
Projekt z dnia 26 lipca 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.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu wstępnego na 

aplikację komorniczą

Na podstawie art. 87 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych 

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

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą (Dz. U. poz. 855) w § 5:

1) po ust.1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku gdy komisja kwalifikacyjna powołana na podstawie art. 78 ust. 2 

ustawy została powołana:

1) nie wcześniej niż 60 dni i nie później niż 31 dni przed terminem egzaminu wstępnego 

wysokość miesięcznego ryczałtu dla przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, wypłacanego 

jednorazowo za miesiąc poprzedzający miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego, 

wynosi: 1600 zł, zaś miesięcznego ryczałtu wypłacanego jednorazowo za miesiąc 

przeprowadzenia egzaminu wstępnego – 3200 zł;

2) nie wcześniej niż 30 dni przed terminem egzaminu wstępnego wysokość miesięcznego 

ryczałtu dla przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, wypłacanego jednorazowo za miesiąc 

przeprowadzenia egzaminu wstępnego, wynosi 3200 zł.”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy do egzaminu wstępnego na obszarze właściwości komisji 

kwalifikacyjnej złoży zgłoszenie mniej niż 50 osób:

1) wysokość miesięcznego ryczałtu przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1a pkt 2, wynosi 1920 zł,
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2) wysokość miesięcznego ryczałtu przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, 

o którym mowa w ust. 1a pkt 1, wypłacanego jednorazowo za miesiąc poprzedzający miesiąc 

przeprowadzenia egzaminu wstępnego, wynosi 960 zł, zaś wypłacanego jednorazowo za 

miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego – 1920 zł.”;

3) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku gdy komisja kwalifikacyjna powołana na podstawie art. 78 ust. 2 

ustawy została powołana:

1) nie wcześniej niż 60 dni i nie później niż 31 dni przed terminem egzaminu wstępnego 

wysokość miesięcznego ryczałtu dla zastępcy przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, 

wypłacanego jednorazowo za miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego, wynosi 1200 zł, 

a w przypadku gdy do egzaminu wstępnego na obszarze właściwości komisji kwalifikacyjnej 

złoży zgłoszenie mniej niż 50 osób – wysokość miesięcznego ryczałtu wynosi 720 zł,

2) nie wcześniej niż 30 dni przed terminem egzaminu wstępnego wysokość miesięcznego 

ryczałtu dla zastępcy przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, wypłacanego jednorazowo za 

miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego, wynosi 800 zł, a w przypadku gdy do egzaminu 

wstępnego na obszarze właściwości komisji kwalifikacyjnej złoży zgłoszenie mniej niż 50 osób 

– wysokość miesięcznego ryczałtu wynosi 480 zł.”;

4) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku odwołania dotychczasowego albo wygaśnięcia członkostwa, i 

powołania nowego przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej albo zastępcy 

przewodniczącego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ust. 1a, ust. 2 oraz ust. 3 pkt 

1, ust. 3a przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
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UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 87 ustawy 

z dnia 22 marca 2019 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121, z późn. zm.), 

zwanej dalej „ustawą”. Powyższy przepis przewiduje, że Minister Sprawiedliwości, 

po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Komorniczej, określi, w drodze rozporządzenia: tryb 

i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnej oraz powoływania 

i odwoływania członków komisji kwalifikacyjnej, wysokość wynagrodzenia 

przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz członków komisji kwalifikacyjnej, zakres 

informacji zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata, szczegółowy sposób 

przeprowadzania egzaminu wstępnego, w szczególności sposób działania komisji 

kwalifikacyjnej oraz sposób zorganizowania obsługi administracyjnej i technicznej komisji 

kwalifikacyjnej przez izby komornicze, w tym przekazywania środków, sprawowania nadzoru 

nad ich wydatkowaniem i rozliczania wydatków związanych z tą obsługą – uwzględniając 

konieczność prawidłowego, terminowego i sprawnego przeprowadzenia naboru na aplikację 

i przebiegu egzaminu wstępnego, zapewnienia zachowania bezstronności pracy komisji 

kwalifikacyjnej oraz liczbę osób, które złożyły zgłoszenie, zakres i nakład pracy 

przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i członków komisji kwalifikacyjnej oraz tryb 

wypłacania ich wynagrodzenia, a także konieczność uzyskania informacji niezbędnych do 

prawidłowego przeprowadzenia egzaminu wstępnego.

