
Projekt z 02.03.2020 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  S P R A W I E D L I W O Ś C I

z dnia ........................................................ 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych 

i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich 

obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 121) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie 

minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu 

dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

(Dz. U. poz. 216) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) udział w szkoleniach, opracowanych lub organizowanych przez podmioty, o których 

mowa w pkt 1 lit. a-c oraz e, w pkt 2, albo przez Krajową Szkołę Sądownictwa i 

Prokuratury lub instytucję międzynarodową z nią współpracującą, 

przeprowadzanych przy użyciu technologii informatyczno-komunikacyjnych;”;

2) w § 8 w ust. 1 w pkt 5 po wyrazie „lub” dodaje się wyraz „tytułu”;

3) w § 13 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Warunek, o którym mowa w § 7 pkt 1a uważa się za spełniony, jeżeli uczestnik 

przedłoży dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu ze wskazaniem jego 

charakteru, tematyki oraz daty ukończenia szkolenia. W jednym cyklu 

szkoleniowym, w sposób przewidziany w § 7 pkt 1a, możliwe jest uzyskanie 

maksymalnie 10 punktów szkoleniowych.”;

4) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ilekroć przepisy niniejszego rozporządzenia posługują się pojęciami stopnia 

naukowego doktora nauk prawnych i doktora habilitowanego nauk prawnych oraz tytułu 

profesora nauk prawnych, należy przez to rozumieć odpowiednio stopnie naukowe 

doktora, doktora habilitowanego i tytuł profesora nadane w dyscyplinie nauki prawne 
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w rozumieniu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 

2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych 

(Dz. U. poz. 1818)”;

5) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Pierwszy dwuletni cykl szkoleniowy w rozumieniu § 4 ust. 1 niniejszego 

rozporządzenia rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2019 r.”;

6) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego 

rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Opracowano pod względem prawnym, 
legislacyjnym i redakcyjnym

sędzia Paweł Mroczkowski
dyrektor
Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego
(podpisano elektronicznie)
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 121) Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Dyrektora 

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Krajowej Rady Komorniczej, określa, 

w drodze rozporządzenia, minimum szkoleniowe komorników i asesorów oraz sposób 

dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

uwzględniając efektywność wykonywania tego obowiązku oraz funkcjonujące systemy 

punktowe.

W chwili obecnej obowiązuje wydane na tej podstawie rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie minimum szkoleniowego komorników 

sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowani wykonania przez nich 

obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 216).

Celem projektowanej regulacji zmieniającej powyższe rozporządzenie jest przede 

wszystkim wprowadzenie możliwości uwzględnienia, przy wykonywaniu obowiązku 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez komorników sądowych i asesorów 

komorniczych, udziału w szkoleniach przeprowadzonych przy użyciu technologii 

informatyczno-komunikacyjnych. 

Dotychczasowa regulacja nie przewiduje bowiem wprost możliwości realizacji 

w ramach obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych wskazanej szczególnej formy 

szkolenia, jakimi są szkolenia przeprowadzane przy użyciu technologii informatyczno-

komunikacyjnych (np. szkolenia internetowe czy realizowane na platformach 

e-learnigowych). Natomiast aktualnie rzeczą powszechną jest wykorzystywanie takich właśnie 

form szkolenia, albowiem zapewnia to nie tylko bardzo szeroki i znacznie ułatwiony dostęp do 

wiedzy, ale także umożliwia znaczne obniżenie kosztów szkolenia. Nadto nie skutkuje to 

koniecznością absencji komornika sądowego czy asesora komorniczego związaną z udziałem 

w tradycyjnych szkoleniach, seminariach czy wykładach.

Wobec powyższego niezbędnym jest wskazanie w § 7 zmienianego rozporządzenia, 

iż przez rozwój zawodowy komorników sądowych i asesorów komorniczych rozumie się też, 

obok innych wymienionych w tym przepisie form, ukończenie szkolenia o tematyce prawniczej 

lub o innej tematyce pozostającej w ścisłym związku z działalnością komorników sądowych, 

przeprowadzanego przy użyciu technologii informatyczno-komunikacyjnych (§ 1 pkt 1), a 
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także określenie w § 13 zmienianego rozporządzenia sposobu, w jaki powinno zostać 

udokumentowane ukończenie takiego szkolenia (§ 1 pkt 3). 

