
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności
komornika sądowego (Dz. U. poz. 1694), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Załącznik nr 33)
CZĘŚĆ STATYSTYCZNA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOMORNIKA 

Dział 1. Ewidencja spraw 

RODZAJE SPRAW (wg repertoriów) 
Pozosta-

łość  
z poprzed-
niego roku 

Wpłynęło Załatwiono ostatecznie2 Pozostało na rok  
następny 

razem 
w tym  

z wyboru 
wierzy-
ciela1 

w tym  
ponownie wpisane 

ogółem 
(kol. 7 
do 16) 

przez  
całkowite 
wyegzek-
wowanie 
świad-
czenia 

umorzono postępowanie 

zwrócono 
wniosek 

lub 
odmó-
wiono 

wszczę-
cia 

postępo-
wania 

egzeku-
cyjnego 

przeka-
zano  

do innej 
kancelarii 
komorni-

czej 

w inny 
sposób ogółem 

w tym spraw 

ogółem 

w tym 
przeka-

zane  
z innej 

kancelarii 
komorni-

czej 

z powodu bezskuteczności  
egzekucji 

na żądanie 
wierzyciela  

na 
podsta-

wie 
art. 824 
§ 1 pkt 4 

k.p.c.

z innych 
przyczyn 

które 
wpły-
nęły  

w roku 
sprawo-
zdaw-
czym 

zawie-
szonych 

w tym 
sprawy, 
w których 
w ogóle  
nie  
zdołano 
zaspo-
koić 
należ-
ności, 
o których 
mowa 
w art. 1025 
§ 3 k.p.c.

w tym 
sprawy, 
w których 
zaspoko-
jono 
przy-
najmniej 
50% 
zgłoszo-
nych  
należności,  
o których 
mowa 
w art. 1025 
§ 3 k.p.c.3 

pozo-
stałe 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Ogółem (wiersz 2+7+12+30+39+46) 01 

Kms 

Razem (wiersz 3+5+6) 02 

Grzywny i koszty sądowe w sprawach karnych 03 

   w tym grzywny karne4 04 

Koszty sądowe w sprawach cywilnych 05 

Inne 06 

Kmp 

Razem (wiersz 10+11) 07 

w tym 
sprawy  
z ele-
mentem 
zagra-
nicznym 

prowadzone na podstawie  
tytułów egzekucyjnych określo-
nych w rozporządzeniu Rady 
(WE) nr 4/2009 z dnia 
18 grudnia 2008 r. w sprawie 
jurysdykcji, prawa właściwego, 
uznawania i wykonywania 
orzeczeń oraz współpracy 
w zakresie zobowiązań alimenta-
cyjnych  

08 

inne  09 

Alimentacyjne 10 

Inne świadczenia powtarzające się 11 

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu rocznego sprawoz-
dania z działalności komornika sądowego (Dz. U. poz. 1694), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.



Dział 1. Ewidencja spraw (c.d.) 

RODZAJE SPRAW (wg repertoriów) 
Pozosta-

łość 
z poprzed-
niego roku 

Wpłynęło Załatwiono ostatecznie2 Pozostało na rok  
następny 

razem 
w tym 

 z wyboru 
wierzy-
ciela1 

w tym  
ponownie wpisane 

ogółem 
(kol. 6 
do 13) 

przez 
całkowite 
wyegzek-
wowanie 
świad-
czenia 

umorzono postępowanie 

zwrócono 
wniosek 

lub 
odmó-
wiono 

wszczę-
cia 

postępo-
wania 

egzeku-
cyjnego 

przeka-
zano  

do innej 
kancelarii 
komorni-

czej 

w inny 
sposób ogółem 

w tym spraw 

ogółem 

w tym 
przeka-

zane  
z innej 

kancelarii 
komorni-

czej 

z powodu bezskuteczności  
egzekucji 

na  
żądanie 
wierzy-

ciela  

na 
podsta-

wie 
art. 824 
§ 1 pkt 4 

k.p.c.  

