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(Streszczenie)

Inspiracją dla rozważań zawartych w artykule stały się publicznoprawne restrykcje działalności 
komorników wprowadzone ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o komornikach 
sądowych i egzekucji. Ich wyrazem są normy zawarte w art. 8 ust. 8 ustawy o komornikach są-
dowych i egzekucji, stosownie do których komornik wybrany przez wierzyciela odmawia jednak 
wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych 
czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli: 1) w zakresie prowadzonych 
przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy; 2) wpływ wszystkich spraw w danym 
roku przekroczył 5000, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku 
poprzednim nie przekroczyła 35%; 3) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10 000. 

Celem opracowania stało się zbadanie zgodności przyjętych rozwiązań legislacyjnych z war-
tościami konstytucyjnymi wyrażanymi w art. 2 oraz art. 20 i art. 45 ust. 1 Konstytucji. Wiodącym 
podejściem badawczym w dyscyplinie prawo jest logiczno-lingwistyczna wykładnia komunikatu 
o stanie reguł sformalizowanych. Skoro zatem podstawowym materiałem weryfikacyjnym przed-
stawionego zagadnienia uczyniono regulacje prawne, to okoliczność ta w naturalny sposób deter-
minowała oparcie badań na metodzie formalno-dogmatycznej jako najefektywniejszej w procesie 
egzegezy norm prawnych. 

Przeprowadzona analiza wskazanych rozwiązań prawnych pozwoliła na ich krytyczną ocenę 
zarówno z perspektywy zgodności z normami Konstytucji, jak też z uwagi na ochronę praw ko-
morników i wierzycieli. 

Słowa kluczowe: postępowanie egzekucyjne; zasada swobody działalności gospodarczej; gospo-
darka wolnorynkowa
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1. Wprowadzenie

Sprawnie funkcjonująca instytucja komornika jest niezbędnym ogniwem gospo-
darki wolnorynkowej. Przyznana wierzycielom zasada swobody wyboru komor-
nika na terytorium RP1 doznała istotnego ograniczenia z chwilą wejścia w życie 
ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych 
i egzekucji2 (dalej: ustawa nowelizująca), która wprowadziła nieistniejące do tej 
pory3 ograniczenia działalności komorników. Ich wyrazem stały się normy zawarte 
w art. 8 ust. 8 ustawy o komornikach4. Przyjęte restrykcje budzą wątpliwości 
w zakresie zgodności z szeregiem wartości konstytucyjnych5, a także należytej 
ochrony pozycji prawnej komorników, co może osłabiać sprawne funkcjonowa-
nie gospodarki wolnorynkowej. Konieczność zachowania zwięzłości wywodu 
zadecydowała o tym, że granice rozważań o wprowadzonych regulacjach zostały 
zawężone do art. 2 oraz art. 20 i art. 45 ust. 1 Konstytucji. 

2. Ocena zgodności uchwalonych regulacji z art. 2 Konstytucji

Zawarte w ustawie nowelizującej regulacje nasuwają zastrzeżenia w zakresie 
realizacji wymogu poprawnej legislacji. W tym obszarze art. 2 Konstytucji6 pełni 

1 Art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1, ust. 2, ust. 5, ust. 7, ust. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ko-
mornikach sądowych i egzekucji, tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 231, poz. 1376, z późn. zm. 
(dalej: ustawa o komornikach).

2 Dz.U. z 2015 r., poz. 624.
3 Ustawa nowelizująca weszła w życie 8.11.2015 r. z wyjątkiem art. 1 pkt 1 lit. a w zakresie 

ust. 8 pkt 3, który wszedł w życie z dniem 1.01.2016 r.
4 Przed nowelizacją art. 8 ust. 8 ustawy o komornikach brzmiał: „Komornik wybrany przez 

wierzyciela odmawia jednak wszczęcia egzekucji wykonania postanowienia o udzieleniu za-
bezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, 
jeżeli w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy. 
Zaległość tę oblicza się, dzieląc liczbę spraw niezałatwionych w poprzednim półroczu przez 
średni miesięczny wpływ spraw w poprzednim półroczu, wyłączając sprawy o egzekucję 
świadczeń powtarzających się”. 

