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ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWEGO PROGRAMU SZKOLENIA  
DLA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH I ROKU  

Z WYSZCZEGÓLNIENIEM TEMATYKI  
I WYKŁADOWCÓW  2019 R. 

 

Zajęcia odbywają się wymiarze  8 godzin lekcyjnych po 45 minut z możliwością ich 
łączenia w pełne cykle godzinowe. 
 
 
 
30 stycznia 2019 r. 
 
 1. WYBRANE ELEMENTY PRAWA BANKOWEGO I OBROTU INSTRUMENTAMI 
FINANSOWYMI - wykładowca  radca prawny Hanna Kabacińska 
 
1.Ustawa prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 ) 
-system bankowy w Polsce 
-czynności bankowe 
-obowiązki i odpowiedzialność banków związane z prowadzeniem rozliczeń pieniężnych 
-kredyty ,gwarancje bankowe, papiery wartościowe 
-bankowy tytuł egzekucyjny – uchylenie przepisów o bankowym tytule egzekucyjnym, moc 
obowiązująca bankowych 
tytułów, którym nadana została klauzula wykonalności przed 27.11.2015r 
-sposoby zabezpieczeń stosowane przez banki i ich wpływ na postępowanie egzekucyjne 
 (hipoteka bankowa, zastaw rejestrowy, poręczenie cywilne, cesja wierzytelności, blokada 
rachunku bankowego ) 
- Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych z dnia 2 kwietnia 2004 r ( tj. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 891 ) i skutki ustanowienia zabezpieczeń finansowych w postępowaniu egzekucyjnym 
-tajemnica bankowa i dostęp komornika do informacji stanowiących tajemnicę bankową 
- rachunek bankowy ( rodzaje rachunków bankowych, rachunki wspólne, rachunki 
powiernicze ) 
- dostęp komornika do informacji o rachunkach bankowych dłużnika 
- przepisy ustawy Prawo bankowe mające zastosowanie w przypadku zajęcia rachunku 
bankowego ( kwota wolna od zajęcia, środki wolne od zajęcia ) 
2.Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym z dnia 21 lipca 2006 r.( tj. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 196) 
- rola i zadania Komisji Nadzoru Finansowego 
- skład Komisji Nadzoru Finansowego 
- uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego 
3. Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 
przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016 r (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1937 ) 
- zadania BFG 
- zakres ochrony depozytów 
 
 
 
31stycznia 2019 r . 
 
2. WYBRANE ZAGADNIENIA  POSTĘPOWANIA WIECZYSTOKSIĘGOWEGO 
- wykładowca SSR  Alina Stępień -Milukow 
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-księgi wieczyste – zagadnienia podstawowe 
-ustrój ksiąg wieczystych 
-wpisy do ksiąg wieczystych ,podstawy ,warunki formalne 
-postępowanie przed sądem wieczystoksięgowym 
-akt notarialny 
 
 Akty prawne: 
* Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U.2017.1007 tj. z dnia 
2017.05.24) 
 *Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.1360 tj. z dnia 
2018.07.16) 
 
 
 
 
1 lutego 2019 r. 
 
3. WYBRANE ELEMENTY PRAWA BANKOWEGO I OBROTU INSTRUMENTAMI 
FINANSOWYMI -wykładowca  radca prawny Hanna Kabacińska 

 
1.Ustawa o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 
1373 ) 
- konstytucyjne podstawy funkcjonowania NBP 
- ustawowe cele i zadania NBP 
- organy NBP 
- zadania i funkcje Rady Polityki Pieniężnej 
2.Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r.( tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1528 ) i 
3.Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i 
agentami z dnia 23 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 819 ) - wzmianka 
4.Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.( tj. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1768 ) 
-pojęcie instrumentu finansowego i  rodzaje instrumentów finansowych 
-zasady obrotu instrumentami finansowymi 
-działalność maklerska 
-tajemnica zawodowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi 
5.Ustawa o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 238 ) 
- pojęcie i funkcje obligacji 
6. Wybrane przepisy z zakresu prawa wekslowego i czekowego 
- weksel trasowany 
- weksel własny 
- funkcje weksla 
- przenoszenie weksla 
- rekta weksel 
- poręczenie wekslowe 
- funkcje i rodzaje czeków 
 
Akty prawne  
Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz.U.2016.160 tj. z dnia 2016.02.09) 

 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe (Dz.U.2016.462 tj. z dnia 2016.04.06) 
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6 lutego 2019 r. 
 
4.WYBRANE ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO MATERIALNEGO -wykładowca 
SSA Krzysztof  Józefowicz 
 
 
Część ogólna prawa cywilnego. 
Podmioty stosunków cywilnoprawnych    
-osoby fizyczne :zdolność prawna ,zdolność do czynności prawnych, ubezwłasnowolnienie, 
ochrona dóbr osobistych ,miejsce zamieszkania 
-osoby prawne: siedziba ,organy ,Skarb Państwa i jego reprezentacja ,kurator osoby prawnej 
-przedsiębiorstwa 
-oświadczenia woli i ich skuteczność 
-terminy przedawnień 
 
Akt prawny  
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r kodeks cywilny ( Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (Dz.U.2018.1025 tj. z dnia 2018.05.29) 
 
 
 
 
 
18 lutego 2019 r. 

5.ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ KOMORNIKA SĄDOWEGO ,ELEMENTY PRAWA 
PRASOWEGO ,KONTAKTY Z MEDIAMI - wykładowcy Komornik Sądowy  Marek Jessa, 
Komornik Sądowy Marek Grzelak , Michał Lewandowski  

-pojęcie etyki zawodowej 

- Kodeks etyki zawodowej komornika (ewolucja zasad etyki zawodowej komornika sądowego, 
naruszenie kodeksu etyki jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej) 

-elementy prawa prasowego, kontakty komornika z mediami 

-zachowanie się w sytuacjach podwyższonego ryzyka 

-organizacja pracy komornika 

-dyscyplina i kultura pracy komornika 

Lista aktów prawnych: 

 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.1360 t.j. z dnia 
2018.07.16) 

 Uchwała Krajowej Rady Komorniczej z 6 września 2016 r. – Kodeks Etyki Zawodowej 
Komornika  

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U.2018.1309 tj. z dnia 
2018.07.06) 

 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z dnia 2018.04.25) 
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21 lutego 2019 r. 

