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Z PRAKTYKI 19

K
o mor nik nie mo że pro wa -
dzić dzia łal no ści go spo -
dar czej i jest to za kaz

usta wo wy.
Przy wy ko ny wa niu swo ich za -

dań ko mor nik kie ru je się do -
brem wy mia ru spra wie dli wo ści
oraz in te re sem pu blicz nym. Jest
więc or ga nem wła dzy pu blicz nej
w za kre sie wy ko ny wa nia czyn no -
ści w po stę po wa niu eg ze ku cyj -
nym i za bez pie cza ją cym. 

Czyn no ści pod sta wo we i do -
dat ko we ko mor nik wy ko nu je za -
wsze na pod sta wie za pi sów
ustaw. Czyn no ści w po stę po wa -
niu eg ze ku cyj nym i za bez pie cza -
ją cym oraz in ne usta wo we za da -
nia wy ko nu je oso bi ście. 

Kim jest ko mor nik

Ko mor nik są do wy to funk cjo -
na riusz pu blicz ny, nie bę dą cy
urzęd ni kiem pań stwo wym, dzia -
ła ją cy przy są dzie re jo no wym,
zaj mu ją cy się wy ko ny wa niem
roz strzy gnięć o rosz cze niach cy -
wil nych w dro dze przy mu su eg -
ze ku cyj ne go. 

Obok tych pod sta wo wych za -
dań wy ko nu je tak że in ne czyn no -
ści prze ka za ne mu na pod sta wie
od ręb nych prze pi sów, m.in. prze -
pro wa dza spis in wen ta rza i spo -
rzą dza na za rzą dze nie są du lub
pro ku ra to ra pro to kół sta nu fak -
tycz ne go przed wszczę ciem pro -
ce su są do we go lub przed wy da -
niem orze cze nia. Do ty czy to czę -
sto np. spi su ma sy spad ko wej, tak -
że na ży cze nie stron spad ko wych.

Pod sta wą praw ną wy ko ny wa -
nia za wo du ko mor ni ka od 1
stycz nia 2019 r. jest usta wa z 22
mar ca 2018 r. o ko mor ni kach są -
do wych (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 121 tekst jed no li ty) i usta wa
z 28 lu te go 2018 r. o kosz tach ko -
mor ni czych (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 770).

Ko mor ni cy wy ko nu ją swo je
czyn no ści w spo sób prze wi dzia -
ny przez prze pi sy Ko dek su po -
stę po wa nia cy wil ne go oraz usta -
wę o ko mor ni kach są do wych
i eg ze ku cji, pod nad zo rem pre ze -
sa wła ści we go miej sco wo są du
re jo no we go. Przy wy ko ny wa niu
swo ich czyn no ści za wo do wych
są nie za wi śli i pod le ga ją tyl ko
usta wom, orze cze niom są do -
wym oraz pre ze so wi są du re jo -
no we go, przy któ rym dzia ła ją. 

Ko mor nik są do wy jest po wo -
ły wa ny i od wo ły wa ny przez mi ni -
stra spra wie dli wo ści na wnio sek
za in te re so wa ne go, zło żo ny
za po śred nic twem pre ze sa są du
ape la cyj ne go, w okrę gu któ re go
kan dy dat za mie rza wy ko ny wać
swo je czyn no ści. 

Przed po wo ła niem mi ni ster
spra wie dli wo ści ma obo wią zek
za się gnąć opi nii sa mo rzą du ko -
mor ni cze go o za in te re so wa nym.
Po wo ły wa na na ko mor ni ka oso -

ba mu si speł nić okre ślo ne pra -
wem wy mo gi, m.in.: po sia dać
oby wa tel stwo pol skie, być praw -
ni kiem (mi ni mum ma gi ster pra -
wa), od być apli ka cję ko mor ni czą
i zdać eg za min, mieć mi ni -
mum 28 lat i pra co wać w cha rak -
te rze ase so ra ko mor ni cze go
przez co naj mniej dwa la ta.

Cho dzi o to, aby ko mor nik
po sia dał już staż praw ni czy, na -
był pew ne do świad cze nie za wo -
do we i ży cio we nie zbęd ne
przy wy ko ny wa niu te go za wo du. 

Po wy eg ze kwo wa niu na leż no -
ści ko mor nik ma obo wią zek
prze ka zać je w ter mi nie czte rech
dni upraw nio ne mu (w imie niu
któ re go wy ko nu je czyn no ści),
a je że li do pu ści do opó źnie nia,
jest zo bo wią za ny za pła cić
upraw nio ne mu od set ki od kwot
otrzy ma nych i nie roz li czo nych
w tym ter mi nie. 