5 M.in. wyrażonych w art. 2, art. 20, art. 31 ust. 3 w zw. z art. 65 ust. 1, art. 32 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji, 
art. 45 ust. 1 Konstytucji, art. 61 ust. 1– 3 Konstytucji, art. 64 ust. 2 w zw. z art. 32 ust. 1 Konsty-
tucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., opubl. Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483, z późn. zm.

6 W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (dalej: TK) jednoznacznie wskazano, że art. 2 Kon-
stytucji może być samoistną podstawą skargi konstytucyjnej tylko w przypadku wyprowadzenia 
z niego prawa podmiotowego, którego nie zawarto w innym przepisie Konstytucji. Jednocześnie 
TK wskazał przesłanki warunkujące możliwość powoływania się na naruszenie art. 2 Konstytucji, 
zob. postanowienie TK z 23.01.2002 r., Ts 105/00, wyrok TK z 23.11.1998 r., SK 7/98, OTK ZU 
nr 7/1998, poz. 114; wyrok TK z 10.07.2000 r., SK 21/99, OTK ZU nr 5/2000, poz. 144; posta-
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funkcję samodzielnego wzorca kontroli konstytucyjności prawa7. Do niezbędnych 
składników dyrektywy stanowienia prawa zgodnie z zasadą poprawnej legislacji 
należy zaliczyć etap sformułowania celów, które mają zostać osiągnięte przez 
ustanowienie określonej normy prawnej. Z celów ustawodawcy zawartych 
w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej8 wynika, że uchwalone przepisy 
nie są w stanie zrealizować jego zamierzeń. 

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na błędne założenie ustawodawcy, 
który dostrzega bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy skutecznością 
egzekucji a ilością spraw przyjmowanych przez kancelarie komornicze9. Nie 
przekonuje pogląd, „iż najlepszą skutecznością egzekucji mogą wykazać się 
kancelarie z wpływem od 2001 do 5000 spraw, w których skuteczność jest już 
obecnie bliska 30%, a więc o prawie 8% wyższa od aktualnej średniej”10. Jak 
słusznie zauważono w orzecznictwie: „Niewątpliwie o skuteczności egzekucji 
decyduje to, czy dłużnik posiada majątek, który może stanowić jej przedmiot”11. 

Oprócz tego uchwalone zmiany nie zostały oparte na żadnych badaniach, które 
pozwoliłyby na oszacowanie skali wpływu pozostałych czynników towarzy-
szących egzekucji, a mających wpływ na jej skuteczność, jak chociażby akty 
zapobiegliwości wierzycieli w postaci ustanawiania zabezpieczeń rzeczowych 
dla przysługujących im wierzytelności oraz składania wniosków o zabezpieczenie 
przy wszczynaniu postępowań sądowych. 

Poza tym zawarty w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej wywód 
uzasadniający potrzebę wprowadzenia zmian w zakresie prawa komorniczego 
zawiera wewnętrzną sprzeczność. Projektodawcy przyjęli bowiem, że wynikająca 
z obecnie obowiązującego prawa możliwość wyboru komornika przez wierzyciela 
„niewątpliwie zwiększająca konkurencję między komornikami, doprowadziła 
jednak do znacznego rozwarstwienia wielkości kancelarii komorniczych przez 
rozrośnięcie się niektórych z nich i pominięcia komorników sprawnych i sku-
tecznych”. Tymczasem właśnie w oparciu o obowiązujące uprzednio przepisy, 

nowienie TK z 18.09.2001 r., Ts 71/01, OTK ZU nr 7/2001, poz. 239, wyrok TK z 6.02.2002 r., 
SK 11/01, OTK ZU nr 1/A/2002, poz. 2, a także postanowienia TK: z 24.01.2001 r., Ts 129/00, 
OTK ZU nr 4/B/2002, poz. 248; z 21.06.2001 r., Ts 187/00, OTK ZU nr 3/B/2002, poz. 203; 
z 6.03.2001 r., Ts 199/00, OTK ZU nr 4/2001, poz. 107; z 10.08.2001 r., Ts 56/01, OTK ZU 
nr 8/2001, poz. 289 oraz wyrok TK z 12.12.2001 r., SK 26/01, OTK ZU nr 8/2001, poz. 258.