6.WYBRANE ZAGADNIENIA  POSTĘPOWANIA WIECZYSTOKSIĘGOWEGO- 
wykładowca SSR  Alina Stępień -Milukow 
 
 

1. Hipoteka i jej rodzaje 
2. Hipoteka na wierzytelności hipotecznej 
3. Hipoteka przymusowa 
4. Opróżnione miejsce hipoteczne 
 
Akty prawne: 
* Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U.2017.1007 t.j. z dnia 
2017.05.24) 
 *Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.1360 t.j. z dnia 
2018.07.16) 
 
 
 
 
25 lutego 2019 r . 

 
7.WYBRANE ELEMENTY PRAWA KONSTYTUCYNEGO ,PRZEPISY Z ZAKRESU 
USTROJU I STRUKTURY PAŃSTWA ,SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I 
ZAWODOWEGO ,OCHRONY PRAWA   -wykładowca Prokurator Prokuratury Okręgowej 
delegowany do Prokuratury Regionalnej  Roman Szymanowski 
 
 
-rodzaj i podział władz 
-proces legislacyjny  i źródła prawa 
-Rada Ministrów i administracja rządowa ,ich struktura ,kompetencje ,zadania 
-sposób ukształtowania sądownictwa /wybrane przepisy Ustawy o ustrojów sądów  
powszechnych 
-struktura organizacyjna prokuratury ,jej zadania 
 -Najwyższa Izba Kontroli ,jej zadania ,organizacja 
-Rzecznik Praw Obywatelskich ,zadania i obowiązki 
-zawód adwokata i radcy prawnego (prawa i obowiązki ,zadania samorządu zawodowego ,jego 
organy ,tryb postępowania) w oparciu o Ustawę Prawo o adwokaturze i Ustawy  o Radcach 
prawnych 
-zawód notariusza ,powoływanie notariusza, jego obowiązki  ,samorząd  notarialny ,czynności 
notarialne  
-zasada równego traktowania przez władze publiczne 
-obywatelstwo polskie 
 -prawo do sądu według Konstytucji RP 
-Senat – skład i kompetencje w dziedzinie stanowienia prawa 
 -Sejm – skład i kompetencje w dziedzinie stanowienia prawa 
-prawa człowieka w Konstytucji RP 
. własność w świetle Konstytucji RP 
. ochrona rodziny i dziecka w Konstytucji RP 
. podstawowe obowiązki obywatela RP 
. godło, barwy i hymn RP 
 .źródła prawa 
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. znaczenie ratyfikowanej i ogłoszonej umowy międzynarodowej 
. znaczenie prawne Konstytucji RP 
. demokratyczne państwo prawne 
. podstawa i granice działania organów władzy publicznej 
. samorządy zawodowy 
. rodzaj i podział władz 
-proces legislacyjny  i źródła prawa 
-Rada Ministrów i administracja rządowa ,ich struktura ,kompetencje ,zadania 
-sposób ukształtowania sądownictwa/wybrane przepisy Ustawy o ustrojów sądów powszechnych 
-struktura organizacyjna prokuratury ,jej zadania 
 -Najwyższa Izba Kontroli ,jej zadania ,organizacja 
-Rzecznik Praw Obywatelskich ,zadania i obowiązki 
-zawód adwokata i radcy prawnego (prawa i obowiązki ,zadania samorządu zawodowego ,jego 
organy ,tryb postępowania) w oparciu o Ustawę Prawo o adwokaturze i Ustawy  o Radcach 
prawnych 
-zawód notariusza ,powoływanie notariusza, jego obowiązki, samorząd  notarialny ,czynności 
notarialne  
. władza ustawodawcza 
. władza wykonawcza 
. inicjatywa ustawodawcza 
. proces legislacyjny 
. Prezydent RP – uprawnienia 
. Administracja rządowa 
. Samorząd terytorialny. Sądy, ustawa o ustroju sądów powszechnych 
 Trybunały 
 -Sąd Najwyższy 
 -Naczelny Sąd Administracyjny 
-Trybunał Konstytucyjny  
-Najwyższa Izba Kontroli 
-Konstytucyjne aspekty członkostwa w Unii Europejskiej 
 -Ochrona obywateli, praw i interesów Polski w stosunkach zagranicznych 
 -Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2202 r. Nr 101, poz. 
926 ze zm.) 
 
 
 
Lista aktów prawnych: 
 *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.1997.78.483 z dnia 
1997.07.16) 
 *Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U.2018.1829 tj. z dnia 
2018.09.26) 
 *Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U.2018.1309 tj. z dnia 
2018.07.06) 
 *Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z dnia 2018.04.25) 
 *Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.23 tj. z dnia 
2018.01.05) 
 *Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 
(M.P.2012.32 j.t. z dnia 2012.01.25) 

 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz.U.2016.2050 tj. z dnia 2016.12.16) 
 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U.2018.5 z dnia 2018.01.02) 
 Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U.2017.2188 tj. z 

dnia 2017.11.28)) 
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 Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie stosowania prawa Unii 
Europejskiej 
(M.P.2004.20.359 z dnia 2004.05.14) 

 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 
2018.05.24) 
* Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U.2018poz 23) 
2018.05.24) 
*Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 Prawo o prokuraturze (Dz. .U .2016 poz. 197 ) 
*Ustawa z dnia 26 maja 1982 Prawo o adwokaturze (Dz. .U 1982/16 poz. 124 z póz.zm) 
*Ustawa z dnia 26 lipca 1982  o radcach prawnych (Dz.U. 1982/19 poz. 145 z póź.zm ) 
*Ustawa z dnia 14 lutego 1991 Prawo o notariacie (Dz. .U.1991/22poz 91 z póz.zm.) 
*Ustawa z dnia 8 maja 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U . 1990/16poz 95 z póz. zm ) 
*Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym ( Dz.U. 1998 /91 poz. .578 z póz 
zm ) 
*Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie województwa (Dz.U.1998/91poz 576 z póz.zm) 
*Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996r o Radzie Ministrów ( Dz.U.1996 /166 poz. 492 z póź zm) 
 

 

26 lutego 2019 r . 

