
Załącznik nr 2

CZĘŚĆ TABELARYCZNA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOMORNIKA SĄDOWEGO 

Tabela 1 
Liczba skarg na przewlekłość postępowania prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy 

w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 75 oraz z 2019 r. poz. 1349) 

pozostało do 
rozpoznania przez sąd 
z poprzedniego roku 

wpłynęło w roku 
sprawozdawczym 

prawomocnie rozpoznano w roku sprawozdawczym pozostało do 
rozpoznania na rok 

następny 

łączna wysokość 
przyznanych sum 

pieniężnych  
odrzucono oddalono 

w całości 
uwzględniono 

przyznano sumę pieniężną nie przyznano sumy pieniężnej 

Tabela 2 
Liczba skarg na czynność komornika 

pozostało 
z poprzed-
niego roku 
(kol. 11 + 12)  

wpłynęło 
w roku 
sprawo-
zdawczym 

uwzględniono 
przez 

komornika 

Przekazano do rozpoznania sądu1 

pozostało 
w kancelarii 

na rok 
następny4

ogółem 
przekazano1  

liczba spraw, w których 
między wpływem skargi 
a przekazaniem sprawy 
do sądu upłynęło więcej 

niż 7 dni2

odrzucono3 oddalono3 uwzględniono 
w części3

uwzględniono 
w całości3

w tym sprawy, 
w których z urzędu 
wydano zarządzenia 
w trybie art. 759 § 2 

i 3 k.p.c.3

pozostało 
w sądzie 
na rok 

następny 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Objaśnienia: 1 Liczba wszystkich spraw wymienionych w kol. 1 i 2 przekazanych sądowi w trybie art. 767 § 5 k.p.c.  
2 Dotyczy spraw wymienionych w kol. 1 i 2, o ile wysłanie akt do sądu nastąpiło w roku sprawozdawczym, a w dacie wysłania przekroczony już został termin 7-dniowy. 
3 Dotyczy prawomocnie wydanych postanowień, które w danym roku sprawozdawczym po raz pierwszy wpłynęły do kancelarii komorniczej lub ich treść przekazano do wiadomości komornika sądowego 
w inny niebudzący wątpliwości sposób (uwidocznienie w systemie teleinformatycznym, faks z sądu, wydruk papierowy bądź cyfrowy przedłożony przez stronę lub uczestnika, którego treść i prawomocność 
potwierdzono w sekretariacie sądu). Jeżeli konkretne rozstrzygnięcie zostało raz odnotowane w urządzeniach kancelarii komorniczej w danym dniu, nie odnotowuje się tego faktu powtórnie. 
4 Sprawy, które wpłynęły do kancelarii komorniczej w danym roku sprawozdawczym, ale nie zostały jeszcze rozpoznane przez komornika sądowego, względnie nie przekazano ich w tym roku do sądu. 



 
Tabela 3 

Liczba wniosków o obniżenie opłaty egzekucyjnej 
pozostało 

z poprzedniego 
roku (kol. 9 + 10) 

wpłynęło w roku 
sprawozdawczym 

uwzględniono 
przez komornika 

Przekazano do rozpoznania sądowi1  
 

pozostało 
w kancelarii 

na rok następny4 

ogółem 
przekazano1 

liczba spraw, 
w których między 
wpływem skargi 
a przekazaniem 
sprawy do sądu 

upłynęło więcej niż 
7 dni2 

odrzucono3 oddalono3 uwzględniono3  pozostało w sądzie 
na rok następny 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

Objaśnienia: 1 Liczba wszystkich spraw wymienionych w kol. 1 i 2 przekazanych sądowi w trybie art. 767 § 5 k.p.c.  
2 Dotyczy spraw wymienionych w kol. 1 i 2, o ile wysłanie akt do sądu nastąpiło w roku sprawozdawczym, a w dniu wysłania przekroczony już został termin 7-dniowy. 
3 Dotyczy prawomocnie wydanych postanowień, które w danym roku sprawozdawczym po raz pierwszy wpłynęły do kancelarii komornika sądowego lub ich treść przekazano do wiadomości komornika 
sądowego w inny, niebudzący wątpliwości, sposób (uwidocznienie w systemie teleinformatycznym, fax z sądu, wydruk papierowy bądź cyfrowy przedłożony przez stronę lub uczestnika, którego treść 
i prawomocność potwierdzono w sekretariacie sądu). Jeżeli konkretne rozstrzygnięcie zostało raz odnotowane w urządzeniach kancelarii komorniczej w danym dniu, powtórnie nie odnotowuje się tego faktu. 
4 Sprawy, które wpłynęły do kancelarii komorniczej w danym roku sprawozdawczym, ale nie zostały jeszcze rozpoznane przez komornika sądowego, względnie nie przekazano ich w tymże roku do sądu. 