Celem projektowanych zmian jest wprowadzenie rozwiązań, dzięki którym 

wynagrodzenie przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej powołanej na podstawie art. 78 ust. 

2 ustawy oraz jego zastępcy będzie uzależnione od nakładu ich pracy, a ten zależy od czasu ich 

powołania. Minister Sprawiedliwości może powołać dodatkową komisję kwalifikacyjną, jeżeli 

przemawiają za tym względy organizacyjne, a w szczególności duża liczba kandydatów 

przystępujących do egzaminu wstępnego. Jest to tym bardziej znaczące w obecnej sytuacji. 

Zmiana ta pozwala na powiązanie wynagrodzenia tych osób z nakładem ich faktycznej pracy 

w zorganizowaniu i przeprowadzeniu egzaminu wstępnego, dlatego jest zasadne dostosowanie 

wysokości ryczałtu przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej oraz jego zastępcy do okresu 

pełnionej funkcji. Odpowiada to również wytycznym określonym w upoważnieniu 

ustawowym. 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami zmienianego rozporządzenia, 

przewodniczący komisji kwalifikacyjnej otrzymuje miesięczny ryczałt w wysokości 3200 zł, 
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wypłacany przez dwa miesiące, począwszy od miesiąca poprzedzającego miesiąc 

przeprowadzenia egzaminu wstępnego. W przypadku, gdy do egzaminu wstępnego na obszarze 

właściwości komisji kwalifikacyjnej złoży zgłoszenie mniej niż 50 osób – wysokość 

miesięcznego ryczałtu wynosi 1920 zł, czyli 60% miesięcznego ryczałtu przewodniczącego 

komisji kwalifikacyjnej. Natomiast członek komisji kwalifikacyjnej, który został wyznaczony 

przez Ministra Sprawiedliwości na zastępcę przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, 

z tytułu każdorazowego przeprowadzenia egzaminu wstępnego otrzymuje miesięczny ryczałt 

w wysokości 1600 zł (25% wysokości łącznego ryczałtu przewodniczącego komisji 

kwalifikacyjnej), wypłacany jednorazowo w miesiącu przeprowadzenia egzaminu wstępnego, 

a w przypadku gdy do egzaminu wstępnego na obszarze właściwości komisji kwalifikacyjnej 

złoży zgłoszenie mniej niż 50 osób – wysokość miesięcznego ryczałtu wynosi 960 zł.

Obecna łączna wysokość ryczałtu przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej powołanej 

na dwuletnią kadencję wynosi 6400 zł, zaś jego zastępcy 1600 zł (czyli 25% wysokości ryczałtu 

przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej). Dodatkowe komisje kwalifikacyjne powoływane 

są zazwyczaj na miesiąc lub dwa przed terminem egzaminu wstępnego, który jest zwykle 

przeprowadzany pod koniec września. Z uwagi na późniejsze objęcie obowiązków 

przewodniczącego w tym wypadku, zakres pracy przewodniczących i zastępców tych komisji 

jest znacznie mniejszy niż przewodniczących i zastępców komisji kwalifikacyjnych 

powoływanych na dwuletnią kadencję. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej lub jego 

zastępca swoje funkcje pełnią przez okres dwuletniej kadencji, m.in. są zobowiązani do 

odpowiedzi na różne zapytania kierowane w tym czasie do komisji kwalifikacyjnej. Oni 

również, zanim zostaną powołane dodatkowe komisje kwalifikacyjne, podejmują wstępne 

czynności organizacyjne w tym związane ze współpracą z radami co do organizacji egzaminów 

oraz weryfikują, pod względem wymogów formalnych, zgłoszenia kandydatów 

o przystąpieniu do egzaminu wstępnego, które składane mogą być najpóźniej 45 dni przed 

terminem egzaminu wstępnego. Dopiero, gdy przemawiają za tym względy organizacyjne, 

a w szczególności duża liczba kandydatów przystępujących do egzaminu wstępnego, Minister 

Sprawiedliwości może powołać dodatkowe komisje kwalifikacyjne do przeprowadzenia tego 

egzaminu. Z powyższych względów wskazane jest, aby wysokość przysługującego ryczałtu 

członkom tych komisji była odpowiednio niższa.

Projektuje się zatem zmianę wysokości ryczałtów przewodniczących dodatkowych 

komisji kwalifikacyjnych oraz ich zastępców w zależności od terminu ich powołania, 
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przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych proporcji w wysokości ryczałtu 

przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej i jego zastępcy. Zastępcy przysługuje bowiem 

ryczałt w wysokości 25% ryczałtu przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej.

