
ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWEGO PROGRAMU SZKOLENIA  
APLIKANTÓW KOMORNICZYCH II ROKU W  2019 R.    

Z WYSZCZEGÓLNIENIEM TEMATYKI I WYKŁADOWCÓW 
 
 Zajęcia odbywają się wymiarze  8 godzin lekcyjnych po 45 minut z możliwością ich łączenia 
w pełne cykle godzinowe. 
 
 
 
 
31.01.2019 r . 
 
1.WYBRANE ZAGADNIENIA  POSTĘPOWANIA WIECZYSTOKSIĘGOWEGO 
wykładowca SSR  Alina Stępień -Milukow 
 
 
-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 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) 
 
 
 
 
18.02.2019 r 

2.ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ KOMORNIKA SĄDOWEGO ,ELEMENTY PRAWA 

PRASOWEGO, KONTAKTY Z MEDIAMI - wykładowcy Komornik Sądowy  Marek Jessa 

Komornik Sądowy Marek Grzelak ,Michał Lewandowski 

 

1. Pojęcie etyki zawodowej 

2. Kodeks etyki zawodowej komornika (ewolucja zasad etyki zawodowej komornika sądowego, 

naruszenie kodeksu etyki jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej) 

3. Elementy prawa prasowego, kontakty komornika z mediami 

4. Zachowanie się w sytuacjach podwyższonego ryzyka 



5. Organizacja pracy komornika 

6. 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 

(Komor.2016.9.6) 

§ 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) 

 

 

 

21.02.2019 r 

3.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) 
 
 
 
 
 
 
 



22 .02. 2019 r 
 
4.POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE -egzekucja z ruchomości część  1  - wykładowca 
Komornik Sądowy Ewa Glabus  
 

-właściwość komornika podmiotowa i przedmiotowa . 

-zajęcie ruchomości dłużnika ,uprawnienia asesora . 

-zajęcie ruchomości znajdujących się we władaniu osób trzecich ,obowiązki komornika. 

-oszacowanie zajętych ruchomości, powołanie biegłego   

-zajęcie przyłączane, forma i sposób . 

-dozór nad zajętymi ruchomościami i ich odbiór dłużnikowi. 

-nagrywanie czynności egzekucyjnych .Asysta Policji 

-rozwiązywanie kazusów 

 

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

 

 

26 .02.  2019 r  

5.POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE -wybrane zagadnienia -wykładowca Komornik 

Sądowy Piotr Winter 

 

postępowanie  egzekucyjne w praktyce (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) 

 



1 marzec 2019 r 

6.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 toczące się postepowania 

egzekucyjne ,księgowanie w sprawach; 

-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 .03.2019 r 

7.POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE -wybrane zagadnienia - wykładowca SSO Andrzej 

Adamczuk 

 

-tytuł egzekucyjny, rodzaje tytułów egzekucyjnych, 

-skutki nadania wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności 

-tytuły zagraniczne i możliwość prowadzenia egzekucji na ich podstawie w RP 

-europejski tytuł zagraniczny 

-klauzula wykonalności na dotychczasowym tytule 

-tytuły wykonawcze skuteczne przeciwko wszystkim 

-tytuły egzekucyjne, z których wynika, że następca odpowiada tylko z określonych przedmiotów albo 

do wysokości ich wartości 



-wydanie dalszego i ponownego tytułu egzekucyjnego 

-następstwo prawne wierzyciela i dłużnika w postępowaniu klauzulowym 

-tryb zaskarżania postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności 

-nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika 

-tytuły egzekucyjne wydane przeciwko osobom pozostającym w związku małżeńskim 

-egzekucja z mienia poddanego pieczy zarządcy, kuratora spadku, wykonawcy testamentu 

-tytuły wykonawcze egzekwowane bez nadania im klauzuli wykonalności - rodzaje 

-przejście uprawnień i obowiązków w toku egzekucji 

-zmiany stron lub uczestników postępowania w postępowaniu egzekucyjnym 

-przejście praw i obowiązków na spadkobierców dłużnika lub wierzyciela 

-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) 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2016 r. w sprawie czynności Krajowej 

Rady  Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie 

elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym (Dz.U.2016.1417 z dnia 2016.09.07) 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia brzmienia 

klauzuli wykonalności (Dz.U.2014.1092 z dnia 2014.08.18) 

 

 

 

22 03.2019 R 

8 .PRZEPISY USTROJOWE DOTYCZĄCE KOMORNIKÓW I SAMORZĄDU 

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 

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 

-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) 

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

2018.01.05) 



25 03.2019 r. 