 
 

Tabela 4 
Liczba postanowień, w których z urzędu wydano zarządzenia w trybie art. 759 § 2 i 3 k.p.c.1 

Ogółem Wyłącznie w trybie art. 759 § 2 k.p.c. W tym również z zastosowaniem art. 759 § 3 k.p.c. 

w toku egzekucji z nieruchomości w pozostałych sprawach w toku egzekucji z nieruchomości w pozostałych sprawach 

     

Objaśnienia: 1 Obejmuje wyłącznie postanowienia, które nie zawierają innych rozstrzygnięć (np. co do treści skargi na czynność komornika), przy czym dotyczy to prawomocnie wydanych postanowień, 
które w danym roku sprawozdawczym po raz pierwszy wpłynęły do kancelarii komorniczej lub ich treść przekazano do wiadomości komornika sądowego w inny niebudzący wątpliwości sposób 
(uwidocznienie w systemie teleinformatycznym, faks z sądu, wydruk papierowy bądź cyfrowy przedłożony przez stronę lub uczestnika, którego treść i prawomocność potwierdzono w sekretariacie sądu). 
Jeżeli konkretne rozstrzygnięcie zostało raz odnotowane w urządzeniach kancelarii komorniczej w danym dniu, powtórnie nie odnotowuje się tego faktu. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 5 
Liczba dozorów nad ruchomościami w trybie art. 855 § 1 k.p.c. powierzonych osobie innej niż dłużnik bądź jego domownik 

Ogółem odebrano1 Czas trwania2 

w tym uchylono 
przez sąd 

pozostałe do 7 dni powyżej 7 dni do miesiąca powyżej miesiąca  
do 3 miesięcy 

powyżej 3 miesięcy  
do 6 miesięcy 

powyżej 6 miesięcy  
do roku 

ponad rok 

        
Objaśnienia: 1 Należy podać liczbę wydanych odrębnie postanowień, a nie ruchomości nimi objętych. 
2 Obejmuje okres od daty fizycznego wydania ruchomości dozorcy do momentu wydania postanowienia o oddaniu ruchomości pod dozór osobie uprawnionej (w tym dłużnikowi, jego domownikowi lub 
osobie przez dłużnika wskazanej jako wyłącznie uprawniony do władania rzeczą albo nabywcy tej ruchomości). Na ustalenie czasu trwania dozoru nie ma wpływu fakt wydania postanowienia o zmianach 
dozoru na rzecz osób wskazanych przez samego komornika sądowego lub wierzyciela – innych niż osoba uprawniona, o której mowa w zdaniu pierwszym. 
 
 
Tabela 6 

Liczba przypadków udzielenia asysty przez Policję1 

Ogółem 
Kmp Kms Km GKm Kmn 

o egzekucję świadczeń 
pieniężnych 

o egzekucję świadczeń 
niepieniężnych 

o egzekucję świadczeń 
pieniężnych 

o egzekucję świadczeń 
niepieniężnych 

       
Objaśnienie: 1 Należy wpisać każdy przypadek udziału Policji w danej czynności, nawet jeśli miał on miejsce kilkakrotnie w danej sprawie. 

 

Tabela 7 
SUMA EGZEKWOWANYCH NALEŻNOŚCI SĄDOWYCH 

RODZAJE SPRAW  Wysokość należności 

Ze spraw egzekucyjnych Kms, które wpłynęły w okresie tego roku  1   
Ze spraw egzekucyjnych Kms, które pozostały z poprzedniego roku  2  

Ze spraw egzekucyjnych Kms, które zostały załatwione ostatecznie  3  

Ze spraw egzekucyjnych Kms, które pozostały do załatwienia na rok następny  4  

 




