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dotyczy: Druk sejmowy nr 1842 i 2516

Szanowny Panie Ministrze, jako redaktor naczelny portalu internetowego poswi^conego egzekucji

sadowej www.komornik.ee na podstawie glosow czytelnikow portalu wsrod ktorych, jest takze wielu

prawnikow przedstawiamy ponizej nasze wnioski i uwagi dotycz^ce dwoch obecnie procedowanych

w Sejmie projektow zmian ustawy o komornikach s$dowych i egzekucji:

1. Prosimy o wskazanie Komisji Sprawiedliwosci i Praw Cztowieka na bardzo istotny bt$d w

projekcie zmiany artykutu 8 ustawy o komornikach s^dowych i egzekucji podniesiony w naszym

pismie z dnia 5 czerwca 2014 roku.

2. Wnosimy o zaopiniowanie przez Ministerstwo Sprawiedliwosci do Komisji Sprawiedliwosci

i Praw Cztowieka pewnego sposobu zakoriczenia istnienia patologicznego zjawiska hurtowni

komorniczych czyli kancelarii komorniczych ktorych wptyw spraw przekracza kilkadziesi^t

tysie,cy rocznie. W naszej ocenie takim sposobem bytoby, np. wprowadzenie gornego limitu

spraw z tzw. wyboru, ktory moze przyjqc kancelaria komornicza.

3. Wnosimy o negatywne, takze w swietle analizy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwosci,

zaopiniowanie projektu z druku 1842 w zakresie obnizenia optat egzekucyjnych.

4. Prosimy o udost^pnienie naszej Redakcji przez Ministerstwo Sprawiedliwosci

zanonimizowanych materiatow statystycznych czyli statystyk MS-Kom 23 oraz danych
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finansowych za 2012 rok kancelarii komorniczych w celu mozliwosci dokonania samodzielnych

analiz w zakresie obu projektow zmian ustawy o komornikach sqdowych i egzekucji.

Uzasadnienie

Jednym z celow istnienia naszego portalu komornik.cc jest pokazywanie wszechstonnego

obywatelskiego punktu widzenia na egzekucje. s^dowg w procesie stanowienia prawa. Przy

rokrocznie trafiajscych do komornikow 4-5 mln spraw sa^dowych, egzekucja sgdowa staje sie, bowiem

sprawa. spoteczn^, moga.c$ dotyczyc kazdego obywatela.

Jednoczesnie gtos obywatelski w procesie stanowienia prawa egzekucyjnego jest naszym zdaniem

mato dostrzegalny, a jesli sie. pojawia w przestrzeni dyskusji publicznej to ma raczej charakter jedynie

interwencyjny i incydentalny.

W naszej ocenie kazda kolejna nowelizacja ukse i kpc uwidacznia siln$ reprezentacj^ w procesie

stanowienia prawa opinii korporacji prawniczych, populistycznych nurtow politycznych, ale przede

wszystkim interesow duzych organizmow gospodarczych. Postulowany przez wielu filozofow

politycznych, ekonomistow i politologow rozdziat pahstwa od korporacji to z pewnosci$ wspotczesne

wyzwanie dla kazdej demokracji, takze demokracji w Polsce.

Zjawisko pojawienia si^ w Polsce gigantycznych kancelarii komorniczych zwanych hurtowniami w

ktorych jeden komornik prowadzi dziesi^tki, a nawet setki tysi^cy spraw egzekucyjnych rocznie

przekazywanych mu przez hurtowych wierzycieli reprezentujqcych wielkie organizacje gospodarcze

jest przejawem takiego patologicznego zwi^zku panstwa i korporacji.

Kwestig kluczowa, w rozwazaniach o patologicznym charakterze hurtowni komorniczych nie jest

zdaniem naszych czytelnikow i naszym jedynie niska skutecznosc. Kwesti$ kluczow^jest przede

wszystkim to, iz w polskim systemic prawnym, w trosce o prawa obywatelskie, obowi^zuje model

egzekucji s^dowej o charakterze osobistym - prowadzonym wtasnie osobiscie przez komornika.

Organem egzekucyjnym nie jest kancelaria komornicza, jest nim konkretny z imienia i nazwiska

komornik - imperium pahstwa zostato ztozone w jego re.ce. To podstawowy gwarant praworz^dnosci

egzekucji s^dowej wobec obywatela, a zwtaszcza dtuznika.

Niedopuszczalne jest wie.c jak to si$ dzieje w hurtowniach komorniczych ograniczenie roll komornika

(na wzor dyrektora czy prezesa sa^du) jedynie do roll "prezesa kancelarii", ktory zajmuje si^
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kierowaniem praca. kancelarii, rekrutacj^, procedurami, kontrola. systemow informatycznych czy

pozyskiwaniem intratnych hurtowych wierzycieli.