9.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 

-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) 

 

 



27 marzec 2019 r 

10.POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE -wybrane zagadnienia -wykładowca SSO Andrzej 

Adamczuk 

 

-omówienie przepisów wskazujących kiedy sąd jest organem egzekucyjnym i w jakich sprawach,  

a kiedy sądem egzekucyjnym 

-kurator w postępowaniu egzekucyjnym (podstawy i tryb ustanowienia) 

-działanie sądu z urzędu zmierzające do zapewnienia należytego wykonania egzekucji i usunięcia 

spostrzeżonych uchybień 

-skarga na czynności komornika i nadzór jurysdykcyjny sądu 

-nadzór Ministra Sprawiedliwości nad komornikiem 

-nadzór administracyjny prezesa sądu rejonowego, okręgowego i apelacyjnego nad komornikiem 

 
-zwolnienie od kosztów sądowych przyznane stronie w postępowaniu rozpoznawczym,  
a postępowanie egzekucyjne; zwolnienie od kosztów w postępowaniu egzekucyjnym 

 

- zażalenie i inne rodzaje zaskarżeń w postępowaniu egzekucyjnym, w tym komornik jako strona w 
postępowaniu zażaleniowym dotyczącym kosztów 
 

-zwolnienie od kosztów sądowych przyznane stronie w postępowaniu rozpoznawczym,  

a postępowanie egzekucyjne; zwolnienie od kosztów w postępowaniu egzekucyjnym 

-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) wraz z aktami 

wykonawczymi 

 

 

 

 



17.04. 2019r 

11.POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE -wybrane zagadnienia - wykładowca SSO Andrzej 

Adamczuk 

 

-strony i uczestnicy postępowania egzekucyjnego  

-zbieg egzekucji sądowych 

  

-zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej 

 

-powództwo opozycyjne i ekscydencyjne, w tym zarzut potrącenia i przedawnienia podniesiony w 
egzekucji 

  

-wstrzymanie się przez komornika z dokonaniem czynności 

 

-zawieszenie postępowania egzekucyjnego 

  

-umorzenie postępowania egzekucyjnego 
 
-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) wraz z aktami 

wykonawczymi 

 

 

19 .04. 2019 r 

12.POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE -wybrane zagadnienia - wykładowca Komornik 

Sądowy Piotr Winter 

 

-wniosek egzekucyjny (wymagania formalne). Co powinien zawierać wniosek o wszczęcie egzekucji, 
w tym złożony na urzędowym formularzu, ustnie lub przez osobę nie mogącą pisać 

 

-co musi zawierać zawiadomienie o wszczęciu egzekucji i kiedy doręcza się je dłużnikowi -
poszukiwanie majątku dłużnika 

 

-wnioski, oświadczenia i protokoły w postępowaniu egzekucyjnym 



-złożenie wyegzekwowanych kwot pieniężnych na rachunek depozytowy ministra finansów 
 
-gromadzenie w postępowaniu egzekucyjnym informacji o stanie majątkowym dłużnika. 

  

 postępowanie komornika w razie nie udzielenia mu informacji niezbędnych do  prowadzenia 
egzekucji przez podmiot do tego zobowiązany. 

 

-wyjawienie majątku 

 

-żądanie wyjaśnień przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym. Od kogo i na jakiej podstawie 
komornik może żądać wyjaśnień lub informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji 

 

-jakie czynności powinien podjąć komornik, jeżeli w toku egzekucji zostanie ujawnione, że na 
zajętym przedmiocie ustanowiony został zastaw rejestrowy 

 

-podejmowanie przez komornika czynności w porze nocnej i w dniu ustawowo uznanym za wolny 
od pracy 

  

-możliwość dokonania „rewizji osobistej” przez komornika. Stosowanie środków przymusu w 
postępowaniu egzekucyjnym 

 

-w jakich okolicznościach  komornik jest zobowiązany przywołać do czynności egzekucyjnych 
świadków 

 

-obowiązki komornika po zakończeniu egzekucji w tym po skutecznym 
 
wyegzekwowaniu całej należności wraz z kosztami egzekucyjnymi 
  
-egzekucja świadczeń alimentacyjnych 

 

-egzekucja należności sądowych 
 
-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) wraz z aktami 

wykonawczymi  

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

 

 

 
 



25 .04. 2019 r 
 
13.POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE -egzekucja z ruchomości część 2. - wykładowca 
Komornik Sądowy Ewa Glabus 
 

-ruchomości wyłączone od zajęcia 

-zastaw rejestrowy i wynikające stąd ograniczenia 

-sprzedaż zajętych ruchomości 

-udzielenie przybicia i skutek przybicia w egzekucji z ruchomości 

-prawa i obowiązki nabywcy w  egzekucji z ruchomości 

-wydanie ruchomości 

-kazusy i orzecznictwo 

 

