Uchwała nr 1603/V
Krajowej Rady Komorniczej
z dnia 06 wrześś nia 2016 r. ze zm.

Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego
Komornik śądowy, jako funkcjonariuśz publiczny wykonujący zawoś d zaufania
publicznego, pełni śłuzż bę na rzecz wymiaru śprawiedliwośś ci. Samorząd komorniczy na
mocy Konśtytucji Rzeczypośpolitej Polśkiej oraz art. 202 uśt. 1 pkt 4 uśtawy z dnia
z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach śądowych (dalej „uokś”), reprezentując
komornikoś w śądowych oraz śprawując pieczę nad nalezż ytym wykonywaniem tego
zawodu w granicach intereśu publicznego i dla jego ochrony, uchwala Kodekś Etyki
Zawodowej Komornika Sądowego (zwany dalej „Kodeksem Etyki”) w celu
śkonkretyzowania zaśad wykonywania zawodu komornika wyrazż ających śię
w śzczegoś lnośś ci w obowiązkach: pośtępowania zgodnego z prawem i śumieniem,
dochowania tajemnicy prawnie chronionej oraz kierowania śię zaśadami godnośś ci,
honoru i uczciwośś ci.
Dział I
Zasady ogólne
§ 1.
Pośtanowienia Kodekśu Etyki obowiązują komornikoś w oraz odpowiednio aśeśoroś w
i aplikantoś w komorniczych oraz emerytowanych komornikoś w podczaś działalnośś ci
zawodowej, publicznej, a takzż e w zż yciu prywatnym, w śzczegoś lnośś ci w doborze
otoczenia i śtośunkoś w towarzyśkich.
§ 2.
Uchybienie zaśadom etyki zawodowej, rozumiane, jako pośtępowanie śprzeczne
z dobrem wymiaru śprawiedliwośś ci, naruśza powagę i godnośś cś urzędu komornika
śądowego, śtanowiąc podśtawę odpowiedzialnośś ci dyścyplinarnej na podśtawie art. 222
pkt 1 uokś.
1.
2.
3.
4.

§ 3.
Organy śamorządu komorniczego śprawują pieczę nad prześtrzeganiem zaśad
etyki zawodowej oraz śtoją na śtrazż y powagi, godnośś ci i niezalezż nośś ci śamorządu
zawodowego.
Krajowa Rada Komornicza jeśt uprawniona do dokonywania zmian i wykładni
Kodekśu Etyki.
Kazż dy Komornik obowiązany jeśt wśpoś łdziałacś w śtrzezż eniu powagi i godnośś ci
zawodu, bronicś jego tozż śamośś ci i niezalezż nośś ci.
W przypadkach niewymienionych w Kodekśie Etyki komornicy powinni
kierowacś śię zaśadami uśtalonymi w uchwałach śamorządu i orzecznictwie komiśji
dyścyplinarnej.
§ 4.
Komornik po powołaniu, na najblizż śzym walnym zgromadzeniu izby komorniczej śkłada
naśtępujące przyrzeczenie:

„Ośś wiadczam, zż e treśś cś Kodekśu Etyki Zawodowej Komornika Sądowego jeśt mi znana
i uroczyśś cie przyrzekam prześtrzegacś jego pośtanowienś ”.
§ 5.
Komornik, ktoś ry naruśzył zaśady etyki zawodowej, powinien podjącś
niezwłocznie działania zmierzające do uśunięcia śkutkoś w tego naruśzenia lub w inny
śpośoś b zadośś cśuczynicś ośobie dotkniętej takim pośtępowaniem.
2.
Obwiniony nie mozż e uchylacś śię przed pośtępowaniem dyścyplinarnym ani dązż ycś
do uzyśkania korzyśtnego dla śiebie rozśtrzygnięcia inną drogą nizż w śpośoś b zgodny
z prawem i etyką.
3.
Komornik obowiązany jeśt do wśpoś łdziałania z Krajową Radą Komorniczą, radą
izby komorniczej, komornikami wizytatorami, Rzecznikiem Dyścyplinarnym oraz
Komiśją Dyścyplinarną,a w śzczegoś lnośś ci do niezwłocznego śtawienia śię na wezwanie,
do udośtępnienia pomieśzczenś kancelarii oraz do okazania urządzenś ewidencyjnych, akt
egzekucyjnych, śyśtemu teleinformatycznego, innych dokumentoś w, a w zakreśie
finanśowym: urządzenś do ewidencji operacji finanśowych w pośtaci papierowej
i elektronicznej, wyciągoś w bankowych i śś rodkoś w pienięzż nych w gotoś wce.
1.

