
Projekt z dnia 7 kwietnia 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 …………………………… 2020 r.

w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą

Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 121 i 288) zarządza się, co następuje:

§  1. Opłata za udział w egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą jest równa 35% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz 

z 2019 r. poz. 1564), obowiązującego w roku przeprowadzenia egzaminu.

§  2. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w 

sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą (Dz. U. 

poz. 2434).

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

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

OPRACOWANO POD WZGLĘDEM PRAWNYM,

        LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

               sędzia Artur Grajewski 

dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego 

                [podpis elektroniczny]

https://sip.lex.pl/#/document/18712992?unitId=art(70)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT
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U Z A S A D N I E N I E  

Celem projektowanego rozporządzenia jest obniżenie wysokości opłaty za egzamin 

wstępny na aplikację komorniczą. 

Zgodnie z art. 68 ust 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 121 z późn. zm.) Minister Sprawiedliwości zamieszcza w Biuletynie 

Informacji Publicznej w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku ogłoszenie o egzaminie 

wstępnym, w którym podaje w szczególności wysokość opłaty za egzamin wstępny. 

Natomiast zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych Minister Sprawiedliwości 

po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Komorniczej określa, w drodze rozporządzenia, 

wysokość tej opłaty – nie wyższą niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.) – uwzględniając konieczność prawidłowego 

i efektywnego przeprowadzenia egzaminu wstępnego.

Wysokość opłaty za egzamin wstępny na aplikację komorniczą jest obecnie określona 

rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości 

opłaty za udział w egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą (Dz. U. poz. 2434) i wynosi 

50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Taka wysokość opłaty obowiązuje od 2008 roku, 

tj. od pierwszego państwowego egzaminu na aplikację komorniczą. Systematyczny wzrost 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę powoduje wzrost opłaty za egzamin 

wstępny. W roku 2019 opłata ta wynosiła 1125 zł, zaś w roku 2020 wzrosłaby – wraz ze 

wzrostem minimalnego wynagrodzenia – do 1300 zł. 

Z analizy kosztów przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, 

radcowską, notarialną i komorniczą w roku 2019 wynika, że średni koszt przeprowadzenia 

tych egzaminów w przeliczeniu na jednego zdającego wyniósł około 608 zł (średni koszt w 

przeliczeniu na jedną osobę zdającą egzamin na aplikację adwokacką 605,72 zł, na aplikację 

radcowską 548,19 zł, na aplikację notarialną 648,14 zł, na aplikację komorniczą 1860,25 zł). 

Całkowity koszt przeprowadzenia egzaminów wstępnych w roku 2019 wyniósł blisko 

3 972 000 zł. Natomiast z tytułu opłat za egzamin wstępny do budżetu państwa wpłynęła 

kwota około 7 350 000 zł. 
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Mając na uwadze faktyczne koszty przeprowadzenia egzaminu i konieczność 

zapewnienia jak najszerszego dostępu do zawodów prawniczych proponuje się obniżenie 

wysokości opłaty za egzamin wstępny na aplikację komorniczą do poziomu 35% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. obecnie do kwoty 910 zł). Wskazać należy, że 

egzaminy wstępne na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą odbywają się 

jednego dnia, na analogicznych zasadach, zapewniając wszystkim kandydatom równy dostęp 

do zawodów prawniczych. Wysokość opłat za te egzaminy także więc powinna być 

jednakowa. 

Obniżenie opłaty za egzamin wstępny nie spowoduje istotnego zmniejszenia wpływów 

po stronie budżetu państwa, a będzie stanowić znaczną ulgę w wydatkach młodych ludzi, 

dopiero wchodzących w swoje życie zawodowe. 

Przewiduje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia. 

Projektowana regulacja nie wywiera bezpośredniego wpływu na działalność 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw. 

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.

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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