§ 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) 

 
*Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów 
należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz.U.2017.1385 z 
dnia 2017.07.18) 
 

 

 

26 .04. 2019 r 

14.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 

-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) 

 

 

9 .05. 2019 r 

15.POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE -wybrane zagadnienia  - wykładowca Komornik 
Sądowy Ewa Glabus 
 

 
-egzekucja z wynagrodzenia za pracę 

 

-obowiązki pracodawcy w egzekucji z wynagrodzenia za pracę - przesłanki ukarania pracodawcy 
grzywną 

 

-właściwość i postępowanie komornika w egzekucji z wynagrodzenia za pracę 

 

-obowiązki pracodawcy w toku egzekucji z wynagrodzenia o pracę 

 

-zasada ciągłości zajęcia wynagrodzenia dłużnika 

  

-postępowanie komornika w egzekucji z rachunku bankowego 



 

-poszczególne rodzaje rachunków bankowych w egzekucja( rachunek VAT, rodzinny , lokaty 
terminowej, podstawowy) 

 

-ograniczenia przedmiotowe w egzekucji z rachunków bankowych 

 

-zakres i skutki zajęcia rachunku bankowego 

 

-obowiązki banku w egzekucji z rachunku bankowego i odpowiedzialność banku za naruszenie 
obowiązków w egzekucji z rachunku bankowego 
 
-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 dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 t.j. z dnia 2018.05.16) 
▪ Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2017.1876 t.j. z dnia 2017.10.09) 
 
§ 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) 

 

 

 

10.05.2019 r. 

16.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 

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 t.j. z dnia 2018.03.02) 

§ Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2017.1768 t.j. 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 t.j. z dnia 

2018.03.12) 



§ Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U.2017.1278 t.j. z 

dnia 2017.06.29) 

 

15 .05. 2019 r 

17.POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE -wybrane zagadnienia - wykładowca SSO Andrzej 

Adamczuk 

 
-egzekucja świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem eksmisji 

 

-egzekucja z udziałem Skarbu Państwa 

 

-egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości 
 
-podział opłat komorniczych na opłaty egzekucyjne (za przeprowadzenie postępowania 

egzekucyjnego, wykonanie zabezpieczenia roszczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na 
rachunku bankowym) oraz opłaty za przeprowadzenie innego postępowania albo dokonanie innych 
czynności 

 

-ustawowa podstawa do pobrania lub ściągnięcia opłaty komorniczej 

 

-postanowienie dotyczące kosztów komorniczych i jego obligatoryjne elementy 

 

-wysokość i sposób obliczania opłat egzekucyjnych: 
–w egzekucji roszczeń pieniężnych 
–w egzekucji roszczeń niepieniężnych 
 
-obniżona stawka opłaty w przypadku, w którym dłużnik uiści całość lub część świadczenia 
pieniężnego na rachunek komornika bądź wierzyciela w terminie do 1 miesiąca od wszczęcia 
postępowania egzekucyjnego 

  

-przesłanki do zwolnienia od kosztów komorniczych oraz miarkowania opłaty  
 

-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) 

 

 



23 .05. 2019r. 

18 .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) 

 

 

7 .06. 2019 r 

19.POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE -wybrane elementy wykładowca Komornik Sądowy 

Ewa Glabus  

 

Egzekucja z innych wierzytelności 
 
-właściwość i postępowanie komornika w egzekucji z innych wierzytelności 

 

-zajęcie wierzytelności związanej z posiadaniem dokumentu 

 

-zaspokajanie wierzyciela z zajętej wierzytelności 

 

-postępowanie komornika w egzekucji z innych praw majątkowych -zasady ogólne 
 
-właściwość i postępowanie komornika w egzekucji z innych wierzytelności w tym udziałów 
 w sp. z o.o. 

 



-zajęcie wierzytelności związanej z posiadaniem dokumentu 

 

-zaspokajanie wierzyciela z zajętej wierzytelności 

 

-zaspokajanie wierzyciela z zajętego prawa w egzekucji z innych praw majątkowych 

 

-postępowanie komornika w egzekucji z papierów wartościowych dopuszczonych do 
publicznego obrotu 
 
Lista aktów prawnych: 
▪ Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.1360 t.j. z dnia 
2018.07.16) 
 

 

 

10.06.2019 r. 