 7 Wyrok TK z 14.05.2009 r., K 21/08.
 8 Druk nr 2516 Sejmu VII Kadencji. 
 9 „negatywne zjawisko spadku efektywności egzekucji w miarę wzrostu wpływu spraw do kan-

celarii komorniczej” – zob. Druk nr 2516 Sejmu VII Kadencji.
10 Druk nr 2516 Sejmu VII Kadencji.
11 Wyrok TK z 14.05.2009 r., K 21/08.
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zapewniające konkurencyjność pomiędzy komornikami, doszło do uzyskania 
na rynku przewagi przez kancelarie komornicze działające – w ocenie wierzy-
cieli – lepiej od pozostałych. Mechanizm ten sprawił, że zwiększenie się liczby 
spraw w niektórych kancelariach komorniczych nastąpiło jedynie ze szkodą dla 
kancelarii nieskutecznych i nieefektywnych. 

W ocenie projektodawców „prawo do przyjmowania spraw z wyboru spoza 
rewiru powinno być swoistą nagrodą dla komornika za efektywne i skuteczne 
działanie”12. Tymczasem ustawa nowelizująca przeczy takiemu celowi. Zgodnie 
z jej treścią komornik, do którego wpływ spraw w danym roku nie przekro-
czy 5000 i nie będzie miał zaległości w prowadzonych egzekucjach przekracza-
jących sześć miesięcy, będzie mógł przyjmować sprawy spoza swojego rewiru, 
bez względu na skuteczność prowadzonych przez siebie egzekucji. Natomiast inni 
komornicy, którzy, z przyczyn od siebie niezależnych, będą prowadzili egzekucje 
z zaległościami przekraczającymi sześć miesięcy, ale którzy swoją działalnością 
potrafili zbudować zaufanie wierzycieli chcących powierzyć im sprawy, będą 
zobligowani do odmowy przyjmowania spraw ponad limit 5000 rocznie.

Jeszcze bardziej niesprawiedliwie wygląda sytuacja tych kancelarii ko-
morniczych, które spełniły zarówno wymóg terminowego prowadzenia egze-
kucji, jak też skuteczności, a jednak nie mogą przyjmować spraw ponad limit 
10 000 rocznie. 

Nie sposób zatem postrzegać wprowadzonych regulacji jako opartych na 
systemie nagród dla komorników uzyskujących lepsze efekty swojej pracy. W rze-
czywistości premiują one komorników uzyskujących słabsze wyniki skuteczności, 
a mimo to mogących (do limitu 5000) przyjmować sprawy spoza swojego rewiru. 

Przyjęte regulacje budzą też zastrzeżenia natury interpretacyjnej. Nowelizacja 
art. 8 ust. 8 ustawy o komornikach nie wyeliminowała wątpliwości obecnych już 
podczas obowiązywania poprzedniej wersji tego przepisu. Chodzi mianowicie 
o to, czy obowiązek komornika odmowy przyjęcia sprawy z wyboru wierzyciela 
aktualizuje się wobec każdego przypadku wyboru komornika poza właściwością 
wynikającą z ustawy, czy raczej ogranicza się do sytuacji, gdy komornik wybrany 
przez wierzyciela miałby dokonać czynności w obszarze właściwości sądu ape-
lacyjnego obejmującego jego rewir stosownie do art. 8 ust. 7 ustawy o komorni-
kach13. Porównując treść art. 8 ust. 7 ustawy o komornikach oraz art. 8 ust. 8 tej 
ustawy, okazuje się, że zawarte w art. 8 ust. 8 ustawy o komornikach sformułowa-
nie „Komornik wybrany przez wierzyciela odmawia jednak wszczęcia egzekucji” 

