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Wstęp

W lutym i w marcu 2018 r. uchwalone zostały dwie ustawy dotyczące 
funkcjonowania egzekucji sądowej w Polsce – ustawa z dnia 22 marca 2018 r. 
o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771 ze zm.) i ustawa z dnia 28 lutego 
2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. poz. 770 ze zm.). Weszły one w życie 
w dniu 1 stycznia 2019 r. Wprowadzenie ich do polskiego porządku prawnego 
spowodowało wyeliminowanie z niego dotychczas obowiązującej ustawy o ko-
mornikach sądowych i egzekucji, która regulowała zarówno zagadnienia ustro-
jowe związane z wykonywaniem zawodu komornika sądowego, funkcjonowa-
niem samorządu zawodowego komorników sądowych (obecnie zagadnienia 
te normuje ustawa o komornikach sądowych), jak i te, które dotyczyły kosz-
tów prowadzenia egzekucji sądowej (teraz tej materii poświęcona jest ustawa 
o kosztach komorniczych). 

Obie ustawy trzykrotnie objętościowo przekraczają swoją poprzedniczkę. 
Już sam ten fakt jest powodem, aby uznać zmianę za istotną. Ale nie tylko licz-
ba przepisów ma tu znaczenie. Przede wszystkim zmienia się wiele rozwiązań, 
które dotychczas traktowane były jako zasadnicze dla modelu egzekucji sądo-
wej w Polsce. Zawód komornika, który pod koniec obowiązywania poprzedniej 
ustawy nabierał cech wolnego zawodu, dziś ten charakter utracił. Komornik 
zyskał jednak to, że stał się nie tylko, jak dotychczas, funkcjonariuszem pu-
blicznym, ale także organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czyn-
ności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym (art. 3 ust. 1 u.k.s.). 
Znacząco zwiększył się zakres nadzoru nad działalnością komornika sądowe-
go. Ustawa o komornikach sądowych przewiduje aż trzy rodzaje takiej kon-
troli (nadzór judykacyjny, administracyjny i wewnętrzny), sprawowanej przez 
sądy, ministra sprawiedliwości i prezesów sądów oraz samorząd komorniczy. 
Wprowadzone zostały też przepisy regulujące wprost prowadzenie czynności 
w ramach postępowania egzekucyjnego. Obecnie więcej czynności komornik 
musi wykonywać osobiście. Mogą też one być dokumentowane w formie zapi-
su audio i wideo. 
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Wiele zmian dotyczy także samorządu komorniczego. Novum stanowi to, 
że w skład samorządu wchodzą oprócz komorników także asesorzy, czego do-
tychczasowe przepisy nie przewidywały. Mają oni też mieć swoją reprezenta-
cję w organach samorządu, a dotychczasowe zasady wybierania tychże również 
podlegają modyfikacji. Przestaje też funkcjonować Krajowy Zjazd Komorni-
ków – najwyższa władza samorządu.

Wszystkie nowe rozwiązania wymagają komentarza. Również te instytu-
cje, które zostały przejęte w niezmienionej lub prawie niezmienionej posta-
ci, zasługują na kilka uwag, zwłaszcza w kontekście nowego kształtu ustawy. 
Jest to szczególnie potrzebne, brak bowiem na razie wypowiedzi orzecznic-
twa, a literatura jest jeszcze dość skąpa (choć ukazały się także opracowania 
komentarzowe).

Grono autorów opracowania nie zostało wybrane przypadkowo. Zamierze-
niem Redakcji było bowiem to, aby pierwszy komentarz naszego Wydawnic-
twa do nowych przepisów napisali praktycy. Stąd wśród nich są przede wszyst-
kim sędziowie i komornicy sądowi. Myślę, że pozwoli to na uzyskanie przez 
nasz Komentarz bardzo praktycznego wymiaru. Adresujemy go do wszystkich 
osób stosujących prawo egzekucyjne w praktyce oraz mających kontakt z wy-
konywaniem zawodu przez komornika sądowego. Uzupełnieniem opracowa-
nia będzie komentarz do drugiej ustawy (o kosztach komorniczych) napisany 
przez sędziów.

Grzegorz Sikorski

Sopot, kwiecień 2019