Bezposredni, osobisty udziat komornika w prowadzeniu egzekucji sa.dowej jest dla obywatela

gwarantem, ze egzekucja zostanie wykonana praworza^dnie i rzetelnie. Tym gwarantem jest

bezposrednio i osobiscie sam komornik. Nie asesor, nie aplikant komorniczy, a tym bardziej nie

pracownik po szkoleniu z telemarketingu windykacyjnego.

Nie trzeba specjalnie uzasadniac dlaczego jeden cztowiek nie ma fizycznej mozliwosci realizacji

powyzszych zadari w 100 tysiqcach spraw rocznie.

Z cata pewnosciq w interesie obywatela jest praworza.dna j skuteczna egzekucja sa^dowa. Droga. do

tego nie sa. cia^gte eksperymenty i "innowacje" prawne, ale jasne, proste i stabilne przepisy

egzekucyjne, stabilny status prawny i ekonomiczny organow egzekucyjnych oraz wsparcie ze strony

struktur nowoczesnego panstwa, wtym takze odpowiedzialnych politykow.

Z opinii naszych czytelnikow, zwtaszcza pracownikow kancelarii komorniczych oraz komornikow,

wynika, ze uchwalenie obu procedowanych w Sejmie obecnie projektow zmiany ukse w

projektowanym ksztatcie spowoduje katastrofe. w funkcjonowaniu kancelarii komorniczych, w tym

masowe zwolnienia w kancelariach komorniczych, upadek cze.sci kancelarii komorniczych oraz

cz^sciowy paraliz egzekucji sgdowej na wiele miesi^cy.

Obawy budzi w szczegolnosci pomyst obnizenia oplat egzekucyjnych.

Nawet bazujqca na nieaktualnych danych finansowych (czyli sprzed deregulacji zawodu komornika)

opinia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwosci potwierdza, iz skutkiem obnizenia oplat egzekucyjnych

be^dzie znalezienie si^ wielu kancelarii komorniczych na granicy bankructwa.

Zle optacany lub co gorsza balansuja.cy na kraw^dzi bankructwa funkcjonariusz wyposazony w

imperium panstwa moze bye sktonny do naduzywania powierzonego mu paristwowego przymusu

wobec obywatela, do zachowari nieetycznych, a nawet zachowari kryminalnych.

Nie jest znany naszej redakcji zaden analogiczny przypadek ustawowego optymalizowania dzialari

organow panstwa poprzez wprowadzenie funkcjonariuszy tego paristwa w stan wzajemnej hiper

konkurencji maja^cej w swoich zatozeniach ekonomiczne bankructwo cze.sci z nich.
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Z jednej strony podje^cie przez ustawodawc^ problemu hurtowni komorniczych uwazamy za bardzo

cenne i mamy nadzieje., ze problem tym razem zostanie ostatecznie rozwigzany. Z drugiej jednak

strony projekt zmiany artykulu 8 budzi wiele w^tpliwosci, przede wszystkim w zakresie zafozonych

progow (np. progow skutecznosci 35% i 40%, przy sredniej na dzieri dzisiejszy 22%).

Wykryty przez naszq redakcj^ prosty, aczkolwiek fundamentalny btqd w tym projekcie musi niestety

budzic zastrzezenia co do jakosci catego modelu matematycznego tej zmiany. Przy bte^dnych

wyliczeniach lub nierealnych zatozeniach zmiana moze bowiem doprowadzic do likwidacji nie tylko

patologicznych hurtowni, ale takze do prawdziwej hekatomby w funkcjonowaniu egzekucji sa^dowej

w ogole. Moze okazac sie_, ze setki dotychczas bardzo dobrych kancelarii przestanie miec mozliwosc

przyjmowania spraw egzekucyjnych i zamiast rozwi^zac problem bardzo niskoskutecznych hurtowni

komorniczych zostana, przy okazji zniszczone dziesia^tki, jesli nie setki bardzo dobrych i skutecznych

srednich co do wielkosci kancelarii. W zwia^zku z tym chcielibysmy miec mozliwosc przeanalizowania

tej spraw - stgd nasza prosba o udoste.pnienie materiatu statystycznego przez resort sprawiedliwosci.

z wyrazami szacunku

Krzysztof Kowalewski

Redaktor Naczelny Portalu

www.komornik.ee

Plac Kaszubski 8/205, 81-350 Gdynia tel.: 58 770 20 80, fax: 58 746 37 66


