
Test z ustawy z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2363 ze zm.) 
 

Nr Treść pytania Odp. 
Źródło 
(art.) 

 

 
  

 
1. W postanowieniu w przedmiocie kosztów komorniczych komornik 

oznacza ich wysokość z rozbiciem na poszczególne rodzaje opłat i 
wydatków oraz wskazuje, do jakiej wysokości i przez kogo zostały 
uiszczone, a w razie konieczności wskazuje osobę, którą one 
obciążają. W postanowieniu o pobraniu kosztów komorniczych 
zawiera się wezwanie strony, aby uiściła należne koszty komornicze 
w terminie: 
a) 7 dni od dnia doręczenia postanowienia pod rygorem wszczęcia 
egzekucji, 
b) 14 dni od dnia doręczenia postanowienia pod rygorem wszczęcia 
egzekucji, 
c) 30 dni od dnia doręczenia postanowienia pod rygorem wszczęcia 
egzekucji. 

a 
Art. 3 
ust. 1 

  
2. Wydatkami są m.in.: 

a) koszty ogłoszeń, 
b) koszty przekazania środków pieniężnych przekazem pocztowym lub 
przelewem bankowym, 
c) obie powyższe odpowiedzi są prawidłowe. 

c 
Art. 6 
ust. 1 
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3. Zaliczkę na koszty doręczenia korespondencji uiszcza wierzyciel lub 

wnioskodawca i nie może ona jednorazowo przekroczyć: 
a) 50 zł, 
b) 50 zł, chyba że planowane wydatki znacznie przekroczą tę kwotę, 
c) 60 złotych, chyba że planowane wydatki znacznie przekroczą tę kwotę. 

c 
Art. 7 
ust. 2 

  
4. Czynność, w związku z którą komornik zażądał zaliczki na pokrycie 

wydatków, podejmuje się: 
a) niezwłocznie, 
b) nie później niż w terminie 7 dni od dnia uiszczenia zaliczki, 
c) nie później niż w terminie 14 dni od dnia uiszczenia zaliczki. 

b 
Art. 9 
ust. 1 

  
5. Postanowienie o przyznaniu należności komornik wydaje na 

wniosek podmiotu uprawnionego do jej otrzymania. Złożenie faktury 
lub rachunku jest równoznaczne ze złożeniem wniosku. Wniosek 
składa się w terminie: 
a) 7 dni od dnia dokonania czynności uzasadniającej przyznanie 
należności pod rygorem wygaśnięcia prawa do przyznania należności,  
b) 14 dni od dnia dokonania czynności uzasadniającej przyznanie 
należności pod rygorem odrzucenia wniosku,  
c) 21 dni od dnia dokonania czynności uzasadniającej przyznanie 
należności pod rygorem oddalenia wniosku. 

a 
Art. 10 
ust. 2 

  
6. Podmiotom, które przedstawiły dokument na żądanie komornika, 

przysługuje zwrot udokumentowanych wydatków. Przepis ten w 
b 

Art. 14 
ust. 1 i 4 



sprawach w sprawach o egzekucję lub wykonanie postanowienia o 
udzieleniu zabezpieczenia świadczeń alimentacyjnych lub rent 
mających charakter alimentów oraz w sprawach o egzekucję lub 
wykonanie zabezpieczenia roszczenia niezwiązanego z 
wykonywaniem działalności gospodarczej wszczętych na wniosek 
Skarbu Państwa, w tym na polecenie sądu lub prokuratora: 
a) ma również zastosowanie, 
b) nie ma zastosowania; w sprawach tych przedstawianie dokumentów i 
udzielanie informacji jest nieodpłatne, 
c) nie ma zastosowania; w sprawach tych za przedstawianie 
dokumentów i udzielanie informacji przysługuje zryczałtowane 
wynagrodzenie w wysokości 100 zł.  

  
7. Komornik rozlicza zaliczkę w terminie miesiąca od dnia poniesienia 

wydatków, na które była przeznaczona, i zwraca jej niewykorzystaną 
część. Jeżeli opłacona zaliczkowo czynność nie została dokonana, 
zaliczka podlega zwrotowi w terminie: 
a) 14 dni od dnia jej pobrania, 
b) miesiąca od dnia jej pobrania, 
c) 3 miesięcy od dnia jej pobrania. 

c 
Art. 16 
ust. 1 

  
8. Komornik rozlicza zaliczkę w terminie miesiąca od dnia poniesienia 

wydatków, na które była przeznaczona, i zwraca jej niewykorzystaną 
część. Jeżeli opłacona zaliczkowo czynność nie została dokonana, 
zaliczka podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia jej 
pobrania. Przepisu tego nie stosuje się do zaliczki w zakresie, w 
którym została ona przeznaczona na sfinansowanie należności 
przyznanej w drodze postanowienia, zaliczki na pokrycie opłaty 
sądowej należnej od wniosku o wpis w księdze wieczystej oraz 
zaliczki na koszty doręczenia korespondencji. Zaliczka na koszty 
doręczenia korespondencji podlega rozliczeniu: 
a) wraz z zakończeniem postępowania, 
b) w terminie 30 dni od dnia doręczenia korespondencji, 
c) w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania. 