Z uwagi na charakter szkoleń przeprowadzanych przy użyciu technologii 

informatyczno-komunikacyjnych, które nie powinny w przeważającej części zastąpić innych 

form podnoszenia kwalifikacji w tak praktycznym zawodzie prawniczym, jakim jest zawód 

komornika sądowego, a jedynie stanowić uzupełnienie innych form rozwoju zawodowego, 

wprowadzono ograniczenie przewidziane w zdaniu drugim projektowanego § 13 ust. 1a.

Wprowadzenie możliwości uwzględnienia przy wykonywaniu obowiązku podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych przez komorników sądowych i asesorów komorniczych udziału w 

szkoleniach przeprowadzonych przy użyciu technologii informatyczno-komunikacyjnych, 

spowodowało konieczność zmiany załącznika do rozporządzenia określającego liczbę punktów 

należnych za udział w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego. Z uwagi na 

charakter szkoleń przeprowadzanych przy użyciu technologii informatyczno-komunikacyjnych 

oraz ich różnorodność i faktyczny nakład pracy niezbędny do ich odbycia uznano, iż powinny 

one być punktowane odpowiednio liczbą czterech punktów w przypadku szkolenia 

opracowanego lub organizowanego przez samorząd komorniczy, organy samorządu 

zawodowego adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców podatkowych, rzeczników 

patentowych, biegłych rewidentów lub doradców restrukturyzacyjnych, uniwersytet lub inną 

uczelnię w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), uniwersytet mający siedzibę na terenie krajów Unii 

Europejskiej albo Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk czy Krajową Szkołę 

Sądownictwa i Prokuratury lub instytucję międzynarodową z nią współpracującą oraz liczbą 

dwóch punktów w przypadku szkolenia opracowanego lub organizowanego przez organy 

samorządu zawodowego innych wolnych zawodów czy krajowe i międzynarodowe organizacje 

zrzeszające prawników. 

Zmiany zawarte w § 1 w pkt 2 i w pkt 4 projektu mają charakter legislacyjno-

redakcyjny. Dostosowują one zawarte w przepisie § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia określenia 

do siatki pojęciowej stosowanej w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce oraz w § 16 odsyłają do aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki 

i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych w odesłaniu zawartym w § 16 

rozporządzenia.
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Regulacja zmieniana w § 1 w pkt 5 projektu przewiduje, iż pierwszy dwuletni cykl 

szkoleniowy w rozumieniu § 4 ust. 1 zmienianego rozporządzenia rozpoczyna się z dniem 

1 stycznia 2019 roku.

Zmiana ta wynika z konieczności doprecyzowania przepisów przejściowych 

obowiązującego rozporządzenia, które z uwagi na przesunięcie planowanego terminu wejścia 

jego w życie (pierwotnie zakładano, że będzie to dzień 1 stycznia 2019 roku), doprowadziły do 

sytuacji, w której pierwszy dwuletni cykl szkoleniowy rozpoczął się faktycznie 6 lutego 2019 

roku. Celowe jest zatem uporządkowanie tej sytuacji z uwzględnieniem okoliczności, 

że cykle szkoleniowe winny być liczone w pełnych latach kalendarzowych – jak 

to przewiduje to § 4 ust. 1 zd. 2 zmienianego rozporządzenia.

Taka regulacja doprowadzi do tego, że formy rozwoju zawodowego lub rozwoju 

naukowego zrealizowane między dniem 1 stycznia 2019 roku a dniem 5 lutego 2019 roku 

podlegać będą rozliczeniu w ramach pierwszego cyklu szkoleniowego.

Rozwiązanie powyższe ma charakter retroaktywny. Zważywszy jednak 

na porządkujący charakter tych regulacji, które nie spowodują żadnych negatywnych następstw 

dla adresatów norm, a wręcz poprawią sytuację tych zainteresowanych, którzy odbyli szkolenia 

we wskazanym okresie, nie można uznać, by zasady demokratycznego państwa prawnego stały 

temu rozwiązaniu na przeszkodzie.

W § 2 projektu przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej

i nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, 

w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, o których mowa w § 27 ust. 4 uchwały nr 190 

Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów 

(M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).

Projekt nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i nie podlega 

notyfikacji w trybie przewidzianym w tym rozporządzeniu.
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Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały 

nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów, 

został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

Nie była dokonywana ocena OSR w trybie § 32 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów.
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