12 Druk nr 2516 Sejmu VII Kadencji.
13 Dokument Krajowej Rady Komorniczej z 14.07.2014 r., nr WOK–020–79/14 s. 3 (niepubl.).
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może sugerować, że nakaz odmowy przyjęcia sprawy, wynikający z negatywnych 
przesłanek zawartych w art. 8 ust. 8 ustawy o komornikach, odnosi skutek jedynie 
względem sytuacji określonej w art. 8 ust. 7 tej ustawy. Przyjęcie takiej wykładni 
nakładałoby na komornika obowiązek odmowy przyjęcia sprawy – w przypadku 
wyboru go przez wierzyciela – ale nakaz ten byłby ograniczony jedynie do sy-
tuacji, gdy chodzi o obszar właściwości sądu apelacyjnego obejmującego jego 
rewir. Natomiast przesłanki obligujące komornika do odmowy przyjęcia sprawy 
nie odnosiłyby skutku w stosunku do czynności, które miałyby być dokonywane 
poza obszarem właściwości sądu apelacyjnego obejmującego jego rewir. Wydaje 
się, że w opisanej sytuacji prymat powinien być nadany wykładni celowościowej. 
Skoro intencją ustawodawcy było ograniczenie możliwości działania komorni-
ków, którzy nie spełnią wymogów z art. 8 ust. 8 ustawy o komornikach, to należy 
przyjąć, że zakaz przyjmowania nowych spraw dotyczy obszaru całego kraju. 
Niemniej jednak interpretacja semantyczna znowelizowanego art. 8 ust. 8 usta-
wy o komornikach nie jest jasna i nadal utrzymuje stan niepewności, w którym 
możliwe i uzasadnione są dwa odmienne ww. stanowiska. 

Nadto wątpliwości dotyczą wzajemnych relacji pomiędzy przesłankami od-
mowy przyjęcia sprawy określonymi w art. 8 ust. 8 pkt 1–3 ustawy o komornikach. 

Wydaje się, że celem ustawodawcy było wprowadzenie zakazu wszczęcia 
przez komornika egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpie-
czenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych 
zadań, jeżeli zaszła chociażby jedna z następujących sytuacji, tj. w zakresie 
prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy lub 
wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5000, a skuteczność w za-
kresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 
35% lub wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10 000.

Mimo to możliwa jest wykładnia tych przepisów, zgodnie z którą, w zakresie 
liczby spraw, których limit został określony od 5000 do 10 000 rocznie, komor-
nik wybrany przez wierzyciela powinien odmówić czynności mieszczących się 
w jego ustawowych zadaniach, jeżeli w zakresie prowadzonych przez niego 
egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy i jednocześnie skuteczność w za-
kresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 
35%. Wynika z tego, że zakaz przyjmowania spraw powyżej 5000 rocznie nie 
dotyczy sytuacji, w której wprawdzie skuteczność będzie równa bądź niższa 
niż 35%, ale zaległość w zakresie prowadzonych spraw nie przekroczy sześciu 
miesięcy. Komornik będzie również uprawniony do przyjęcia spraw powyżej 
limitu 5000 rocznie, jeżeli wprawdzie zaległość w zakresie prowadzonych przez 
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niego spraw będzie przekraczała sześć miesięcy, ale skuteczność egzekucji będzie 
utrzymana na poziomie wyższym niż 35%. 

