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WproWadzenIe

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egze-
kucji (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn. zm.) jest 
podstawowym aktem prawnym regulującym status i funkcje komor-
nika, organizację jego aparatu pomocniczego – kancelarii komorni-
czej, koszty postępowania egzekucyjnego, nadzór nad komornika-
mi, ich powoływanie, odpowiedzialność dyscyplinarną i samorząd. 
Wbrew tytułowi ustawy zasadniczo nie zawiera ona przepisów do-
tyczących postępowania egzekucyjnego. Zostało ono uregulowane 
w kodeksie postępowania cywilnego. Ustawa o komornikach sądo-
wych i egzekucji była wielokrotnie zmieniana i nowelizowana, przy 
czym nie zawsze te zmiany były pozytywnie oceniane w doktrynie. 
Po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 24 maja 2007 r. o zmia-
nie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 112, poz. 769) w ustawie tej pojawiło się tak 
wiele pojęć niejasnych, sprzeczności i nieporozumień, że korzysta-
nie z komentarza stało się wręcz niezbędne. 

Użyte w tekście słowo ustawa bez podania dziennika ustaw lub ar-
tykuły bez podania ustawy oznaczają odpowiednio ustawę i artykuły 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzeku-
cji (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn. zm).

Stan prawny na dzień: 30 kwietnia 2008 r.
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USTAWA

z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o komornikach sądowych i egzekucji

(tekst jedn. dz. U. z 2006 r. nr 167, poz. 1191; zm.: dz. U. 
z 2006 r. nr 135, poz. 949 i nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. 

nr 44, poz. 288, nr 85, poz. 571 i nr 112, poz. 769)

rozdział 1 

przepIsy ogólne 

Art. 1. Komornik sądowy, zwany dalej „komornikiem”, jest funk-
cjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

1. Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działa-
jącym przy sądzie rejonowym. Wykonuje on powierzone mu przez 
państwo funkcje władzy publicznej, będąc organem egzekucyjnym 
w sprawach cywilnych (k.p.c.). 

2. W polskim prawie brak jest definicji pojęcia „funkcjonariusz 
publiczny”. Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 
4 grudnia 2001 r., SK 18/00, OTK 2001, nr 8, poz. 256, stwierdził, 
że przez pojęcie „organ władzy publicznej” uznać należy instytucję, 
strukturę organizacyjną, jednostkę władzy publicznej wykonującą 
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funkcję władzy publicznej i wyposażoną w uprawnienia władcze-
go kształtowania sytuacji jednostki. Bez wątpienia komornik sądo-
wy wykonujący przymusowo wyroki sądów spełnia określone przez 
Trybunał Konstytucyjny kryteria. Potwierdził to sam TK w wyro-
ku z dnia 20 stycznia 2004 r., SK 26/03, OTK-A 2004, nr 1, poz. 3, 
określając komornika jako szczególny organ państwowy, organ mo-
nokratyczny, wyposażony we władcze kompetencje zarówno wobec 
osób, jak i wobec innych instytucji publicznych, uprawniony także 
do nakładania kar.

3. Określenie komornika jako funkcjonariusza publicznego 
z jednej strony wzmacnia jego prawnokarną ochronę (zob. art. 222 
i n. k.k.), lecz z drugiej strony nakłada na niego szczególną odpo-
wiedzialność (zob. art. 228, 231, 271 k.k.). W świetle art. 115 § 13 
k.k. funkcjonariuszem publicznym jest:
– Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 
– poseł, senator, radny, 
– poseł do Parlamentu Europejskiego, 
– sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu po-

stępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finan-
sowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, ko-
mornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba 
orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie 
ustawy,

– osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego or-
ganu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że peł-
ni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, 
w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyj-
nych, 

– osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub or-
ganu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącz-
nie czynności usługowe, 

– osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji pań-
stwowej, 

– funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa 
publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej, 

– osoba pełniąca czynną służbę wojskową.
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4. Komornik nie jest stroną postępowania egzekucyjnego. Ze 
stronami postępowania, czyli wierzycielem i dłużnikiem, łączy go 
stosunek o charakterze publicznoprawnym. Podobne stanowisko za-
jął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22 października 2002 r., III CZP 
65/02, OSNC 2003, nr 7–8, poz. 100, wyraził pogląd, że o statusie 
komornika decyduje fakt, że ustawa powierza mu – jako funkcjo-
nariuszowi publicznemu – realizację określonych zadań państwa, 
m.in. w zakresie wykonywania orzeczeń sądowych. Forma i sposób 
realizacji tych zadań uregulowane są w normach o charakterze pu-
blicznoprawnym. Realizując na podstawie tych przepisów zadania 
powierzone przez ustawę, komornik działa jako organ pozostający 
wobec stron w stosunku nadrzędności, a nie podrzędności. Stosu-
nek prawny, który powstaje między komornikiem jako organem eg-
zekucyjnym a wierzycielem jako uczestnikiem postępowania egze-
kucyjnego jest w całości uregulowany normami publicznoprawnym. 
Obejmuje on relacje pomiędzy organem postępowania, a jego stroną, 
które nie są relacjami podmiotów równorzędnych. Komornik, dzia-
łając jako organ egzekucyjny, realizując konkretne funkcje państwa, 
nie wchodzi z uczestnikami tego postępowania w stosunki zobowią-
zaniowe (cywilnoprawne). 

5. Komornik, wykonując swoje ustawowe funkcje, realizuje jed-
no z głównych zadań państwa, jakim jest zapewnienie przestrze-
gania prawa poprzez przymusowe wprowadzanie wyroków sądo-
wych w życie. Skuteczność jest filarem każdego systemu prawnego, 
stąd potrzeba istnienia urzędu komornika sądowego. Nie wszyscy 
dłużnicy spełniają przecież dobrowolnie nałożone nań obowiąz-
ki określone w wyrokach sądowych, a wierzyciele nie mogą z ko-
lei samodzielnie stosować przymusu wobec dłużników. Dlatego 
urząd komornika, jako funkcjonariusza publicznego przymusowo 
realizującego wyroki wydawane w imieniu państwa przez niezawi-
słe sądy, jest niezbędny dla normalnego funkcjonowania każdego 
państwa prawa. 

6. Komornik działa przy sądzie rejonowym, nie jest jednak pra-
cownikiem sądu ani organem władzy sądowniczej. Taki status ko-
mornika, jako organu samodzielnego i niezależnego, obowiązuje od 
dnia 1 stycznia 2002 r., czyli od wejścia w życie ustawy z dnia 18 wrze-
śnia 2001 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji 