z innych 
przyczyn 

które 
wpły-
nęły  

w roku 
sprawo-
zdaw-
czym 

zawie-
szonych 

w tym 
sprawy,  

w których 
w ogóle  

nie zdołano  
zaspokoić 
należności,  
o których 

mowa  
w art. 1025 
§ 3 k.p.c. 

w tym 
sprawy,  

w których  
zaspokojono 
przynajmniej 

50% zgło-
szonych 

należności,  
o których 

mowa  
w art. 1025  
§ 3 k.p.c.3 

pozo-
stałe 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Km 

Razem (wiersz 18+25+26+28+29) 12                    

w tym 
sprawy 
z 
elemen-
tem 
zagra-
nicznym 

prowadzone na podstawie 
europejskiego tytułu egzekucyj-
nego (art. 11531 k.p.c.) 

13   
 

     
  

         

prowadzone na podstawie 
europejskiego nakazu zapłaty  
(art. 11534 k.p.c.) lub orzeczeń 
wydanych w europejskim postę-
powaniu w sprawie drobnych 
roszczeń (art. 11537 k.p.c.) 

14   

 

     

  

         

prowadzone w celu wykonywa-
nia zabezpieczenia w trybie 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. 
ustanawiającego procedurę 
europejskiego nakazu zabezpie-
czenia na rachunku bankowym 
w celu ułatwienia transgranicz-
nego dochodzenia wierzytelności 
w sprawach cywilnych i handlowych 

15   

 

     

  

         

inne 16                    
w tym na podstawie tytułu wykonawczego 
wydanego na podstawie art. 788 k.p.c. 17                    
Egzekucja świadczeń pieniężnych 18                    
w tym 
sprawy 
prowadzo-
ne na 
podstawie 
orzeczenia 
wydanego 

w elektronicznym postępowa-
niu upominawczym 19                    
w postępowaniu upominawczym 20                    
w postępowaniu nakazowym 21                    
przez sąd pracy lub sąd 
ubezpieczeń społecznych 22                    

w tym od jednostek sektora finansów 
publicznych  23                    



osób, które w dacie wszczęcia 
postępowania miały ukoń-
czony: 60 r.ż. w przypadku 
kobiet lub 65 r.ż. w wypadku 
mężczyzn 

24   
 

     
  

         

Dział 1. Ewidencja spraw (c.d.) 

RODZAJE SPRAW (wg repertoriów) 
Pozosta-

łość  
z poprzed-
niego roku 

Wpłynęło Załatwiono ostatecznie2 Pozostało na rok następny 

razem 

w tym  
z wyboru 
wierzy-
ciela1 

w tym  
ponownie wpisane 

ogółem 
(kol. 6 
do 13) 

przez  
całkowite 
wyegzek-
wowanie 

świadcze-
nia 

umorzono postępowanie 

zwrócono 
wniosek 

lub  
odmówiono 
wszczęcia 
postępo-

wania  
egzeku-
cyjnego 

przeka-
zano do 

innej  
kancelarii 
komorni-

czej 

w inny 
sposób ogółem 

w tym spraw 

ogółem 

w tym 
przekaza-

ne  
z innej 

kancelarii 
komorni-

czej 

z powodu bezskuteczności  
egzekucji 

na  
żądanie 
wierzy-
ciela  

na  
podstawie 
art. 824 
§ 1 pkt 4 

k.p.c.  

z innych 
przyczyn 

które 
wpłynęły 
w roku 
sprawo- 
zdaw-
czym 

zawie-
szonych 

w tym 
sprawy,  

w których 
w ogóle  

nie 
zdołano 

zaspokoić 
należności, 
o których 

mowa  
w art. 1025 
§ 3 k.p.c. 

w tym 
sprawy,  

w których 
zaspokojono 
przynajmniej 

50% zgło-
szonych 

należności,  
o których 

mowa  
w art. 1025  
§ 3 k.p.c.3 

pozo-
stałe 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Km 
(dok.) 