Niewykluczona jest też wykładnia znowelizowanego art. 8 ust. 8 ustawy 
o komornikach zakładająca, że nakaz odmowy podjęcia czynności wchodzących 
w zakres jego ustawowych zadań aktualizuje się tylko w przypadku łącznego 
spełnienia trzech przesłanek, tj. jeżeli w zakresie prowadzonych przez niego 
egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy oraz wpływ wszystkich spraw 
w danym roku przekroczył 5000, a skuteczność w zakresie prowadzonych 
przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%, a także wpływ 
wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10 000. Oznacza to, że restrykcje 
w przyjmowaniu spraw oparte na kryterium sześciomiesięcznej zaległości oraz 
skuteczności przekraczającej 35% nie dotyczą sytuacji, w której wpływ spraw 
u danego komornika nie przekroczył 10 000 spraw rocznie. Dodatkowym wspar-
ciem dla przedstawionej wykładni jest fakt, że w znowelizowanym art. 8 ustawy 
o komornikach znalazło się sformułowanie: „jeżeli […] wpływ wszystkich spraw 
w danym roku przekroczył 10 000”, a nie „przekroczy 10 000”. Lingwistycz-
na wykładnia dowodzi zatem, że ustawodawca dopuszcza istnienie kancelarii 
komorniczych, w których wpływ spraw w danym roku przekroczył już 10 000. 

Nowelizacja podważa zaufanie do państwa14 komorników, którzy działając 
na podstawie uprzednio obowiązujących regulacji, poczynili znaczne nakłady 
na rozwój swoich kancelarii. W konsekwencji część z nich, na skutek sztucznie 
wprowadzonego limitu spraw, bez żadnych racjonalnych powodów może zostać 
zmuszona do ograniczenia swojej działalności, redukcji personelu i wyzbywania 
się składników majątku kancelarii. Poza tym obawa przed niemożnością speł-
nienia wymogów skuteczności, jak również narzucony limit spraw na poziomie 
10 000 rocznie mogą zniechęcać komorników do dokonywania inwestycji słu-
żących poprawie skuteczności egzekucji i obsługi wierzycieli. 

3. Ocena zgodności uchwalonych regulacji z art. 20 Konstytucji
Stopień uwzględnienia mechanizmów działania wolnego rynku na budowę 
ustroju i organizacji egzekucji sądowej oraz kształt instytucji komornika są-
dowego w Polsce leży w sferze decyzji politycznych ustawodawcy. Przyjęty 

14 Szerzej zob. P. Tuleja, Komentarz do art. 2 Konstytucji, w: M. Safjan, L. Bosek (red.), 
Konstytucja RP. Komentarz, t. I, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 223; M. Wyrzykowski, 
w: W. Sokolewicz (red.), Zasady podstawowe polskiej Konstytucji, Wydawnictwo Sejmowe, 
Warszawa 1998, s. 83–84; I. Wróblewska, Zasada państwa prawnego w orzecznictwie Trybu-
nału Konstytucyjnego RP, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2010, s. 82–95. 
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w naszym systemie prawnym model „pośredni” statusu komornika oparty jest 
na szeregu rozwiązań charakterystycznych zwłaszcza dla modelu polegającego 
na komercjalizacji działalności egzekucyjnej. Komornik, pozostając organem 
władzy publicznej, zyskał status, który zbliżył wykonywany przez niego zawód 
do statusu wolnego zawodu.

Zgodnie z art. 3a ustawy o komornikach komornik na własny rachunek wy-
konuje czynności, o których mowa w art. 2 tej ustawy. Oznacza to, że działalność 
komornika nie jest finansowana przez inne podmioty, w tym przez Skarb Państwa, 
zaś jest pokrywana z przychodów, które uzyskuje on z prowadzonej przez siebie 
działalności. Ta cecha na tyle zbliża pozycję komornika do przedsiębiorcy, że 
początkowo ustawodawca uznał za stosowne explicite wykluczenie komornika 
z pojęcia przedsiębiorcy, stanowiąc w art. 3a ustawy o komornikach, że komor-
nik na własny rachunek wykonuje czynności, o których mowa w art. 2, i nie jest 
przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Pra-
wo działalności gospodarczej (Dz.U. nr 101, poz. 1178 ze zm.)15. Sformułowa-
nie o braku przymiotu przedsiębiorcy po stronie komornika zostało następnie 
wyeliminowane z art. 3a ustawy o komornikach16, co wynikało „z konieczności 
dostosowania tej ustawy do nowej definicji działalności gospodarczej przyjętej 
w projekcie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, obejmującej swoim 
zakresem również działalność zawodową”17. Przytoczone uzasadnienie ukazuje 
silny związek pomiędzy pracą komornika a wykonywaniem działalności go-
spodarczej, co ewidentnie zbliża status komornika do przedsiębiorcy. Fakt ten 
dostrzegł także TK, stwierdzając, że formuła „wykonywanie czynności, o których 
mowa w art. 2 ustawy, na własny rachunek”, winna być rozumiana zgodnie z du-
chem reformy wprowadzonej przez ustawę nowelizującą z 2001 r. jako wyraz 
„prywatyzacji” zawodu komornika18.