a 
Art. 16 
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9. Opłaty komornicze są: 

a) proporcjonalne, stałe albo tymczasowe, 
b) stosunkowe albo stałe, 
c) stosunkowe, stałe albo tymczasowe. 

b Art. 19 

 
10. Opłatę egzekucyjną za egzekucję świadczeń pieniężnych komornik 

ściąga wraz z egzekwowanym świadczeniem, proporcjonalnie do 
wartości wyegzekwowanego świadczenia. Ściągnięcie opłaty nie 
wymaga wydania postanowienia. Wysokość opłat ściągniętych i 
należnych komornik ustala odrębnym postanowieniem wydawanym 
nie rzadziej niż co: 
a) 6 miesięcy, chyba że postępowanie trwa krócej, 
b) roku, chyba że postępowanie trwa krócej, 
c) 18 miesięcy, chyba że postępowanie trwa krócej. 

b 
Art. 21 
ust. 1  

 
11. Jeżeli od wniosku nie uiszczono należnej opłaty, komornik wzywa 

wnioskodawcę do jej uiszczenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
wezwania. Jeżeli wniosek złożyła osoba zamieszkała lub mająca 
siedzibę za granicą, która nie ma w kraju przedstawiciela, komornik 
wyznacza termin na uiszczenie opłaty nie krótszy niż: 
a) miesiąc, 

a 
Art. 22 
ust. 2 



b) 45 dni, 
c) 60 dni. 

 
12. Podstawę obliczenia opłaty stosunkowej stanowi wartość 

świadczenia. Do wartości świadczenia: 
a) nie wlicza się należności głównej wraz z odsetkami, kosztami i innymi 
należnościami ubocznymi, 
b) wlicza się należność główną wraz z odsetkami, kosztami i innymi 
należnościami ubocznymi oraz koszty zastępstwa prawnego i koszty 
komornicze należne w postępowaniu egzekucyjnym, w którym jest 
obliczana opłata, 
c) wlicza się należność główną wraz z odsetkami, kosztami i innymi 
należnościami ubocznymi, z wyjątkiem kosztów zastępstwa prawnego i 
kosztów komorniczych należnych w postępowaniu egzekucyjnym, w 
którym jest obliczana opłata. 

c 
Art. 23 
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13. W razie połączenia postępowań egzekucyjnych co do 

nieruchomości lub części nieruchomości albo przyłączenia się 
wierzyciela do postępowania egzekucyjnego co do nieruchomości 
komornik pobiera jedną opłatę egzekucyjną obliczoną od łącznej 
wartości wyegzekwowanych świadczeń. Opłata nie może być 
wyższa niż: 
a) 20 000 zł, 
b) 50 000 zł, 
c) 100 000 zł. 

b Art. 24 

 
14. Opłaty stosunkowe w sprawie nie mogą być niższe niż: 

a) 150 zł i wyższe niż 50 000 zł, 
b) 100 zł i wyższe niż 10 000 z, 
c) 30 zł i wyższe niż 100 000 zł. 

a 
Art. 25 
ust. 1 

 
15. W sprawie o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik ściąga od 

dłużnika opłatę stosunkową w wysokości: 
a) 2% wartości wyegzekwowanego świadczenia, 
b) 5% wartości wyegzekwowanego świadczenia, 
c) 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia. 

c 
Art. 27 
ust. 1 

 
16. Jeżeli dłużnik, w terminie miesiąca od dnia doręczenia mu 

zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, wpłaci do rąk komornika lub 
na jego rachunek bankowy całość lub część egzekwowanego 
świadczenia, komornik: 
a) nie ściąga od dłużnika opłaty, 
b) ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 3% wartości 
wyegzekwowanego w ten sposób świadczenia, 
c) ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości 
wyegzekwowanego w ten sposób świadczenia. 

b 
Art. 27 
ust. 2 

 
17. W razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek 

wierzyciela: 
a) wierzyciela obciąża opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości 
świadczenia pozostałego do wyegzekwowania; jeżeli jednak wierzyciel 
wykaże, że przyczyna umorzenia postępowania egzekucyjnego wiąże się 
ze spełnieniem świadczenia przez dłużnika w terminie miesiąca od dnia 
doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji albo z 
zawarciem w tym terminie porozumienia między wierzycielem a 
dłużnikiem dotyczącego sposobu lub terminu spełnienia świadczenia, 

a 
Art. 29 
ust. 1 



opłata ta obciąża dłużnika, 
b) wierzyciela zawsze obciąża opłata stosunkowa w wysokości 10% 
wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, 
c) dłużnika obciąża opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości 
świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. 