Zabezpieczenia 25                    
Opróżnienie lokali mieszkalnych 26                    

w tym na podstawie tytułu wykonawczego, 
z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu  
socjalnego lub zamiennego (art. 1046 § 4 k.p.c.) 

27 
   

 
     

  
         

Egzekucja innych świadczeń niepieniężnych 28                    
Inne 29                    

GKm 

Razem (wiersz 33+36+37+38) 30                    
w tym na podstawie tytułu wykonawczego  
wydanego na podstawie art. 788 k.p.c. 31                    
w tym sprawy z elementem zagranicznym 32                    
Egzekucja świadczeń pieniężnych 33                    
w tym sprawy prowadzo-
ne na podstawie orze-
czenia wydanego 

w postępowaniu  
upominawczym 34                    
w postępowaniu  
nakazowym 35                    

Egzekucja świadczeń niepieniężnych 36                    
Zabezpieczenia 37                    
Inne 38                    

Kmn 

Razem (wiersz 40+41+42+43+44+45) 39                    
Sporządzenie protokołu stanu faktycznego 40                    
Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu 
spadku lub sporządzenie spisu inwentarza 41                    
Doręczenie korespondencji lub ustalenie aktual-
nego adresu zamieszkania adresata  42                    



Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu 
środka dowodowego lub postanowienia nakazu-
jącego wydanie środka dowodowego w sprawach 
własności intelektualnej 

43   
 

     
  

         

Urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi 
licytacjami 44                    
Inne 45                    

Kmo 46                    
1 Uwzględnia także sprawy przekazane przez innego komornika, jeżeli postępowanie jest prowadzone poza rewirem komornika, któremu sprawę przekazano. 
2 W odniesieniu do spraw egzekucyjnych i o wykonanie zabezpieczenia przez ostateczne załatwienie należy rozumieć prawomocne zakończenie postępowania. 
3 Chodzi o 50% łącznej wysokości dochodzonej należności według jej stanu na dzień wszczęcia egzekucji. 
4 Obejmuje sprawy, w których przedmiotem egzekucji jest wyłącznie orzeczona grzywna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dział 2. Dane dotyczące sprawności i skuteczności prowadzonych postępowań 
2.1. Informacje o ruchu spraw 

Poz. 

RODZAJE SPRAW  
EGZEKUCYJNYCH 

(z wyłączeniem spraw za-
kończonych na skutek zwrotu 

lub odmowy przyjęcia  
wniosku) 

Pozostałość Wpłynęło Zakończono prawomocnie 

z poprzedniego roku 
na koniec 

pierwszego 
półrocza roku 
sprawozdaw-

czego 

na koniec 
drugiego  

półrocza roku 
sprawozdaw-

czego 

w roku poprzednim w pierwszym półroczu 
roku sprawozdawczego 

w drugim półroczu roku  
sprawozdawczego w roku poprzednim 

w pierwszym 
półroczu roku 
sprawozdaw-

czego 

w drugim  
półroczu roku 
sprawozdaw-

czego 
ogółem 

w tym  
w pierw-

szym  
półroczu 

ogółem 

w tym w drugim  
półroczu 

ogółem średnio- 
miesięcznie ogółem średnio- 

miesięcznie ogółem 

przez  
całkowite  

wyegzekwo-
wanie świad-

czenia 
ogółem 

średnio-
miesięcz-

nie 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I Ogółem                
II Kms                
III Km                
IV GKm                

2.2. Wskaźniki sprawności i skuteczności prowadzonych postępowań oraz wielkości wpływu spraw 
 

Okres 
 

Współczynnik sprawności w półroczu 
poprzedzającym dany okres 

Współczynnik skuteczności w roku 
poprzedzającym dany okres 

Dopuszczalna wielkość wpływu 
spraw z wyboru wierzyciela  

w danym okresie 

Wielkość wpływu w danym okresie 

przeliczeniowa w tym z wyboru  
wierzyciela 

1 2 3 4 5 6 

 
I półrocze roku sprawozdawczego 

 
(obliczony jako iloraz rubryk I.1 oraz I.7 części 2.1) 