Dział II
Zasady pełnienia służby
Rozdział I
Obowiązki komornika
§ 6.
1.
Komornik, jako funkcjonariuśz publiczny wykonujący zawoś d zaufania
publicznego, obowiązany jeśt do pośtępowania zgodnego z obowiązującymi przepiśami
prawa
i śwoim śumieniem, złozż onym śś lubowaniem oraz przyrzeczeniem, zaśadami wśpoś łzż ycia
śpołecznego, dobrymi obyczajami, wykazywania śię nalezż ytą rzetelnośś cią
i śumiennośś cią, kierowania śię zaśadami uczciwośś ci, godnośś ci, honoru oraz do
dochowania tajemnicy prawnie chronionej.
2.
Komornik powinien wykonywacś czynnośś ci zawodowe według najlepśzej woli,
wiedzy,
w śpośoś b bezśtronny, ze śzczegoś lnym pośzanowaniem praw i godnośś ci śtron
podejmowanych czynnośś ci, ucześtnikoś w pośtępowania oraz podwładnych.
§ 7.
Komornik prowadzi kancelarię komorniczą pod adreśem zgłośzonym Miniśtrowi
Sprawiedliwośś ci.
§ 8.
1.
Wyłącznie rady izb komorniczych, ich przewodniczący, Krajowa Rada
Komornicza, preześ Krajowej Rady Komorniczej lub ośoby przez nich upowazż nione,
rzecznicy praśowi, Rzecznik Dyścyplinarny, a takzż e przewodniczący Komiśji
Dyścyplinarnej uprawnieni śą do informowania w śś rodkach maśowego przekazu lub w
innej
formie
o działalnośś ci zawodowej komornika oraz śamorządu komorniczego.
2.
Komornik, ktoś rego czynnośś ci śłuzż bowe budzą zaintereśowanie medioś w, mozż e
udzielicś informacji w niezbędnym zakreśie, z pośzanowaniem obowiązku prześtrzegania

tajemnicy zawodowej, bacząc by jego wypowiedzi nie godziły w dobro śamorządu
komorniczego. Komornik zobowiązany jeśt zwroś cicś śię do właśś ciwych organoś w
śamorządu, celem uzyśkania nalezż ytego wśparcia, co do zakreśu i formy udzielania
informacji.
§ 9.
Przy wykonywaniu czynnośś ci zawodowych komornik podlega wyłącznie uśtawom,
orzeczeniom śądowym, preześowi śądu rejonowego, przy ktoś rym działa oraz zaśadom
etyki zawodowej.
§ 10.
Bezśtronnośś cś komornika wyrazż a śię w śzczegoś lnośś ci w podejmowaniu decyzji na
podśtawie obiektywnych kryterioś w wolnych od ośobiśtych przekonanś , uprzedzenś ,
preferencji i wpływu innych ośoś b.
§ 11.
1.
Komornik obowiązany jeśt śtale podnośicś śwoje kwalifikacje zawodowe.
2.
Dośkonalenie zawodowe polega na śamokśztałceniu oraz obowiązkowym
ucześtnictwie
w śzkoleniach organizowanych przez organy śamorządu, a takzż e ucześtnictwie w innych
konferencjach i śeminariach.
3.
Komornik obowiązany jeśt dbacś o najwyzż śzy poziom profeśjonalizmu śwoich
pracownikoś w, w śzczegoś lnośś ci poprzez ich zaznajamianie w niezbędnym zakreśie
z obowiązującym śtanem prawnym.
§ 12.
Organy śamorządu komorniczego organizują i czuwają nad śyśtematycznym
wykonywaniem obowiązku dośkonalenia zawodowego.
Rozdział II
Wykonywanie zawodu
§ 13.
Komornik, urzeczywiśtniając konśtytucyjne prawo do śądu, obowiązany jeśt wykonywacś
czynnośś ci egzekucyjne na rzecz wierzyciela, zgodnie z intereśem wymiaru
śprawiedliwośś ci, na podśtawie tytułu wykonawczego i przepiśoś w prawa.
§ 14.
Komornik obowiązany jeśt trośzczycś śię o śprawnośś cś, śzybkośś cś i rzetelnośś cś
podejmowanych czynnośś ci egzekucyjnych, a w śzczegoś lnośś ci:

prześtrzegacś wyznaczonych terminoś w czynnośś ci i przyjmowania intereśantoś w,

czuwacś nad biegiem śpraw i niezwłocznie na wniośek śtron udzielacś informacji
o wynikach pośtępowania,

podejmowacś czynnośś ci bez zbędnej zwłoki i kontrolowacś śyśtematycznie ich
przebieg,

dbacś o zachowanie kultury i miejśca pracy odpowiednio do godnośś ci urzędu,

w śprawach finanśowych dochowacś śzczegoś lnej rzetelnośś ci i śkrupulatnośś ci.
2.
Komornik podczaś przeprowadzanych czynnośś ci śłuzż bowych zobowiązany
jeśt wśkazacś ich podśtawę, przedśtawicś śtośowne dokumenty, identyfikator śłuzż bowy
oraz zachowywacś śię z nalezż ytą kulturą ośobiśtą.
3.
Komornik w zakreśie ubioru śwojego jak i pracownikoś w, winien reśpektowacś
uznane śtandardy i unikacś ekśtrawagancji.
1.

§ 15.
W przypadku śkierowania egzekucji do tego śamego śkładnika majątku dłuzż nika przez
dwoś ch lub więcej komornikoś w, naganne jeśt nieprzekazywanie akt śpraw
egzekucyjnych komornikowi właśś ciwemu do dalśzego prowadzenia pośtępowania bądzś
przekazywanie ich z nieuzaśadnionym opoś zś nieniem.
Rozdział III
Uczciwa konkurencja
§ 16.
Zachowanie uczciwośś ci konkurencji zawodowej jeśt śzczegoś lnym obowiązkiem
komornika.
§ 17.
Komornika obowiązuje zakaz śtośowania reklamy, w tym ośobiśtej, w jakiejkolwiek
pośtaci.
§ 18.
Komornik zobowiązany jeśt do powśtrzymania śię od jakichkolwiek form nieuczciwej
konkurencji zawodowej, a w śzczegoś lnośś ci od:








wpływania w śpośoś b bezpośś redni lub pośś redni na wyboś r komornika
dokonywany przez wierzycieli,
uśtalania kośztoś w zaśtępśtwa proceśowego w pośtępowaniu egzekucyjnym
w nieuzaśadnionej wyśokośś ci,
korzyśtania z uśług pośś rednikoś w, ktoś rzy zawodowo bądzś w innej formie zjednują
dla komornika wierzycieli,
dokonywania innej identyfikacji komornika oraz kancelarii nizż okreśś lona
w odpowiednich przepiśach,
inśpirowania lub redagowania przez komornika relacji medialnych z
przeprowadzonych przez śiebie lub innych komornikoś w czynnośś ci śłuzż bowych,
zawierania, bez względu na formę, umoś w dotyczących prowadzenia pośtępowanś
egzekucyjnych z wierzycielami lub ich przedśtawicielami,
ucześtniczenia w jakiejkolwiek formie w przedśiębiorśtwach windykacyjnych lub
dokonujących obrotu wierzytelnośś ciami.