 
18. Jeżeli wniosek wierzyciela, o którym mowa powyżej, został 

zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o 
wszczęciu egzekucji, opłata wynosi: 
a) 100 zł, 
b) 200 zł, 
c) 300 zł. 

a 
art. 29 
ust. 2 

 
19. W razie oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania 

egzekucyjnego lub wskazania we wniosku o wszczęcie egzekucji 
osoby niebędącej dłużnikiem komornik wydaje postanowienie o: 
a) odrzuceniu wniosku, 
b) pobraniu od wierzyciela opłaty stosunkowej w wysokości 10% 
egzekwowanego świadczenia, 
c) pobraniu od wierzyciela zaliczki w wysokości 2% egzekwowanego 
świadczenia. 

b Art. 30 

 
20. Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wydania rzeczy 

ruchomej wynosi: 
a) 100 zł, 
b) 200 zł, 
c) 400 zł. 

c Art. 33 

 
21. Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wprowadzenia w 

posiadanie nieruchomości służącej do zaspokojenia potrzeb 
mieszkaniowych dłużnika albo opróżnienia lokalu lub 
pomieszczenia służącego do zaspokojenia takich potrzeb wynosi: 
a) 300 zł, 
b) 500 zł, 
c) 1500 zł, 

c 
Art. 34 
ust. 1 

 
22. Opłata stała od wniosku o wprowadzenie syndyka masy upadłości 

albo zarządcy w posiadanie majątku lub zarządcy w zarząd 
nieruchomości wynosi: 
a) 200 zł, 
b) 400 zł, 
c) 2000 zł. 

b Art. 35 

 
23. Opłata stała za udział w usunięciu oporu dłużnika oraz wykonanie 

polecenia sądu w sprawie osadzenia dłużnika w areszcie wynosi: 
a) 100 zł, 
b) 1000 zł, 
c) 2000 zł, 

b 
Art. 36 
ust. 1 

 
24. Opłata stała od wniosku o wykonanie postanowienia o 

zabezpieczeniu spadku albo sporządzenie spisu inwentarza wynosi: 
a) 200 zł, 
b) 300 zł, 
c) 400 zł. 

c Art. 40 

 
25. Opłata stała za sporządzenie protokołu stanu faktycznego wynosi: c Art. 42 



a) 100 zł, 
b) 150 zł 
c) 400 zł. 

 
26. Zwolnienie od kosztów sądowych przysługujące stronie z mocy 

ustawy albo przyznane stronie w postępowaniu rozpoznawczym: 
a) rozciąga się na koszty komornicze, 
b) nie rozciąga się na koszty komornicze, 
c) rozciąga się na koszty komornicze, o ile w postanowieniu o zwolnieniu 
tak wskazano. 

a 
Art. 45 
ust. 1 

 
27. Skarb Państwa: 

a) nie uiszcza opłat egzekucyjnych, 
b) nie uiszcza opłat egzekucyjnych ponad 1000 zł, 
c) uiszcza opłaty egzekucyjne. 

a 
Art. 45 
ust. 2 

 
28. Strona powołująca się na zwolnienie od kosztów przez sąd 

przedkłada komornikowi odpis postanowienia o zwolnieniu od 
kosztów. W razie braku tego odpisu komornik: 
a) wzywa stronę do jego przedłożenia w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia wezwania pod rygorem uznania, że stronie nie przysługuje 
zwolnienie od kosztów, 
b) oddala wniosek, 
c) wzywa stronę do jego przedłożenia w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia wezwania pod rygorem nałożenia kary pieniężnej w 
wysokości 1000 zł. 

a 
Art. 45 
ust. 6 

 
29. Zwolnienie strony od kosztów komorniczych: 

a) zwalnia ją z obowiązku poniesienia opłaty egzekucyjnej za egzekucję 
świadczeń pieniężnych oraz zwrotu kosztów postępowania 
egzekucyjnego drugiej stronie, 
b) nie zwalnia jej z obowiązku poniesienia opłaty egzekucyjnej za 
egzekucję świadczeń pieniężnych; zwalnia ją natomiast od obowiązku 
zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego drugiej stronie, jeżeli 
zachodzą podstawy do obciążenia strony kosztami postępowania 
egzekucyjnego. 
c) nie zwalnia jej z obowiązku poniesienia opłaty egzekucyjnej za 
egzekucję świadczeń pieniężnych oraz zwrotu kosztów postępowania 
egzekucyjnego drugiej stronie, jeżeli zachodzą podstawy do obciążenia 
strony opłatą egzekucyjną lub kosztami postępowania egzekucyjnego. 

c Art. 47 

 
30. Dłużnik może złożyć wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej za 

egzekucję świadczeń pieniężnych, jeżeli przemawiają za tym 
szczególne okoliczności odnoszące się do nakładu pracy komornika 
lub sytuacji majątkowej dłużnika oraz wysokości jego dochodów. 
Opłata obniżona nie może być niższa niż: 
a) 200 zł, 
b) 1/3 opłaty należnej na podstawie ustawy, nie niższa jednak niż 200 zł, 
c) 1/4 opłaty należnej na podstawie ustawy, nie niższa jednak niż 100 zł. 

b 
Art. 48 
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