 
   

(obliczony jako iloraz rubryk I.13 oraz I.5  
części 2.1) 

 
 

(ustalona zgodnie z art. 10 ust. 4 i 7 ustawy) 
 
 
 

(odpowiada rubryce I.8 części 2.1) 
 
 

 

 
II półrocze roku sprawozdawczego 

 

(obliczony jako iloraz rubryk I.3 oraz I.9 części 2.1) 
 
 

(obliczony jako iloraz rubryk I.13 oraz I.5  
części 2.1) 

 
 

(ustalona zgodnie z art. 10 ust. 4 i 7 ustawy) 
 
 
 

(odpowiada rubryce I.10 części 2.1) 
 
 
 

 

UWAGA: Sposób ustalania wpływu w kolumnie 5 Działu 2.1 różni się od tego podawanego na potrzeby Działu 1, ponieważ ujawnione wartości nie uwzględniają spraw wymienionych w art. 10 ust. 6 
ustawy.  



Dział 3.1. Terminowość załatwienia spraw od pierwotnego wpływu do ostatecznego załatwienia1 niezależnie od przekazywania sprawy między komornikami (czas postępowania w sprawie) 

RODZAJE SPRAW (wg repertoriów) Ogółem Do  
6 miesięcy 

Powyżej  
6 miesięcy  
do 1 roku 

Powyżej  
1 roku  
do 2 lat 

Powyżej  
2 lat 

do 5 lat 

Ponad 
5 lat 

0 1 2 3 4 5 6 

Kms 

Razem (wiersz 3+5+6) 01       

w tym sprawy z elementem zagranicznym 02       

Grzywny i koszty sądowe w sprawach karnych 03       

w tym grzywny karne 04       

Koszty sądowe w sprawach cywilnych 05       

Inne 06       

Kmp 

Razem (wiersz 9+10) 07       

w tym sprawy z elementem zagranicznym 08       

Alimentacyjne 09       

Inne świadczenia powtarzające się 10       

Km 

Razem (wiersz 13+14+15+17+18) 11       

w tym sprawy z elementem zagranicznym 12       

Egzekucja świadczeń pieniężnych 13       

Zabezpieczenia 14       

Opróżnienie lokali mieszkalnych 15       

w tym na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego (art. 1046 § 4 k.p.c.) 16       

Egzekucja innych świadczeń niepieniężnych 17       

Inne 18       

GKm 

Razem (wiersz 21+22+23+24) 19       

w tym sprawy z elementem zagranicznym 20       

Egzekucja świadczeń pieniężnych 21       

Egzekucja świadczeń niepieniężnych 22       

Zabezpieczenia 23       

Inne 24       

Kmn 

Razem (wiersz 26+27+28+29+30) 25       

Sporządzenie protokołu stanu faktycznego 26       

Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzenie spisu inwentarza 27       

Doręczenie korespondencji lub ustalenie aktualnego adresu zamieszkania adresata  28       

Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego lub postanowienia nakazującego wydanie środka dowodowego w sprawach własności 
intelektualnej 29       

Inne 30       

1 Wszystkie sprawy, które zostały załatwione ostatecznie w danym okresie sprawozdawczym. Oblicza się czas od pierwszej daty rejestracji sprawy. 