§ 19.
1.
Komornik ma prawo do informowania o wykonywaniu zawodu oraz
prowadzonej kancelarii wyłącznie za pośś rednictwem właśnej śtrony internetowej.
2.
Informacja o wykonywaniu zawodu oraz prowadzonej kancelarii nie mozż e:

naruśzacś godnośś ci zawodu komornika,

naruśzacś tajemnicy zawodowej,

wprowadzacś w błąd,

miecś charakteru oferty, ani w zż aden inny śpośoś b śkłaniacś do śkładania wniośkoś w
egzekucyjnych,

dotyczycś innych komornikoś w lub kancelarii komorniczych,

zawieracś jakichkolwiek elementoś w ocennych lub poroś wnawczych,

wśkazywacś śtron i ucześtnikoś w pośtępowanś , pełnomocnikoś w ani prowadzonych
śpraw egzekucyjnych,

dotyczycś innych komornikoś w lub firm.

Dział III
Zasady postępowania poza służbą
Rozdział I
Praca w samorządzie
§ 20.
Sprawowanie funkcji we władzach śamorządu komorniczego jeśt prawem
i obowiązkiem kazż dego komornika.
§ 21.
Komornik wybrany do władz śamorządowych obowiązany jeśt ucześtniczycś w jego
pracach z najwyzż śzą śtarannośś cią.
§ 22.
Krajowa Rada Komornicza i rady izb komorniczych trośzczą śię o dobre imię urzędu
komornika i otaczanie go śzacunkiem w śpołeczenś śtwie.
§ 23.
Szczegoś lną trośką organoś w śamorządu winni bycś objęci komornicy, komornicy
emerytowani oraz członkowie ich rodzin, ktoś rych wyjątkowa śytuacja zż yciowa to
uzaśadnia.
§ 24.
Komornik okazuje śzacunek władzom śamorządu komorniczego, podporządkowuje śię
ich decyzjom oraz wśpoś łdziała z nimi we wśzyśtkich śprawach dotyczących urzędu.
§ 25.
Komornik obowiązany jeśt ucześtniczycś w walnych zgromadzeniach komornikoś w izb
komorniczych.
§ 26.
Rada izby komorniczej jeśt zobowiązana rozwazż ycś zgłośzone przez komornika uwagi
i wniośki bez zbędnej zwłoki.
Rozdział II
Stosunek do kolegów
§ 27.
Kierując śię dobrem wymiaru śprawiedliwośś ci i śolidarnośś cią zawodową, komornicy
powinni śłuzż ycś śobie radą, udzielacś wzajemnej pomocy w wypełnianiu powinnośś ci
śłuzż bowych oraz pogłębiacś zawodową integrację.
§ 28.

Komornik w śtośunku do innych członkoś w śamorządu komorniczego winien
prześtrzegacś zaśad roś wnośś ci, uprzejmośś ci, lojalnośś ci, kolezż enś śtwa, wzajemnej
zż yczliwośś ci i śzacunku.
§ 29.
Nieporozumienia pomiędzy komornikami powinny bycś rozpatrywane w pierwśzej
kolejnośś ci przez organy śamorządu komorniczego.
§ 30.
Komornik nie mozż e publicznie komentowacś czynnośś ci śłuzż bowych dokonywanych przez
innego członka śamorządu komorniczego i winien dbacś o to, by nie czynił tego nikt
z jego pracownikoś w.
§ 31.
Komornik jeśt uprawniony do zwroś cenia, w taktownej formie, uwagi innemu członkowi
śamorządu komorniczego naruśzającemu zaśady etyki zawodowej, a w śytuacjach
śzczegoś lnie uzaśadnionych winien zawiadomicś o naruśzeniu organy śamorządu
komorniczego.

