o charakterze 

redakcyjnym i uściślającym (druk nr 1575). 

Drugie czytanie miało miejsce na 47. posiedzeniu Sejmu w dniu 12 września 2017 r. 

Wobec zgłoszenia wniosku o odrzucenie projektu Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka 

sporządziła dodatkowe sprawozdanie, zawierające negatywne stanowisko względem tego 

wniosku (druk nr 1575-A). 

Sejm uchwalił ustawę zgodnie z rekomendacjami Komisji. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Z punktu widzenia zasad techniki legislacyjnej opiniowana ustawa nie wywołuje żadnych 

zastrzeżeń. 
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