Dział 3.2. Terminowość załatwienia spraw od wpływu do kancelarii komornika składającego sprawozdanie do ostatecznego załatwienia sprawy (czas postępowania w danej kancelarii) 

RODZAJE SPRAW (wg repertoriów) Ogółem Do  
6 miesięcy 

Powyżej  
6 miesięcy  
do 1 roku 

Powyżej  
1 roku  
do 2 lat 

Powyżej  
2 lat 

do 5 lat 

Ponad 
5 lat 

0 1 2 3 4 5 6 

Kms 

Razem (wiersz 3+5+6) 01       

w tym sprawy z elementem zagranicznym 02       

Grzywny i koszty sądowe w sprawach karnych 03       

w tym grzywny karne 04       

Koszty sądowe w sprawach cywilnych 05       

Inne 06       

Kmp 

Razem (wiersz 9+10) 07       

w tym sprawy z elementem zagranicznym 08       

Alimentacyjne 09       

Inne świadczenia powtarzające się 10       

Km 

Razem (wiersz 13+14+15+17+18) 11       

w tym sprawy z elementem zagranicznym 12       

Egzekucja świadczeń pieniężnych 13       

Zabezpieczenia 14       

Opróżnienie lokali mieszkalnych 15       

w tym na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego (art. 1046 § 4 k.p.c.) 16       

Egzekucja innych świadczeń niepieniężnych 17       

Inne 18       

GKm 

Razem (wiersz 21+22+23+24) 19       

w tym sprawy z elementem zagranicznym 20       

Egzekucja świadczeń pieniężnych 21       

Egzekucja świadczeń niepieniężnych 22       

Zabezpieczenia 23       

Inne 24       

Kmn 

Razem (wiersz 26+27+28+29+30) 25       

Sporządzenie protokołu stanu faktycznego 26       

Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzenie spisu inwentarza 27       

Doręczenie korespondencji lub ustalenie aktualnego adresu zamieszkania adresata  28       

Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego lub postanowienia nakazującego wydanie środka dowodowego w sprawach własności  
intelektualnej 29       

Inne 30       



Dział 4. Czynności komornika 

Wyszczególnienie czynności 

Sprawy 
Kms Kmp Km GKm 

liczba spraw  
egzekucyjnych1 

w tym liczba  
dokonanych  
czynności2 

liczba spraw  
egzekucyjnych 

w tym liczba  
dokonanych  
czynności 

liczba spraw  
egzekucyjnych 

w tym liczba  
dokonanych  
czynności 

liczba spraw  
egzekucyjnych 

w tym liczba  
dokonanych 
czynności 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Zrealizowane  
zajęcia 

ruchomości 01         

nieruchomości 

ogółem 02         

   w tym nieruchomości w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości 03         