8.PRAWO RODZINNE -wybrane zagadnienia -wykładowca SSA w stanie spoczynku  Jerzy 
Bączyk  

 -odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte w sprawach wynikających z zaspokajania 
zwykłych potrzeb rodziny 
-wspólność wynikająca ze wspólności majątkowej między małżonkami 
-majątek osobisty 
-zmiana lub wyłączenie wspólności ustawowej 
-ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa 
-skutki ustania wspólności ustawowej 
- małżeńskie ustroje majątkowe 

Lista aktów 

* Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2017.682 tj. z dnia 
2017.03.30) 

 

 

27 lutego 2019 r. 

9.PRAWO RODZINNE- wybrane zagadnienia- wykładowca SSA w stanie spoczynku  Jerzy  
Bączyk 

-pokrewieństwo, powinowactwo 

-ustanie małżeństwa 

-skutki orzeczenia separacji 

-osoby uprawnione i zobowiązane do alimentacji, obowiązek alimentacyjny 

-opieka i kuratela 
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-przysposobienie 

- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
(Dz.U.2017.489 tj. z dnia 2017.03.07) 

-Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2017.1952 tj. z dnia 
2017.10.20) 

Lista aktów prawnych: 

* Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2017.682 tj. z dnia 
2017.03.30) 

 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
(Dz.U.2018.554 tj. z dnia 

2018.03.15) 

 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2017.1952 tj. z dnia 
2017.10.20) 

 

 

1 marca 2019 r. 

10.POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE -wybrane zagadnienia-wykładowca Komornik 
Sądowy Piotr Winter 

-omówienie różnic pomiędzy Ustawą  o komornikach sądowych i egzekucji a Ustawą o kosztach 
sądowych  oraz Ustawą o komornikach sądowych i wpływ tych ustaw na postępowanie 
egzekucyjne 

-rozwiązywanie kazusów  

Lista aktów prawnych: 

 *Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.1360 t.j. z dnia 
2018.07.16) 

* Ustawa z dn. 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771) i akty 
wykonawcze 

* Ustawa z dn. 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770) 

 

6 marca2019 r. 

11.WYBRANE ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO MATERIALNEGO --wykładowca 
SSA Krzysztof  Józefowicz 
 

-forma czynności prawnych 

-postacie czynności prawnych 

-pojęcie przedstawicielstwa i źródła umocowania do działania w cudzym imieniu 
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-podliczanie terminów w prawie cywilnym 

-upływ czasu w prawie cywilnym, terminy zawite, przedawnienie 

-warunek w prawie cywilnym 

-rozwiązywanie kazusów 

Lista aktów prawnych: 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29) 

 

 

11 marca 2019 r. 

12.WYBRANE ZAGADNIENIA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO -wykładowca SSO 
Alina Szymanowska   
 
 
-zakres stosowania art. 13 § 2 k.p.c. 
 
-zasada: dyspozycyjności (rozporządzalności), jawności, bezpośredniości postępowania, 
kontradyktoryjności, równości i formalizmu postępowania 
 
 -stosunek postępowania cywilnego do postępowania karnego i odwrotnie 
 
-przepisy ogólne o jurysdykcji krajowej 
 
-jurysdykcja krajowa w procesie 
 
-jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym 
 
-jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym. 
 
-na czym polega immunitet sądowy i egzekucyjny 
 
Lista aktów prawnych: 

 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.1360 t.j. z dnia 
2018.07.16) 
 
 
 
 
13 marca 2019 r. 
 
13. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE -wybrane elementy 
wykładowca  radca prawny Aleksandra Burzyńska -Grzelak  
 
 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

 - zakres obowiązywania 
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 -właściwość organów 

 -strony 

 -załatwianie spraw 

 -postępowanie 

 -decyzje 

 -odwołania, wznowienie postępowania, uchylenie oraz stwierdzenie nieważności   decyzji 

- wydawanie zaświadczeń 

Lista aktów prawnych: 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 
t.j. z dnia 2017.06.27) 

 

 

22 marca 2019 r. 

14. PRZEPISY USTROJOWE DOTYCZĄCE KOMORNIKÓW I SAMORZADU 
KOMORNICZEGO ,SĄDOWNICTWA-  wykładowca Komornik Sądowy Piotr Winter 

 

-status prawny komornika sądowego – komornik jako funkcjonariusz publiczny, organ władzy 
publicznej, miejsce w systemie wymiaru sprawiedliwości 

-wymagania stawiane kandydatom do zawodu komornika 

-powoływanie i odwoływanie komorników 

-instytucja zastępcy komornika i kuratora kancelarii. 

-obowiązki komornika po powołaniu 

-ograniczenia możliwości podejmowania dodatkowego zatrudnienia 

-przynależność do samorządu komorniczego 

-ślubowanie komornika 

-uzyskanie uprawnień przez powołanego komornika do wykonywania czynności 

-pieczęć komornika 

-rewir komorniczy- definicja i przypadki zmian rewirów 

-zasada pełnienia osobiście przez komornika czynności – wyjątki, w tym zakres i cel zlecania 
czynności asesorowi komorniczemu 

-uprawnienie komornika do żądania informacji. Wynagrodzenie za udzielenie informacji 
dotyczących stanu majątkowego dłużnika 

-wybór komornika. Dopuszczalność przyjęcia wniosku wierzyciela o prowadzenie egzekucji poza 
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swoim rewirem  oraz konsekwencje przyjęcia takiego wniosku z naruszeniem przepisów 

-kancelaria komornika 

-personel kancelarii komornika, podstawy nawiązania i zakończenia zatrudnienia 

-dochód komornika i jego składniki w świetle art. 48 ust. 4 u. kom, w tym wynagrodzenie 
prowizyjne 

-koszty działalności egzekucyjnej pokrywane z wynagrodzenia prowizyjnego oraz opłat 
komorniczych innych niż opłaty egzekucyjne 

Lista aktów prawnych: 

 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.1360 t.j. z dnia 
2018.07.16) 

 Ustawa z dn. 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771) i akty 
wykonawcze 

 Ustawa z dn. 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770) 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.23 t.j. z dnia 
2018.01.05) 

 

 

25 marca 2019 r . 