Projekt zakłada, że w przypadku, gdy komisja kwalifikacyjna zostanie powołana 

nie wcześniej niż 60 dni i nie później niż 31 dni przed terminem egzaminu wstępnego wysokość 

miesięcznego ryczałtu dla przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, wypłacanego 

jednorazowo za miesiąc poprzedzający miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego, będzie 

wynosiła: 1600 zł, zaś miesięcznego ryczałtu wypłacanego jednorazowo za miesiąc 

przeprowadzenia egzaminu wstępnego – 3200 zł, czyli 75% wysokości ryczałtu 

przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej powoływanej na dwuletnią kadencję. Natomiast dla 

członka komisji kwalifikacyjnej, który został wyznaczony na zastępcę przewodniczącego 

komisji kwalifikacyjnej wyniesie 1200 zł (25% ryczałtu przewodniczącego dodatkowej komisji 

kwalifikacyjnej) wypłacanego jednorazowo w miesiącu przeprowadzenia egzaminu 

wstępnego. W sytuacji zaś, gdy komisja kwalifikacyjna zostanie powołana nie wcześniej niż 

30 dni przed terminem egzaminu wstępnego wysokość miesięcznego ryczałtu dla 

przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, wypłacanego jednorazowo za miesiąc 

przeprowadzenia egzaminu wstępnego, wyniesie 3200 zł, czyli 50% wysokości ryczałtu 

przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej powoływanej na dwuletnią kadencję, a dla członka 

komisji kwalifikacyjnej, który został wyznaczony na zastępcę przewodniczącego komisji 

kwalifikacyjnej wyniesie 800 zł (25% ryczałtu przewodniczącego dodatkowej komisji 

kwalifikacyjnej).

Proporcjonalnie zostanie też zmieniona wysokość ryczałtów przewodniczących 

dodatkowych komisji kwalifikacyjnych oraz ich zastępców, gdy do egzaminu wstępnego 

na obszarze właściwości komisji kwalifikacyjnej złoży zgłoszenie mniej niż 50 osób. 

W takim przypadku otrzymywać będą oni 60% wysokości przysługujących im ryczałtów. 

Odpowiednio wysokość miesięcznego ryczałtu przewodniczącego dodatkowej komisji 

kwalifikacyjnej powołanej nie wcześniej niż 60 dni i nie później niż 31 dni przed terminem 

egzaminu wstępnego wyniesie 1920 zł, zaś wysokość ryczałtu przewodniczącego dodatkowej 

komisji kwalifikacyjnej powołanej nie wcześniej niż 30 dni przed terminem egzaminu 

wstępnego wyniesie 960 zł wypłacanego jednorazowo za miesiąc poprzedzający miesiąc 

przeprowadzenia egzaminu wstępnego i 1920 zł wypłacanego jednorazowo za miesiąc 

przeprowadzenia egzaminu wstępnego. W przypadku członka dodatkowej komisji 
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kwalifikacyjnej powołanej nie wcześniej niż 60 dni i nie później niż 31 dni przed terminem 

egzaminu wstępnego, który został wyznaczony na zastępcę przewodniczącego komisji 

kwalifikacyjnej wyniesie 720 zł, zaś zastępcy przewodniczącego dodatkowej komisji 

kwalifikacyjnej powołanej nie wcześniej niż 30 dni przed terminem egzaminu wstępnego 

wyniesie 480 zł.

W 2019 r. nie były powołane dodatkowe komisje do przeprowadzenia egzaminów 

wstępnych. Proponowane zmiany powinny jednak objąć komisje kwalifikacyjne do 

przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą, z uwagi na analogiczne 

rozwiązania w zakresie przygotowania i przeprowadzenia tych egzaminów oraz na zachowanie 

podobnych rozwiązań systemowych, jak w przypadku aplikacji adwokackiej i radcowskiej.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia. Taka data wejścia w życie jest uzasadniona pilną potrzebą wprowadzenia 

projektowanych regulacji umożliwiających przeprowadzenie egzaminu wstępnego w 2020 

roku.

Projektowana regulacja nie wywiera bezpośredniego wpływu na działalność 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt nie jest sprzeczny z 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.

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), projekt zostanie udostępniony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji. 

W celu spełnienia wymogu, o którym mowa w § 42 ust. 1 pkt 1 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 rozporządzenia zostanie skierowany do Koordynatora OSR.
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