   w tym ułamkowych części nieruchomości 04         

   w tym nieruchomości rolnych 05         

   w tym lokali mieszkalnych 06         

wynagrodzenia za pracę 07         

wierzytelności  
z rachunku bankowego 

ogółem 08         

   w tym w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 09         

innych wierzytelności 

ogółem 10         

   w tym emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 11         

   w tym innych świadczeń o charakterze emerytalno-rentowym 12         

innych praw  
majątkowych 

ogółem 13         

   w tym z udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego 14         

   w tym z innych niż udziały i akcje instrumentów finansowych 15         

   w tym z praw własności przemysłowej 16         

Dokonane  
czynności 

w egzekucji  
z ruchomości  

sprzedaż ruchomości w trybie licytacji publicznej 17         

sprzedaż ruchomości w trybie licytacji elektronicznej 18         

pozalicytacyjna sprzedaż ruchomości 19         

przejęcie ruchomości na własność przez wierzyciela 20         

odebrano dłużnikowi dozór nad zajętą ruchomością 21         

w egzekucji  
z nieruchomości 

wystawiono na licytację publiczną 

 ogółem 22         

   w tym lokali mieszkalnych 23         

   w tym nieruchomości rolnych 24         

dokonano sprzedaży nieruchomości  
w trybie licytacji publicznej 

 ogółem 25         

   w tym lokali mieszkalnych 26         

   w tym nieruchomości rolnych 27         

nastąpiło przejęcie nieruchomości przez osoby uprawnione 28         

sporządzono plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości 29         

w egzekucji świadczeń 
niepieniężnych 
 

Wydano wierzycielowi nieruchomość 30         

   w tym lokal mieszkalny 31         

   w tym lokal użytkowy 32         

   w tym niezabudowaną działkę gruntu 33         

Wydano wierzycielowi rzecz ruchomą 34         
 
1 Przez „liczbę spraw egzekucyjnych” należy rozumieć liczbę spraw, w których dokonano wyszczególnionych w kolumnie 0 czynności. 
2 Przez „liczbę dokonanych czynności” należy rozumieć, w przypadku zajęć rzeczy, liczbę pozycji objętych protokołem zajęcia ruchomości lub liczbę nieruchomości, jak również liczbę zrealizowanych zajęć rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę, wierzy-
telności, innych praw majątkowych (tj. zajęć odnoszących się do rzeczywiście przysługujących dłużnikowi praw, a nie wysłanych zawiadomień o zajęciu danego prawa, niezależnie od tego, czy egzekucja przyniosła pozytywne rezultaty). 



Dział 5. Informacja o wysokości i strukturze kwot zgłoszonych, pobranych i rozdysponowanych w ramach prowadzonych postępowań 
RODZAJE 
SPRAW 

 (wg reperto-
riów) 

Dane liczbowe (w pełnych złotych) Współczynnik 
skuteczności 

kwotowej  
prowadzonych 

egzekucji 
(ustalony jako 

stosunek  
wartości  

w kolumnie 4 
do wartości  

w kolumnie 1) 

Wysokość kwot 
zgłoszonych  
do egzekucji 

Kwoty  
wyegzekwowane 

Wysokość opłat  
egzekucyjnych Wysokość pobranych zaliczek Wysokość poniesionych wydatków 

ogółem 
w tym  

do ponownej 
egzekucji 

ogółem 
w tym  

przekazano 
wierzycielowi 

ustalonych uzyskanych ogółem 

w tym  
na poczet  
doręczeń  

korespondencji 

w tym  
na poczet  
kosztów  

z art. 6 pkt 5 u.k.k. 

ogółem 

w tym na poczet należności z art. 6  

pkt 1 u.k.k. pkt 3 u.k.k. pkt 5 u.k.k. pkt 7 u.k.k. pkt 8 u.k.k. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Ogółem 

(2+3+4+5) 01 
                

Kms 
02 

                

Kmp 
03 

                

Km 
04 

                

GKm 
05 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dział 6. Informacja o strukturze wyegzekwowanych należności 
 

Wyszczególnienie 
 

Dane liczbowe (w pełnych złotych) 
Ogółem Kms Kmp Km GKm 

wyegzekwowano w tym przekazano 
wierzycielowi wyegzekwowano w tym przekazano 

wierzycielowi wyegzekwowano w tym przekazano 
wierzycielowi wyegzekwowano 

w tym  
przekazano  

wierzycielowi 
wyegzekwowano 

w tym  
przekazano  

wierzycielowi 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Razem (2+3+4+5+6+9+13) 01           

Egzekucja z ruchomości 02           

Egzekucja z nieruchomości 03           

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę 04           

Egzekucja z rachunku bankowego 05           

Egzekucja z wierzytelności 06           

w tym z 

emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych 
 

07           

innych świadczeń o charakterze  
emerytalno-rentowym 
 

08           

Egzekucja z innych praw majątkowych 09           

w tym z 

udziałów i akcji w spółkach prawa handlo-
wego 10 

          

innych niż udziały i akcje instrumentów  
finansowych 11 

          

praw własności przemysłowej 12           

Inne 13           



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dział 7.1 Informacja o strukturze uzyskanych lub zwróconych opłat  
RODZAJE SPRAW (wg repertoriów) Wysokość pobranych w danym roku opłat w zł 

ogółem styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ogółem (2+6+12+27+42)  01              
Kms  Łączna wysokość uzyskanych opłat  02              

w tym opłata  
stosunkowa  
w wymiarze  

10% (art. 27 ust. 1 u.k.k.)  03              

3% (art. 27 ust. 2 u.k.k.) 04              

Łączna wysokość opłat zwróconych stronie (art. 39 u.k.k.,  
art. 759 § 2 k.p.c., art. 767 k.p.c. lub art. 48 u.k.k.)  05              