15. PRAWO KARNE -wybrane elementy- wykładowca Prokurator Prokuratury Okręgowej 
delegowany do Prokuratury Regionalnej  Roman Szymanowski 

 

-konstrukcja i wykładnia przepisów prawa 

-zasady obowiązywania ustawy karnej 

-definicja przestępstwa i czynu zabronionego 

-pojęcie ustawowych znamion przestępstwa i ich systematyka 

-ogólna klasyfikacja przestępstw 

-zagadnienie strony podmiotowej czynu zabronionego oraz winy 

-okoliczności uchylające kryminalną bezprawność czynu, w tym kontratypy 

-podmiotowe przesłanki odpowiedzialności karnej, w tym okoliczności wyłączające winę 

-formy popełnienia czynu zabronionego 

-kary, środki karne, środki kompensacyjne oraz przepadek 

-wymiar kary 

-zbieg przepisów ustawy, zbieg przestępstw i kara łączna 
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-problematyka recydywy 

-środki związane z poddaniem sprawcy próbie (probacyjne) 

-środki zabezpieczające 

-uchylenie karalności i zatarcie skazania 

-systematyka części szczególnej Kodeksu karnego 

-odpowiedzialność karna funkcjonariuszy publicznych (art 231 kk) 

-przestępstwa na szkodę wierzycieli (art 300 -302 kk) 

Lista aktów prawnych: 

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2018.1600 t.j. z dnia 2018.08.21) 

 

 

4 kwietnia 2019 r. 

16.PRAWO HANDLOWE -wybrane zagadnienia cz. 1. -SSO Arkadiusz Opala 

 

Prawo spółek handlowych 

1.Spółki osobowe w KSH (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna),  
w tym: 

   a) powstanie spółki 

   b) organizacja, stosunki wewnętrzne i zewnętrzne spółki 

   c) odpowiedzialność za zobowiązania wspólników spółek osobowych. 

2. Rozwiązywanie kazusów 

Lista aktów prawnych: 

 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.1577 t.j. z dnia 
2017.08.24) 

 

 

5 kwietnia 2019 r. 

17. PRAWO HANDLOWE -wybrane zagadnienia cz. 2 - wykładowca SSO Arkadiusz Opala 

 

1. Spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna), w tym: 

a) powstanie spółki 

b) stosunki wewnętrzne spółki 
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c) organy spółki (sposób ich funkcjonowania): Zarząd, Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza 

d) rozwiązanie spółek kapitałowych 

2. Odpowiedzialność cywilnoprawna spółek, wspólników, zarządów spółek 

3. Przekształcenie, łączenie i podział spółek ze szczególnym uwzględnieniem zasad i podstaw 
ustalania 

odpowiedzialności za zobowiązania spółki przekształconej 

Lista aktów prawnych: 

 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 

 

 

8 kwietnia 2019 r . 

18.WYBRANE ZAGADNIENIA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO -wykładowca SSO 
Alina Szymanowska   
 
-właściwość (rzeczowa, miejscowa, przemienna, wyłączna, instancyjna i funkcjonalna) i skład 
sądu 

-udział prokuratora w postępowaniu cywilnym 

-udział organizacji społecznych w postępowaniu cywilnym 

-strony i uczestnicy postępowania 

-zdolność sądowa, zdolność procesowa, zdolność postulacyjna 

-współuczestnictwo procesowe 

-na czym polega następstwo procesowe 

pełnomocnicy procesowi 

-doręczanie pism sądowych i procesowych, w tym z udziałem zagranicznym 

-koszty procesu i pomoc prawna z urzędu 

Lista aktów prawnych: 

 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 
2018.05.29) 
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11 kwietnia 2019 r. 

19. WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA PRACY - wykładowca SSA Wiesława Stachowiak 

 

-podstawowe zasady prawa pracy 

-powszechne i autonomiczne źródła prawa pracy – zarys problematyki 

-cechy stosunku pracy, podstawy nawiązania stosunku pracy 

-zatrudnienie pracownicze a świadczenie pracy na podstawie umów prawa cywilnego 

-strony stosunku pracy 

-zawarcie, rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę 

-obowiązki pracodawcy i pracownika 

-kontrola pracownika w miejscu pracy 

-odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników 

-wynagrodzenie za pracę (pojęcie i składniki wynagrodzenia za pracę, ustalanie wysokości 
wynagrodzenia za pracę); ochrona wynagrodzenia za pracę 

-minimalne wynagrodzenie za pracę (jego wysokość, termin ustalenia), minimalna stawka 
godzinowa 

- czas pracy, normy czasu pracy, wymiar odpoczynku, przerwy w pracy, systemy czasu pracy, praca 
w godzinach nadliczbowych, praca w niedziele i święta, praca w porze nocnej, dyżur pracowniczy 

-pracownicze urlopy wypoczynkowe, bezpłatne i uprawnienia związane z rodzicielstwem 
bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Lista aktów prawnych: 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz.U.2018.917 t.j. z dnia 2018.05.16) wraz z 
aktami wykonawczymi 

 

 

12  kwietnia  2019 r. 

20. WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA PRACY - wykładowca SSA Wiesława Stachowiak  

-rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy 

-przedawnienie roszczeń 

1.Ubezpieczenia społeczne, emerytury i renty, możliwość dokonywania potrąceń  

(zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, świadczenia wyrównawcze i inne) 

2. Realizacja prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych 
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3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych 

4. Instytucje rynku pracy 

5. Instrumenty i usługi rynku pracy 

6. Bezrobotny i poszukujący pracy (nabycie i utrata statusu bezrobotnego, prawny status 
poszukującego pracy); 

7. Świadczenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy: formy prawne przeciwdziałania 
bezrobociu, prawne formy łagodzenia skutków bezrobocia 

Lista aktów prawnych: 

 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2017.1778 
t.j. z dnia 2017.09.25) 

 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz.U.2018.1265 t.j. z dnia 2018.06.29) 

 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(Dz.U.2018.999 t.j. z dnia 2018.05.24) 

Lista aktów prawnych: 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz.U.2018.917 t.j. z dnia 2018.05.16) wraz z 
aktami wykonawczymi 

 Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2017.847 
t.j. z dnia 2017.04.26) 

 

 

26 kwietnia 2019 r. 

21. POSTĘPOWANIE  KARNE -wybrane elementy -wykładowca Prokurator Prokuratury 
Okręgowej delegowany do Prokuratury Regionalnej  Roman Szymanowski 

 

-pojęcie procesu karnego i źródła prawa karnego procesowego 

-zasady obowiązujące w procesie karnym 

-przesłanki prowadzenia procesu karnego 

-uczestnicy procesu karnego 

-czynności procesowe 

-postępowanie dowodowe 

-środki przymusu w toku procesu karnego 

-przebieg procesu karnego, stadia 

-postępowanie odwoławcze 



15 
 
-nadzwyczajne środki zaskarżenia 

-kodeksowe postępowania szczególne 

-orzekanie w przedmiocie kary łącznej 

-odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie 

-ułaskawienie 

Lista aktów prawnych: 

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U.2018.1987 t.j. z dnia 
2018.10.17) 

 

 

10 maja2019 r. 

22. PRAWO GOSPODARCZE -wybrane elementy- wykładowca radca prawny Aleksandra 
Burzyńska -Grzelak   

 

-pojęcie przedsiębiorcy i działalności gospodarczej 

-zasady ewidencjonowania przedsiębiorców: rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego,  

- Centralna  Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Koncesja; zezwolenie; 
regulowana działalność gospodarcza 

-kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy 

-oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych 

-mikro przedsiębiorcy; mali i średni przedsiębiorcy 

-zwalczanie nieuczciwej konkurencji 

-udostępnianie informacji gospodarczych 

-pojęcie i rodzaje instrumentów finansowych 

-obrót instrumentami finansowymi 

- Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów 

Lista aktów prawnych: 

 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2018.646 z dnia 2018.03.30) 

 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej i Punkcie 

Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.2018.647 z dnia 2018.03.30) 

 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2018.986 t.j. z dnia 
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2018.05.23) 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz 
szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz.U.2014.1667 z dnia 2014.11.28) 

 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i 
innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz.U.2018.649 z dnia 2018.03.30) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2018.419 t.j. z 
dnia 2018.02.26) 

 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych(Dz.U.2018.470 tj. z dnia 2018.03.02) 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2017.1768 tj. z 
dnia 2017.09.22) 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2018.512 
tj. z dnia 2018.03.12) 

 Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U.2017.1278 
tj. z dnia  2017.06.29) 

 

 

13 maja 2019 r. 

23. WYBRANE ZAGADNIENIA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO/PROCES/ -
wykładowca SSO Alina Szymanowska   
 

-pojęcie, rodzaje, forma czynności postępowania cywilnego 

-udzielanie przez sąd stronom i uczestnikom postępowania niezbędnych pouczeń co do 
czynności procesowych 

-pisma procesowe, urzędowe formularze 

-uzupełnienie braków formalnych pism procesowych i skutki ich nieuzupełnienia 

-terminy w postępowaniu cywilnym - obliczanie, przywracanie 

-kontradyktoryjność postępowania sądowego 

-dowody i postępowanie dowodowe 

-rozwiązywanie kazusów 

Lista aktów prawnych: 

 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.1360 t.j. z dnia 
2018.07.16) 
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20 maja 2019 r. 

24. WYBRANE ZAGADNIENIA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO /PROCES/ 
wykładowca SSO Alina Szymanowska   
 

-kiedy sąd oddala powództwo a kiedy odrzuca pozew 

-wyrok wstępny, częściowy, łączny, zaoczny 

-sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków 

-kiedy sąd wydaje wyrok a kiedy postanowienie 

-nakaz zapłaty 

-prawomocność orzeczeń 

-nieważność postępowania 

Lista aktów prawnych: 

 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.1360 t.j. z dnia 
2018.07.16) 

 

 

23 maja 2019r. 

25 .POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE -wykładowca adwokat Karolina Czarnecka 

 

1. Zasady postępowania nieprocesowego 

2. Rodzaje postępowań nieprocesowych, w tym w szczególności: 

a) Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli – wybrane zagadnienia – z 
uwzględnieniem postępowań: 

sprawy małżeńskie, inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze, sprawy z zakresu kurateli 

b) Sprawy z zakresu prawa rzeczowego – wybrane zagadnienia – z uwzględnieniem postępowań: 

stwierdzenie zasiedzenia, postępowanie wieczystoksięgowe, zniesienie współwłasności, 
ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu 

c) Sprawy z zakresu prawa spadkowego – wybrane zagadnienia – z uwzględnieniem 
zabezpieczenia spadku, wykazu inwentarza i spisu inwentarza 

Lista aktów prawnych: 

 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.1360 t.j. z dnia 
2018.07.16) 
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3 czerwca 2019 r 

26. WYBRANE ZAGADNIENIA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO /PROCES/ 
wykładowca SSO Alina Szymanowska   

 

- środki odwoławcze i postępowanie wywołane ich wniesieniem 

     a) apelacja 

      b) zażalenie 

. skarga kasacyjna 

. skarga na orzeczenie referendarza sądowego 

. skarga o wznowienie postępowania 

.skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 

.postępowania odrębne i przedmiot postępowań odrębnych ze względu na specyfikę określonej 
kategorii spraw 

Lista aktów prawnych: 

 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.1360 t.j. z dnia 
2018.07.16) 

 

 

10 czerwca 2019 r. 