Ko mor nik po no si od po wie -
dzial ność za szko dę wy rzą dzo ną
przy wy ko ny wa niu czyn no ści,
dla te go też ma obo wią zek za war -
cia umo wy ubez pie cze nia od po -
wie dzial no ści cy wil nej za szko dy. 

Dzia łal ność i od po wie dzial ność

ko mor ni ka są do we go

Jak się prze ko nu je my w prak -
ty ce, jest to za wód (urząd) bar -
dzo po trzeb ny. Gdy wie rzy cie lo -
wi (oso bie fi zycz nej lub in ne mu
pod mio to wi) nie uda je się wy eg -
ze kwo wać za pła ty od dłuż ni ka,
spra wa tra fia do są du, a na stęp -
nie naj czę ściej na dro gę po stę po -
wa nia ko mor ni cze go w ce lu wy -
eg ze kwo wa nia wy ro ku. 

W ta kim wy pad ku przy mu so -
wą eg ze ku cją dłu gu zaj mu je się
gwa rant wy ko nal no ści wy ro ku
są do we go, czy li wła śnie ko mor -
nik są do wy. I jest to w za sa dzie
je dy na le gal na dro ga eg ze kwo wa -
nia orze czeń są do wych. 

Trze ba tak że pod kre ślić, że
po stę po wa nie ko mor ni cze mo że
roz po cząć się do pie ro wte dy, kie -
dy dłuż nik, po mi mo wy da nia ty -
tu łu wy ko naw cze go przez sąd,
nie spła ca za dłu że nia orze czo ne -
go wy ro kiem. Za wsze o tym, czy
skie ro wać spra wę do ko mor ni ka,
de cy du je wie rzy ciel i on pó źniej
jest de cy den tem po stę po wa nia
ko mor ni ka.

Aby ko mor nik roz po czął eg -
ze ku cję, wie rzy ciel mu si zło żyć
sto sow ny wnio sek o wszczę cie
ta kie go po stę po wa nia do ko mor -
ni ka te go re wi ru, w któ rym za -
miesz ku je dłuż nik (nie wie rzy -
ciel).

Ko mor nik są do wy w ce lu wy -
eg ze kwo wa nia dłu gu ma pra wo
pro wa dzić eg ze ku cję z: nie ru -
cho mo ści, ru cho mo ści, in nych
praw ma jąt ko wych, z ra chun ków
ban ko wych, wy na gro dzeń za pra -
cę oraz świad czeń ren to wo -eme -
ry tal nych. Aby wy ko nać wy rok
są do wy i za jąć skład ni ki ma jąt -
ku, ko mor nik ma pra wo sto so -
wać okre ślo ne pra wem środ ki
przy mu su, w tym ko rzy stać
z asy sty po li cji przy pro wa dze -
niu czyn no ści eg ze ku cyj nych. 

Ko mor ni cy pro wa dzą tak że li -
cy ta cje ko mor ni cze, na któ rych
są sprze da wa ne (spie nię ża ne)
za ję te skład ni ki ma jąt ku dłuż ni -
ka. Ob wiesz cze nia ko mor ni ków

o li cy ta cjach są za miesz cza ne
w ser wi sie in ter ne to wym Kra jo -
wej Ra dy Ko mor ni czej. I wła śnie
li cy ta cja za ję te go ma jąt ku –
zwłasz cza je go wy ce na – bu dzą
naj wię cej kon tro wer sji spo łecz -
nych, ale tak że żą dań od szko do -
waw czych od ubez pie czy cie li.

Obo wiąz ko we ubez pie cze nie 

od po wie dzial no ści cy wil nej 

ko mor ni ka są do we go

Dla te go usta wo daw ca wy ma -
ga, aby każ dy ko mor nik i ase sor
ko mor ni czy po sia da li obo wiąz -
ko we ubez pie cze nie za wo do -
wej od po wie dzial no ści cy wil nej.
Obo wią zek ten wy ni ka z art. 37
ust. 4 usta wy o ko mor ni kach 
są do wych (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 121 tekst jed no li ty). 

W ar ty ku le tym za war te jest,
że: każ dy ko mor nik jest obo wią -
za ny do za war cia umo wy ubez -
pie cze nia od po wie dzial no ści cy -
wil nej za szko dy, któ re mo gą zo -
stać wy rzą dzo ne w związ ku
z wy ko ny wa niem czyn no ści
okre ślo nych w art. 3 usta wy
okre śla ją cym za da nia ko mor ni -
ka, w tym czyn no ści wy ko ny wa -
nych ja ko za stęp ca in ne go ko -
mor ni ka, a w przy pad ku gdy za -
trud nia pra cow ni ków, rów nież
do za war cia umo wy ubez pie cze -
nia od po wie dzial no ści cy wil nej
za szko dy, któ re mo gą zo stać wy -
rzą dzo ne ich dzia ła niem lub za -
nie cha niem w związ ku z wy ko ny -
wa niem tych czyn no ści, jak rów -
nież za dzia ła nia lub za nie cha nia
wy zna czo nych ase so rów lub wy -
zna cze nie za stęp cy w ra zie

uspra wie dli wio nej nie obec no ści
ko mor ni ka. 