Kmp  Łączna wysokość uzyskanych opłat  06              

w tym opłata  
stosunkowa  
w wymiarze  

10% (art. 27 ust. 1 u.k.k.)  07              
3% (art. 27 ust. 2 u.k.k.)  08              
5% (art. 29 ust. 3 u.k.k.)  09              
10% (art. 30 u.k.k.)   10              

Łączna wysokość opłat zwróconych stronie (art. 39 u.k.k.,  
art. 759 § 2 k.p.c., art. 767 k.p.c. lub art. 48 u.k.k.)  11              

Km  Łączna wysokość uzyskanych opłat  12              

w tym opłata 
stosunkowa  
w wymiarze 

10% (art. 27 ust. 1 u.k.k.)  13              
3% (art. 27 ust. 2 u.k.k.)  14              
5% (art. 29 ust. 1 u.k.k.)  15              
10% (art. 30 u.k.k.)  16              
5% (art. 31 u.k.k.)  17              

w tym opłata 
stała  
w wymiarze 

400 zł (art. 33 u.k.k.)  18              
1500 zł (art. 34 ust. 1 u.k.k.)  19              
2000 i więcej zł (art. 34 ust. 2 i 3 u.k.k.)  20              
400 zł (art. 35 pkt 1 lub 2 u.k.k.)  21              
1000 zł (art. 36 ust. 1 u.k.k.)  22              
400 zł (art. 37 u.k.k.)  23              
300 zł (art. 38 u.k.k.)  24              
100 zł za poszukiwanie majątku 
dłużnika (art. 44 u.k.k.)  25              

Łączna wysokość opłat zwróconych stronie (art. 39 u.k.k.,  
art. 759 § 2 k.p.c., art. 767 k.p.c. lub art. 48 u.k.k.)  26              



O b j a ś n i e n i a: 
Przy ustalaniu daty uzyskania opłaty należy brać pod uwagę datę jej faktycznego pobrania lub ściągnięcia w rozumieniu art. 149 ust. 3 u.k.s. 
W przypadku uzyskania opłat stałych bierze się pod uwagę kwalifikację prawną pobrania opłaty, nawet jeśli uzyskano ją w niższej niż ustawo ustalona wysokości (np. na skutek częściowego zwolnienia strony od kosztów).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 7.1 Informacja o strukturze uzyskanych lub zwróconych opłat (dok.)  
RODZAJE SPRAW (wg repertoriów)  Wysokość pobranych w danym roku opłat w zł 

ogółem styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

GKm  Łączna wysokość uzyskanych opłat  27               

w tym opłata  
stosunkowa  
w wymiarze  

10% (art. 27 ust. 1 u.k.k.)  28               
3% (art. 27 ust. 2 u.k.k.)  29               
5% (art. 29 ust. 1 u.k.k.)  30               
10% (art. 30 u.k.k.)  31               
5% (art. 31 u.k.k.)  32               

w tym opłata 
stała  
w wymiarze 

400 zł (art. 33 u.k.k.)  33                
2000 i więcej zł (art. 34 ust. 2 i 3 u.k.k.) 34              
400 zł (art. 35 pkt 1 lub 2 u.k.k.) 35               
400 zł (art. 35 pkt 3 lub 4 u.k.k.)  36               
1000 zł (art. 36 ust. 1 u.k.k.)  37              
400 zł (art. 37 u.k.k.)  38              
300 zł (art. 38 u.k.k.)  39              
100 zł za poszukiwanie majątku 
dłużnika (art. 44 u.k.k.)  40              