Wprawdzie powyższe rozważania nie mogą prowadzić do wniosku, że ko-
mornik jest przedsiębiorcą, ale uzasadniają pogląd, że również do działalności ko-
morników powinna być odnoszona zasada wolności działalności gospodarczej19. 

15 Art. 1 ustawy z 18.09.2001 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2001 r., nr 130, poz. 1452.

16 Art. 25 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności 
gospodarczej, Dz.U. z 2004 r., nr 173, poz. 1808.

17 Druk nr 2496 Sejmu IV Kadencji.
18 Postanowienie TK z 29.11.2011 r., Ts 330/10, opubl. OTK-B 2011/6/460.
19 Szerzej zob. L. Garlicki, M. Zubik, w: L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczy-

pospolitej Polskiej. Komentarz, t. I, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016, s. 521–523; 
K. Strzyczkowski, Wolność działalności gospodarczej, w: C. Kosikowski (red.), Zasady ustroju 
społecznego i gospodarczego w procesie stosowania Konstytucji, Wydawnictwo Sejmowe, 
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Brak państwowego wsparcia finansowego działalności kancelarii komorniczych 
sprawia bowiem, że w aspekcie ekonomicznym komornicy co do zasady podlegają 
mechanizmom gospodarki rynkowej na równi z przedsiębiorcami. Tymczasem 
przepisy ustawy nowelizującej pozbawiają komorników możliwości rozwija-
nia swojej działalności, a przez to ograniczają im perspektywy utrzymania się 
i utrwalania swojej pozycji na rynku. 

Do naruszenia art. 20 Konstytucji przez przepisy ustawy nowelizującej doszło 
także na płaszczyźnie ochrony interesów wierzycieli, nierzadko będących przed-
siębiorcami, którzy sami pragną dokonywać wyboru kancelarii komorniczych. 
Ograniczenie możliwości przyjmowania spraw przez komorników powoduje 
ograniczenie wolności działalności gospodarczej dla tych przedsiębiorców i na-
rusza zasady funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej. 

W konsekwencji należy uznać, że wadliwe wyważenie przez ustawodawcę 
kolidujących interesów pomiędzy określoną grupą małych kancelarii komorni-
czych z jednej strony oraz interesem wierzycieli i większych kancelarii z drugiej 
strony charakteryzuje się nadmiernym i nieproporcjonalnym rygoryzmem i in-
gerencją w podstawy gospodarki wolnorynkowej opartej na zasadzie wolności 
działalności gospodarczej. Działania legislacyjne nie powinny przebiegać ze 
szkodą dla wierzycieli, a zwłaszcza przedsiębiorców, dla których możliwość 
wyboru komornika jest czynnikiem wspierającym zasadę wolności działalności 
gospodarczej. 

4. Ocena zgodności uchwalonych regulacji z art. 45 ust. 1 Konstytucji

Wynikające z art. 45 Konstytucji prawo do sądu20 obejmuje także możliwości 
egzekucji orzeczenia sądowego21. W ocenie twórców ustawy nowelizującej 
wprowadzane zmiany przyczynią się do realizacji tego prawa22, co jest założe-
niem błędnym.