27. WYBRANE ZAGADNIENIA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Postępowanie 
nieprocesowe – c.d.)- wykładowca SSO Alina Szymanowska   

  

Sąd polubowny 

1. Rodzaje postępowań nieprocesowych, w tym w szczególności: 

a) Sprawy depozytowe 

2. Sąd polubowny, wyrok sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego, 
uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego, rozwiązywanie kazusów  

Lista aktów prawnych: 

 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.1360 t.j. z dnia 
2018.07.16) 
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12 czerwca 2019r. 

28. WYBRANE ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO MATERIALNEGO(własność i 
inne prawa rzeczowe ) - wykładowca SSA Krzysztof  Józefowicz 
 

-własność, pojęcie i rodzaje własności 

-pojęcie i charakterystyka współwłasności 

-roszczenie windykacyjne i negatoryjne 

-ograniczone prawa rzeczowe, ustanowienie, zmiana, przeniesienie i wygaśnięcie ograniczonych 
praw rzeczowych, z wyłączeniem hipoteki 

Lista aktów prawnych: 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 tj. z dnia 2018.05.29) 

 

 

27. czerwca 2019 r 

29. POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE – wybrane zagadnienia - wykładowca SSO 
Andrzej Adamczuk 

 

1. Pojęcie i cel zabezpieczenia 

2. Przesłanki zabezpieczenia 

3. Sąd właściwy do rozpoznania sprawy o udzielenie zabezpieczenia 

4. Warunki formalne wniosku o udzielenie zabezpieczenia 

5. Termin rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia 

6. Zakres rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia 

7. Zabezpieczenie przez zarząd przymusowy 

8. Odrzucenie albo oddalenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia 

9. Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia 

10. Żądanie uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia 

11. Wymóg szybkości postępowania 

12. Charakter akcesoryjny postępowania zabezpieczającego 

13. Odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu rozpoznawczym w postępowaniu o 
udzielenie zabezpieczenia 

14. Koszty postępowania zabezpieczającego 
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15. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia 

16. Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych 

17. Niedopuszczalność zabezpieczenia roszczeń pieniężnych przeciwko Skarbowi Państwa 

18. Zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego 

19. Upadek zabezpieczenia roszczenie niepieniężnego 

Lista aktów prawnych: 

 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.1360 tj. z dnia 
2018.07.16) 

 

OD 1 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA 2019 R. PRZERWA WAKACYJNA 

 

 

2 października 2019 r. 

30. WYBRANE ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO MATERIALNEGO(własność i 
inne prawa rzeczowe ) --wykładowca SSA Krzysztof  Józefowicz 
 

-sposoby nabycia i utraty własności 

-ochrona własności(roszczenia: windykacyjne , negatoryjne i uzupełniające ) 

-zasiedzenie 

-ustanowienie, przeniesienie, rozwiązanie i wygaśnięcie wieczystego użytkowania 

-posiadanie samoistne i zależne 

-pojęcie posiadania 

-ochrona posiadania, dzierżenia, służebności 

Lista aktów prawnych: 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 tj. z dnia 2018.05.29) 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 tj. z dnia 
2018.01.15) – w zakresie: Rozdziału 3 „Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste” 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2018.1716 z dnia 
2018.09.04) 

7 października 2019 r 

31. WYBRANE ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO MATERIALNEGO 
(zobowiązania) -wykładowca SSA Krzysztof  Józefowicz 
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 -zobowiązanie, zobowiązania niezupełne 
-dług, odpowiedzialność 

-odpowiedzialność osobista i rzeczowa 

-postacie świadczenia, oznaczenie świadczenia 

-niemożliwość świadczenia 

-rodzaje świadczeń, świadczenie pieniężne 

-szkoda, odszkodowanie, ustalenie wysokości szkody i odszkodowania 

-zadośćuczynienie pieniężne 

-odpowiedzialność cywilna oparta na zasadzie winy, ryzyka i słuszności 

-odpowiedzialność za cudze czyny w prawie cywilnym 

-zasada swobody umów i jej ograniczenia 

-odpowiedzialność organów wykonujących władze publiczną 

-skutki niewykonania zobowiązań umownych, odpowiedzialność dłużnika za osoby trzecie 

-świadczenie w miejsce wykonania, odnowienie zobowiązania 

-rozwiązywanie kazusów 

Lista aktów prawnych: 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 tj. z dnia 2018.05.29) 

 

 

11 października  2019 r. 

32. WYBRANE ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO MATERIALNEGO (SPADKI ) 

- wykładowca Komornik Sądowy Ewa Glabus  

 

-testament jako czynność prawna,  rodzaje testamentów 

-prawa i obowiązki wchodzące do spadku i nie wchodzące do spadku 

-pojęcie otwarcie spadku 

-krąg spadkobierców ustawowych 

-powołanie wykonawcy testamentu 

-ustanowienie spadkobiercy, podstawienie 

-zapis, dalsze zapisy, polecenie, zapis windykacyjny 

-zachowek 
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-odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli 

-od przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza 

-dział spadku, wzajemne roszczenia spadkobierców 

-stwierdzenie nabycia spadku i ochrona spadkobiercy 

-odpowiedzialność za długi spadkowe 

-zbycie spadku lub udziału w spadku, umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia 

-rozwiązywanie kazusów 

Lista aktów prawnych: 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 tj. z dnia 2018.05.29) 

 

21 października 2019 r. 

33. POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE – wybrane zagadnienia wykładowca SSO 
Andrzej Adamczuk 

 

-przedmiot zabezpieczenia 

-chwila żądania udzielenia zabezpieczenia 

-rodzaje zabezpieczenia – zabezpieczenie konserwacyjne i nowacyjne 

-chwila udzielenia zabezpieczenia 

-zasada proporcjonalności przy zabezpieczeniu 

-ograniczenie zabezpieczenia 

-udzielenie zabezpieczenia na wniosek albo z urzędu 

-wpłata sumy zabezpieczenia i upadek zabezpieczenia 

-wykonywanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia – klauzula wykonalności – wzmianka o 
wykonalności 

-wykonywanie postanowień o udzieleniu zabezpieczenia według przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym 

-wykonywanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia przeciwko osobie pozostającej w 
związku małżeńskim 

-zabezpieczenia na rzeczach, wierzytelności i prawach, z których egzekucja jest wyłączona 

-rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu jako przedmiot zabezpieczenia 

-dozór nad zajętymi ruchomościami w ramach zabezpieczenia 

-zajęcie papierów wartościowych w ramach zabezpieczenia 
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-zajęcie rachunku bankowego w ramach zabezpieczenia 

-doręczanie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia 

-zabezpieczenie alimentów 

-zabezpieczenie przyszłych roszczeń alimentacyjnych 

-upadek zabezpieczenia 

Lista aktów prawnych: 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.1360 tj. z dnia 
2018.07.16)czerwiec 2019r 

 

 

8 listopad 2019 r. 

 

34.BIUROWOŚĆ I EWIDENCJA OPERACJI FINANSOWYCH KANCELARII 

KOMORNICZYCH -wykładowca Komornik Sądowy  Piotr Winter 

 

-urządzenia ewidencyjne komornika 

-forma prowadzenia urządzeń ewidencyjnych 

-prowadzenie urządzeń ewidencyjnych w formie ksiąg 

-co powinien zapewniać system informatyczny obsługujący urządzenia ewidencyjne 

-obowiązki komornika w systemie informatycznym 

-prostowania błędnych zapisów w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w formie ksiąg 
oraz w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w systemie informatycznym 

-dokumenty przechowywane przez komornika w osobnych teczkach 

-wpisywanie spraw w repertoriach 

-wpisywanie sprawy do repertorium w razie podjęcia na nowo postępowanie w sprawie 
zakończonej 

-postępowanie ze sprawami z repertorium KM, KMP, KMS  niezałatwionymi w okresie ostatnich 
pięciu lat 

-oznaczanie ostatecznego załatwienia sprawy w repertorium 

-zakładanie i prowadzenie akt - kilka spraw przeciwko temu samemu dłużnikowi, oznaczanie 
połączenia spraw 

-oznaczanie akt po zakończeniu postępowania 

-prezentata. Dołączanie pism i kopert do akt. Dołączanie protokołów, postanowień i zarządzeń 
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komornika oraz poświadczonych odpisów wysyłanych pism i zwrotne potwierdzenia odbioru 
doręczeń 

-karta rozliczeniowa i jej treść 

-wydawanie akt poza kancelarię komorniczą 

-sprawozdawczość komornicza 

Lista aktów prawnych: 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U.2018.1309 t.j. z 
dnia 2018.07.06) 

 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z dnia 2018.04.25) 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie 
przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych 
(Dz.U.2016.370 j.t. z dnia 2016.03.21) 

 

 

20 listopada 2019 r 

35.WYBRANE ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO MATERIALNEGO 
(zobowiązania  ) -wykładowca SSA Krzysztof  Józefowicz 
 
 
-umowa sprzedaży, prawo pierwokupu 
-umowa najmu 
-umowa dzierżawy 
-umowa użyczenia 
-umowa zlecenia 
-umowa o dzieło 
-umowa leasingu 
-umowa spółki cywilnej 
-umowa pożyczki, umowa kredytu 
-poręczenie, gwarancja bankowa 
-rena, dożywocie 
-ugoda 
-dodatkowe zastrzeżenia umowne 
-przesłanki powstania zobowiązania z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia 
-nienależne świadczenie, niegodziwe świadczenie 
-zadatek, zaliczka 
-pojęcie i przyczyny wygaśnięcia zobowiązań, dowód wykonania zobowiązań 
-potrącenie, dobrowolne zwolnienie z długu 
-zwolnienie z długu, złożenie do depozytu sądowego 
-zmiana wierzyciela lub dłużnika 
-ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, roszczenie pauliańskie 
Lista aktów prawnych: 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 tj. z dnia 2018.05.29) 
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25 listopada 2019 r. 

36.PRAWO EUROPEJSKIE I PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE – wybrane 
elementy - wykładowca SSO Marcin Radwan 

 

1. Część IV k.p.c. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego 

2. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych 
prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu 
ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania (Dz.U.2005.10.67 z dnia 
2005.01.17) 

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 
2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach 
cywilnych i handlowych (wersja przekształcona) (Dz.U.UE.L.2012.351.1 z dnia 2012.12.20) 

4. Rozporządzenie Rady (WE) NR 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy 
między sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych 
lub handlowych (Dz. Urz. UE. L2001 Nr 174, str. 1) 

5. Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie 
współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach 
cywilnych lub handlowych (Dz. U.L 174 z 27.6.2001) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 
4, s. 121) (Dz. Urz. UE.L 2009 Nr 351, str. 6) 

6. Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 
2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz. Urz. UE.L 2006 
Nr 399, str. 1 2017.07.14) 

7. Konwencja o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach 
cywilnych lub handlowych z dnia 15 listopada 1965 r. (Dz.U.2000.87.968 z dnia 2000.10.19) 

8. Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą sporządzona w Nowym Jorku 
20 czerwca 1956 r. z dnia 20 czerwca 1956 r. (Dz.U.1961.17.87 z dnia 1961.03.25) 

9. Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków 
alimentacyjnych z dnia 2grudnia 1973 r. (Dz.U.2000.2.13 z dnia 2000.01.17) 

10. Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych z dnia 2 października 1973 r. 
(Dz.U.2000.39.444 z dnia 2000.05.17) 

11. Konwencja o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach 
międzynarodowych, sporządzona w Hadze 25.10.1980 r. z dnia 25 października 1980 r. 
(Dz.U.1995.18.86 z dnia 1995.02.25) 

12. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych czynności sądów w 
sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach 
międzynarodowych z dnia 28 stycznia 2002 r. (Dz.U.2014.1657 tj. z dnia 2014.11.27) 

13. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U.2015.1792 tj. z dnia 
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2015.11.04) 

Lista aktów prawnych: 

 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2016.1822 tj. z dnia 
2016.11.09) 

 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych 
prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu 
ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania (Dz.U.2005.10.67 z dnia 
2005.01.17) 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 
2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach 
cywilnych i handlowych (wersja przekształcona) (Dz.U.UE.L.2012.351.1 z dnia 2012.12.20) 

 Rozporządzenie Rady (WE) NR 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy 
między sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych 
lub handlowych (Dz. Urz. UE.L2001 Nr 174, str. 1) 

 Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie 
współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach 
cywilnych lub handlowych (Dz.U. L 174 z 27.6.2001) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 
4, s. 121) (Dz. Urz. .L 2009 Nr 351, str. 6) 

 Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 
2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz. Urz. UE.L 2006 
Nr 399, str. 1 2017.07.14) 

 Konwencja o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach 
cywilnych lub handlowych z dnia 15 listopada 1965 r. (Dz.U.2000.87.968 z dnia 2000.10.19) 

 Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą sporządzona w Nowym Jorku 
20 czerwca 1956 r. z dnia 20 czerwca 1956 r. (Dz.U.1961.17.87 z dnia 1961.03.25) 

 Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków 
alimentacyjnych z dnia 2 grudnia 1973 r. (Dz.U.2000.2.13 z dnia 2000.01.17) 

 Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych z dnia 2 października 1973 r. 
(Dz.U.2000.39.444 z dnia 2000.05.17) 

 Konwencja o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach 
międzynarodowych, sporządzona w Hadze 25.10.1980 r. z dnia 25 października 1980 r. 
(Dz.U.1995.18.86 z dnia 1995.02.25) 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych czynności sądów w 
sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach 
międzynarodowych z dnia 28 stycznia 2002 r. (Dz.U.2014.1657 tj. z dnia 2014.11.27) 

 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U.2015.1792 tj. z dnia 
2015.11.04) 

 

 

29 listopada 2019 r 
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37. TEMATYKA KSIĘGOWANIA W UJĘCIU PRAKTYCZNYM -wykładowca 
Komornik Sądowy Piotr Winter 

-urządzenia do ewidencji operacji finansowych i forma ich prowadzenia 

-prowadzenie urządzeń ewidencyjnych w systemie informatycznym 

-obowiązki komornika prowadzącego ewidencję operacji finansowych przy pomocy urządzeń 
ewidencyjnych w systemie informatycznym 

-kwitariusze komornika – rodzaje-przeznaczenie 

-przyjmowanie wpłat gotówkowych – forma pokwitowania 

-postępowanie z kwotami nadsyłanymi przekazami pocztowymi 

-postępowanie z dowodami wpłaty 

-rozliczenia z uczestnikami postępowania egzekucyjnego w zakresie rozchodów. Treść 
pokwitowania wypłaty gotówkowej 

-przesyłanie pieniędzy osobie uprawnionej 

-przechowywanie gotówki i przedmiotów wartościowych w kancelarii 

postępowanie z wyegzekwowanymi należnościami sądowymi 

-księga pieniężna i sposób jej prowadzenia 

-terminy rejestrowania w księdze pieniężnej pobranej kwoty, przychodu i rozchodu w obrocie 
bezgotówkowym 

-księgowanie w rubrykach księgi pieniężnej 

-księgowanie pobranej opłaty egzekucyjnej 

księga pieniężna - postępowanie komornika po upływie każdego miesiąca kalendarzowego 

-obliczanie dochodu komornika 

księgowanie zaliczek na wydatki 

Lista aktów prawnych: 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U.2018.1309 t.j. z 
dnia 2018.07.06) 

 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z dnia 2018.04.25) 
wraz z aktami wykonawczymi 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie określenia 
szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych 
(Dz.U.2014.1625 j.t. z dnia 2014.11.21) 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2015 r. w sprawie pobierania 
przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania 
sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych (Dz.U.2015.1646 z dnia 
2015.10.20) 



28 
 

 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395 tj. z dnia 2018.02.20) 

 

 

4 grudnia  2019 r. 

38. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE – wybrane zagadnienia- wykładowca SSO 
Andrzej Adamczuk 

sprawdzian 

praca z aktami postępowania egzekucyjnego 

 

13 grudnia 2019 r. 

39. PRAWO PODATKOWE -wykładowca radca prawny Matuszak Marek 

-pojęcie i charakter podatku 

-ordynacja podatkowa 

-pośrednie podatki państwowe (podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek od gier) 

-bezpośrednie podatki państwowe 

-podatki samorządowe 

-komornik jako podatnik i jako płatnik podatków w związku z prowadzeniem postępowań 
egzekucyjnych oraz działalności egzekucyjnej 

-kontrola skarbowa 

Lista aktów prawnych: 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2018.800 tj. z dnia 2018.04.27) 

 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221 tj. z dnia 
2017.06.24) 

 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018.1509 tj. 
z dnia 2018.08.08) 

 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2018.1036 
tj. z dnia 2018.05.30) 

 

14 grudnia 2019 r. 

40. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI -wykładowca radca prawny 
Marek Matuszak   

1. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(Dz.U.2018.1314 tj. z dnia 2018.07.06) 

-organy egzekucyjne 
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-zasady prowadzenia egzekucji 

 -zbieg egzekucji 

 -egzekucja należności pieniężnych 

 -podział sumy uzyskanej z egzekucji 

 -egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnych 

- postępowanie zabezpieczające 

 

Lista aktów prawnych: 

 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(Dz.U.2018.1314 tj. z dnia 2018.07.06) 

 

 

20 grudnia 2019 r. 

41 .POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE -wykładowca Komornik Sądowy Piotr Winter 

praca z aktami postepowania egzekucyjnego 