Łączna wysokość opłat zwróconych stronie (art. 39 u.k.k., 
art. 759 § 2 k.p.c., art. 767 k.p.c. lub art. 48 u.k.k.)  41               

Kmn  Łączna wysokość uzyskanych opłat  42               

w tym opłata stała  
w wysokości 

400 zł (art. 40 u.k.k.)  43               
60 zł (art. 41 ust. 1 u.k.k.)  44              
40 zł (art. 41 ust. 2 u.k.k.) 45              
400 zł (art. 42 u.k.k.)  46               
1000 zł (art. 43 ust. 1 u.k.k.)  47              



Dział 7.2. Informacja o liczbie ustalonych opłat minimalnych lub końcowych 
RODZAJE SPRAW (wg repertoriów)  Liczba przypadków ustalenia opłaty w danym roku  

ogółem styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Kms  
opłata 
minimalna  
w wysokości 

150 zł (art. 28 ust. 1 u.k.k.) 01               
200 zł (art. 28 ust. 2 u.k.k.)  02               
300 zł (art. 28 ust. 3 u.k.k.)  03               

Kmp  

opłata  
minimalna  
w wysokości 

150 zł (art. 28 ust. 1 u.k.k.) 04               
200 zł (art. 28 ust. 2 u.k.k.) 05               
300 zł (art. 28 ust. 3 u.k.k.) 06               
100 zł (art. 29 ust. 2 u.k.k.) 07              

opłata końcowa (art. 29 ust. 4 u.k.k.) 08              
Km   opłata  

minimalna  
w wysokości 

150 zł (art. 28 ust. 1 u.k.k.) 09              
200 zł (art. 28 ust. 2 u.k.k.) 10              
300 zł (art. 28 ust. 3 u.k.k.) 11              
100 zł (art. 29 ust. 2 u.k.k.) 12              

opłata końcowa (art. 29 ust. 4 u.k.k.) 13              
GKm  opłata  

minimalna  
w wysokości 

150 zł (art. 28 ust. 1 u.k.k.) 14              
200 zł (art. 28 ust. 2 u.k.k.) 15              
300 zł (art. 28 ust. 3 u.k.k.) 16              
100 zł (art. 29 ust. 2 u.k.k.) 17              

opłata końcowa (art. 29 ust. 4 u.k.k.) 18              
Łączna liczba spraw podlegających opłacie 150 zł (art. 28 ust. 1 u.k.k.) 
Suma wierszy: 1+4+9+14 19              

Łączna liczba spraw podlegających opłacie 200 zł (art. 28 ust. 2 u.k.k.) 
Suma wierszy: 2+5+10+15 20              

Łączna liczba spraw podlegających opłacie 300 zł (art. 28 ust. 3 u.k.k.) 
Suma wierszy: 3+6+11+16 21              

Łączna liczba spraw podlegających opłacie 100 zł (art. 29 ust. 2 u.k.k.) 
Suma wierszy: 7+12+17 22              

Łączna liczba spraw podlegających opłacie minimalnej 
Suma wierszy: 19+20+21+22 23              

Łączna liczba spraw podlegających opłacie końcowej (art. 29 ust. 4 u.k.k.) 
Suma wierszy: 8+13+18 24              

Objaśnienia: 
W przypadku opłat minimalnych za datę ustalenia opłaty przyjmuje się moment ściągnięcia po raz pierwszy od dłużnika środków na poczet danego rodzaju opłaty minimalnej, niezależnie od tego, czy opłatę udało się uzyskać w pełnej wysokości. 
W razie zmiany podstawy pobrania opłaty minimalnej (np. na skutek zastosowanych sposobów egzekucji) odnotowuje się ten fakt, bez ingerencji w dokonane w poprzednich miesiącach zapisy. 
Opłaty końcowe uwzględnia się w zestawieniu z chwilą wydania przez komornika postanowienia o pobraniu opłaty na podstawie art. 29 ust. 4 u.k.k. 
 