Warszawa 2005, s. 21–24; C. Kosikowski, Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia 
w praktyce stosowania Konstytucji RP, w: C. Kosikowski (red.), Zasady ustroju społecznego 
i gospodarczego w procesie stosowania Konstytucji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005, 
s. 37–59; B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 243–245.

20 P. Grzegorczyk, K. Weitz, Komentarz do art. 45 Konstytucji, w: M. Safjan, L. Bosek (red.), 
Konstytucja RP. Komentarz, t. I, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 1086–1152.

21 Wyrok TK z 24.02.2003 r., K 28/02, opubl. OTK-A 2003/2/13 oraz postanowienie 
TK z 29.11.2011, Ts 330/10, opubl. OTK-B 2011/6/460. 

22 Druk nr 2516 Sejmu VII Kadencji.
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Wierzyciel, w stosunku do którego sąd w postępowaniu rozpoznawczym 
orzekł, że jego żądanie jest zasadne, zasługuje na ochronę i wsparcie państwa. 
Wobec tego powinien on mieć przywilej wyboru komornika na terenie RP, kierując 
się własnym przekonaniem co do kwalifikacji, umiejętności czy też skuteczności 
danego komornika. Stanowisko takie przyświecało ustawodawcy polskiemu23 
podczas nowelizacji ustawy o komornikach w 2007 r.24 Z tej perspektywy obecną 
nowelizację należy uznać za regres. W okresie 2006–2013 odnotowano wzrost 
spraw kierowanych do kancelarii komorniczych z wyboru wierzycieli z 8,7% do 
ok. 48,9%. W 2013 r. do 10% kancelarii wpłynęło 49,7% nowych spraw (2,5 mln), 
z tego prawie 80% z wyboru wierzyciela25. 

Nowa regulacja stanowi ingerencję w fundamentalne prawo wierzyciela de-
cydowania o optymalnym sposobie odzyskania wierzytelności na etapie wyboru 
komornika. Z uzasadnienia projektu ustawy26 wynika, że najlepszą skutecznością 
egzekucji mogą wykazać się kancelarie z wpływem od 2001 do 5000 spraw, 
w których skuteczność jest obecnie bliska 30%, a więc o prawie 8% wyższa od 
aktualnej średniej. Zatem nawet przy braku zaległości prowadzonych egzekucji 
powyżej sześciu miesięcy komornicy w zasadzie i tak nie mogą przyjmować 
spraw ponad ustalony limit 5000, albowiem w najbardziej efektywnie działają-
cych kancelariach skuteczność zbliża się tylko do 30%, a więc jest za mała od 
zakładanego przez ustawę pułapu ponad 35%. Dla wierzycieli oznacza to ograni-
czenie im prawa wyboru komornika do granic określonych w art. 8 ust. 7 ustawy 
o komornikach. Sytuacja taka osłabi dobrze rozwijającą się konkurencję na rynku 
usług komorniczych, skutkiem czego może nastąpić spadek efektywności prowa-
dzonych egzekucji. Po pierwsze, komornicy o słabszych wynikach pracy będą 
mieli świadomość, że prawo wierzyciela wyboru komornika zostało ograniczone 
do obszaru właściwości sądu apelacyjnego obejmującej ich rewir, co będzie dla 
nich czynnikiem zniechęcającym do starań o odzyskanie wierzytelności swoich 
klientów. Po drugie, komornicy, którzy chcieliby podnosić wyniki swojej pracy, 
są zniechęcani trudnym do osiągnięcia pułapem skuteczności powyżej 35%, 
a w dalszej perspektywie arbitralnie ustalonym limitem 10 000 spraw rocznie. 