20.WYBRANE ZAGADNIENIA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Postępowanie 

nieprocesowe )- 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) 

 

 

 

 

12 czerwiec 2019 r 



21.POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE -wybrane zagadnienia - wykładowca SSO Andrzej 

Adamczuk 

 
 
 
-egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego 

 

-egzekucja przez zarząd przymusowy 
 
-egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa 

 

-egzekucja przez sprzedaż gospodarstwa rolnego 
 
-przywrócenie posiadania 
 
-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 dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2018.1234 t.j. z dnia 2018.06.26) 
▪ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu postępowania w 
sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości z dnia 22 grudnia 
2011 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 11) 
 

 

14 .06. 2019 r 

22.POSTĘPOWNIE EGZEKUCYJNE -wybrane zagadnienia - wykładowca Komornik Sądowy 

Piotr Winter 

 

- prowadzenie postępowania egzekucyjnego w praktyce (rozwiązywanie kazusów ,praca z aktami) 

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) 

 

27.06. 2019 r 



23 .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 

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 t.j. z dnia 

2018.07.16) 

 

 

OD 1 LIPCA DO 30 WRZESNIA 2019 R. PRZERWA WAKACYJNA 



 

 

 

11.10.2019 r. 

24.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 

-zajęcia: wykład; 8 godzin lekcyjnych 

-zachowek 

-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 t.j. z dnia 2018.05.29) 

 

 

 



21 .10.2019r. 

25 .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 

-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 t.j. z dnia 

2018.07.16)czerwiec 2019r 

 

 

22 .10. 2019 r 

26.POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE -egzekucja z nieruchomości cz.1 

wykładowca Komornik Sądowy Marek Jessa  

 

-właściwość Komornika w egzekucji z nieruchomości 

-uczestnicy postępowania w egzekucji z nieruchomości 

-zajęcie nieruchomości ,zarząd nieruchomością oraz skutek jej rozporządzeniem  po zajęciu 

-opis i oszacowanie nieruchomości ,wymagania co do operatu szacunkowego , 

-licytacja nieruchomości ,terminy licytacyjne 

-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)czerwiec 2019r 

 

 

 

23.10.2019 r 

27.POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE -egzekucja z nieruchomości cz.1 

wykładowca Komornik Sądowy Marek Jessa  

 

-przybicie i przysądzenie własności w egzekucji z nieruchomości 

-plan podziału w egzekucji z nieruchomości 

-egzekucja uproszczona z nieruchomości oraz egzekucja z udziału w nieruchomości 



-egzekucja z użytkowania wieczystego 

-umorzenie postępowania 

-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)czerwiec 2019r 

 

 

6.11. 2019 r 

 

28.KOLOKWIUM przeprowadzone w formie obowiązującej na egzaminie państwowym 

wykładowcy Komornik Sądowy Piotr Winter ,Komornik Sądowy Łukasz Dykier ,Komornik Sądowy 

Maciej Woźniak 

 

 

8 .11. 2019 r. 

 

29.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, KMN; 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 

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) 

 

 

25 .11. 2019 r. 

30.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 2 grudnia 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 t.j. z dnia 2014.11.27) 

13. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U.2015.1792 t.j. z dnia 

2015.11.04) 

Lista aktów prawnych: 

§ Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2016.1822 t.j. 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 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.L 2001 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. UE.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 t.j. z dnia 2014.11.27) 

§ Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U.2015.1792 t.j. z dnia 

2015.11.04) 

 

 

 

29.11. 2019 r 



31.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) 

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

 

 

 

4 .12. 2019 r. 

32 .POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE – wybrane zagadnienia wykładowca SSO Andrzej 

Adamczuk 

sprawdzian 

praca z aktami postępowania egzekucyjnego 

 

lista aktów prawnych 

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

2018.07.16)czerwiec 2019r 

§ 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.) 

 

 

12.12. 2019 r. 

33 .PRAWO PODATKOWE -wykładowca radca prawny Marek Matuszak 



 

-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 t.j. z dnia 2018.04.27) 

§ Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221 t.j. z dnia 

2017.06.24) 

§ Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018.1509 t.j. z 

dnia 2018.08.08) 

§ Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2018.1036 t.j. z 

dnia 2018.05.30) 

 

13 .12. 2019 r. 

34. 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 

t.j. z dnia 2018.07.06) 

 

 organy egzekucyjne 

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 

t.j. z dnia 

2018.07.06) 

 

 

 

17.12. 2019 r. 

35 .POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE -wykładowca Komornik Sądowy Piotr Winter , 

Komornik Sądowy Łukasz Dykier ,Komornik Sądowy Maciej Woźniak 

poprawa kolokwium ,praca z aktami ,podsumowanie szkolenia ,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)czerwiec 2019r 

§ 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 

 

 

 

 

20 .12. 2019 r. 

36 .POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE -wykładowca Komornik Sądowy Piotr Winter 



praca z aktami postepowania egzekucyjnego 

 

Lista aktów prawnych: 

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

2018.07.16)czerwiec 2019r 

§ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