Pre zes wła ści we go są du re jo -
no we go kon tro lu je speł nie nie
obo wiąz ku, o któ rym mo wa po -
wy żej, w ra mach kon tro li usta -
wo wej kan ce la rii i w ra mach bie -
żą ce go nad zo ru.

Przed miot i za kres ubez pie cze -
nia ko mor ni ków są do wych okre -
śla roz po rzą dze nie mi ni stra fi -
nan sów z 25 czerw ca 2019 r.
w spra wie obo wiąz ko we go ubez -
pie cze nia od po wie dzial no ści cy -
wil nej ko mor ni ków są do wych
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1321).
Przed mio tem ubez pie cze nia jest
od po wie dzial ność cy wil na ko -
mor ni ków są do wych za szko dy
wy rzą dzo ne w na stęp stwie dzia ła -
nia lub za nie cha nia ubez pie czo -
ne go, w okre sie trwa nia ochro ny
ubez pie cze nio wej, w związ ku
z ich dzia łal no ścią eg ze ku cyj ną.

W przy pad ku gdy ko mor nik
za trud nia pra cow ni ków, ubez pie -
cze niem OC ob ję ta jest rów nież
od po wie dzial ność cy wil na ko -
mor ni ka za szko dy, któ re mo gą
zo stać wy rzą dzo ne w związ ku
z po stę po wa niem eg ze ku cyj nym,
tak że po przez dzia ła nie lub za -
nie cha nie je go pra cow ni ków.

Mi ni mal na su ma gwa ran cyj na
ubez pie cze nia OC, w okre sie nie
dłuż szym niż 12 mie się cy, w od -
nie sie niu do jed ne go zda rze nia,
któ re go skut ki są ob ję te umo wą
ubez pie cze nia OC ko mor ni ka,
wy no si rów no war tość w zło -
tych 100 tys. eu ro. 

Ubez pie cze nie OC ko mor ni ka
nie obej mu je – po dob nie jak w in -
nych ubez pie cze niach obo wiąz ko -
wych – szkód wo bec ro dzi ny, osób
bli skich i pra cow ni ków oraz po -
wsta łych po od wo ła niu ko mor ni -
ka, a tak że po wsta łych w okre sie
sta nu woj ny i po dob nych ak tów.

Do bre przy go to wa nie przez
dys try bu to ra Al wi sa oma wia ne -
go ubez pie cze nia wy ma ga
od nie go sze ro kiej wie dzy o dzia -
łal no ści ko mor ni czej w Pol sce,
or ga ni za cji służb ko mor ni czych
i pod sta wo wych dzia ła niach ko -
mor ni ków. Stąd szer sze przed -
sta wie nie tych za gad nień w ni -
niej szym ma te ria le. 

Chcę pod kre ślić, że sa mo
ubez pie cze nie nie jest zbyt skom -
pli ko wa ne, ale wie dza ogól na
do roz po zna nia po trzeb klien ta
jest nie zbęd na, by roz ma wiać
me ry to rycz nie o tym ubez pie cze -
niu. Oczy wi ście ist nie je tak że
moż li wość za war cia – a wcze -
śniej za pro po no wa nia – ubez pie -
cze nia nad wyż ko we go, bo mi ni -
mal na su ma gwa ran cyj na jest ni -
ska, oraz in nych ubez pie czeń
ma jąt ko wych zwią za nych np.
z pro wa dze niem kan ce la rii ko -
mor ni czej, ubez pie cze niem pra -
cow ni ków itd.

dr Sta ni sław Ku ta
do rad ca za rzą du

Al wis & Se cu ra

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych, komornik sądowy to

funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym. Mowa tu zatem 

o zawodzie, który można zaliczyć do tej samej grupy co zawód sędziego 

lub prokuratora. Odmiennością jest to, że w przeciwieństwie do sędziów 

i prokuratorów komornicy prowadzą kancelarię na własny rachunek, 

ale komornik nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów regulujących

podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej.

ABC ZAWODOWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (12)                      

Zawodowa odpowiedzialność
cywilna komornika sądowego

Komornicy prowadzą licytacje

komornicze, na których są

sprzedawane zajęte składniki

majątku dłużnika. 

I właśnie licytacja zajętego 

majątku – zwłaszcza 

jego wycena 

– budzą najwięcej 

kontrowersji 

społecznych, 

ale także żądań 

odszkodowawczych 

od ubezpieczycieli.