Dodatkowym utrudnieniem dla wierzycieli jest brak instrumentów prawnych 
zasięgania informacji na temat zaległości i skuteczności egzekucji prowadzonych 

23 Druk nr 1287 Sejmu V Kadencji.
24 Ustawa z 24.05.2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych 

innych ustaw, Dz.U. z 2007 r., nr 112, poz. 769.
25 Dane przedstawiam za: M. Domagalski, Miejscowy komornik skuteczniejszy, http://prawo.rp.pl/

artykul/1137827.html; stan na 21.03.2015 r.
26 Druk nr 2516 Sejmu VII Kadencji. 
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przez poszczególne kancelarie komornicze. W rezultacie są oni narażeni na 
kilkukrotne nawet odmowy wszczęcia egzekucji przez poszczególne kancelarie 
komornicze. 

5. Podsumowanie

Zmiana art. 8 ustawy o komornikach dowodzi, że ostateczny model statusu 
komornika i postępowania egzekucyjnego w naszym kraju nie został jeszcze 
ukształtowany. Analizowane rozwiązania należy ocenić krytycznie zarówno 
z perspektywy zgodności z normami Konstytucji, jak też z uwagi na ochronę praw 
komorników i wierzycieli. Wskutek przyjętych rozwiązań uszczerbku doznały 
prawnie chronione wartości konstytucyjne m.in. w postaci pewności prawa, za-
ufania obywateli i przedsiębiorców do Państwa, poprawnej legislacji, wolności 
działalności gospodarczej oraz możliwości egzekucji orzeczeń jako składnika 
szeroko pojętego prawa do sądu. Ustawa nowelizująca zaburza dotychczasowe 
działanie kancelarii komorniczych oparte w dużym stopniu na zasadach wolno-
rynkowych. Osłabienie pozycji prawnej komorników przekłada się na interesy 
wierzycieli, gdyż tylko sprawnie funkcjonujące mechanizmy prowadzenia postę-
powań egzekucyjnych eliminują sytuacje patologiczne, gwarantują wydolność 
gospodarki, a także sprzyjają utrzymaniu autorytetu państwa. Wprowadzona 
rzeczywistość normatywna zatem rodzi dodatkowe i zbędne ryzyko dla prowa-
dzenia działalności gospodarczej oraz działalności komorników, a także osłabia 
sytuację prawną wierzycieli. Jak się wydaje, naturalną konsekwencją wątpliwości 
podnoszonych w niniejszym opracowaniu powinna być weryfikacja wymienio-
nych regulacji przez Trybunał Konstytucyjny. 
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PUBLIC LAW RESTRICTIONS ON THE ACTIVITIES OF BAILIFFS IN MARKET ECONOMY  
IN LIGHT OF CERTAIN CONSTITUTIONAL VALUES

( S u mm a r y )

The considerations included in the article were inspired by public law restrictions on the activities 
of bailiffs introduced by the Act of 9 April 2015 amending the Act on Bailiffs and Enforcement. 
They are embodied by the standards in Article 8 paragraph 8 of the Act on Bailiffs and Enforce-
ment, according to which the bailiff selected by the creditor refuses a request for enforcement or 
preservation of a claim or to take other action which is within the scope of his or her statutory tasks 
if: 1) there is a backlog of more than six months in the enforcement proceedings being conducted 
by him or her; 2) the number of all received cases in a given year exceeded 5,000, and the effec-
tiveness of the enforcement proceedings in the previous year did not exceed 35%; 3) the number 
of all received cases in a given year exceeded 10,000. 

The aim of the article was to examine the compatibility of the adopted legislative solutions 
with the constitutional values expressed in Article 2 and 20 and Article 45 paragraph 1 of the Con-
stitution. The leading research approach in the discipline of law is linguo-logical interpretation of 
a status of formalized rules. So if the legal regulations became the basic material for verification 
of the presented issue, this circumstance naturally determined the use of formal-dogmatic method 
for the research as the most efficient one in the process of exegesis of legal norms. 

The conducted analysis of indicated legal solutions allowed their critical evaluation from the 
perspective of compatibility with the norms of the Constitution, as well as in regard to the protec-
tion of the rights of bailiffs and creditors. 
Keywords: enforcement proceedings; the principle of freedom of business activity; free market 
economy 


