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Cieszę się, że Ministerstwo Sprawiedliwości działa na rzecz podniesienia rangi zawodu 

komornika. Mamy ten sam cel.  

Mam nadzieję, że przedstawiony przez resort sprawiedliwości projekt nowej ustawy o 

komornikach będzie punktem wyjścia do dyskusji, pozwalającej wypracować optymalną wersję 

przepisów dla naszej profesji. 

Wierzę, że konsultacje będą się toczyć sprawnie, nasz głos zostanie wysłuchany i od teraz 

zacznie się faktyczna dyskusja zwieńczona konferencją uzgodnieniową, pozwalającą 

wypracować ostateczną, dobrą wersję zmian.  

Liczę na to, że obecny projekt będzie punktem wyjścia do znalezienia kompromisowych 

rozwiązań, uwzględniających zarówno interesy stron postępowania, jak i korzystnych z punktu 

widzenia efektywności egzekucji sądowej. 

W ciągu ostatnich 20 lat obecna ustawa, po licznych nowelizacjach, zatraciła swoją spójność. 

Teraz Minister Sprawiedliwości zdecydował, że będą dwa oddzielne akty: ustawa o 

komornikach oraz ustawa o kosztach komorniczych.  

Do konsultacji trafił na razie pierwszy z tych projektów. Problem polega na tym, że dotychczas 

nie skorzystano ani z naszych uwag, ani sugestii uznanych autorytetów. 

W przygotowanym projekcie pewne rozwiązania są słuszne, ale niestety są też zapisy istotnie 

pogarszające sytuację w odniesieniu do sprawności i skuteczności egzekucji. 

Na przykład zgodnie z projektem wszystkie czynności egzekucyjne prowadzone w terenie mają 

być obowiązkowo nagrywane, zaś zarejestrowany obraz i dźwięk stanie się częścią 

dokumentacji sprawy.  

Nagrywanie w wielu sytuacjach będzie pozwalało wykazać komornikowi, że podejmował 

czynności w sposób prawidłowy.  

Ćwiczenie z tłumaczenia konsekutywnego 

przed egzaminem na tłumacza przysięgłego 

http://www.banknagran.textem.com.pl 

https://www.facebook.com/textem  

 

POZIOM TRUDNOŚCI ĆWICZENIA: ŚREDNI 

 

TEMATYKA ĆWICZENIA: KOMORNIK, EGZEKUCJA, PRAWODAWSTWO, ZAWODY 

PRAWNICZE. 
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Proszę sobie jednak wyobrazić sytuację, że komornik, nie zastając dłużnika w domu, dokonuje 

wśród sąsiadów ustaleń co do miejsca jego pobytu i pracy, czyniąc to wszystko z kamerą. 

Skuteczność takich czynności będzie żadna.  

Nagrywane powinny być jedynie czynności o najpoważniejszym charakterze: eksmisje, 

licytacje, zajęcia ruchomości i otwarcia pomieszczeń, gdy dłużnik nie otwiera komornikowi. 

Przedyskutowania wymagają także m.in. zbyt nisko określone w projekcie limity spraw z 

wyboru, które w ciągu roku może przyjąć jedna kancelaria, oraz zasadność utrzymywania 

wskaźników, które generują liczne problemy. 

Retoryka Ministerstwa Sprawiedliwości zawarta w uzasadnieniu propozycji nie jest adekwatna 

do sytuacji; wychodzi z niej obraz stajni Augiasza, którą trzeba uporządkować, a tak zwyczajnie 

nie jest. 

Jest jednak powód do tego, aby uchwalić nową ustawę, bo potrzeba klarownych rozwiązań 

przyjętych z poszanowaniem praw wierzycieli i dłużników, które spowodują wzrost 

skuteczności egzekucji". 
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