
 
ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWEGO PROGRAMU SZKOLENIA APLIKANTÓW 

KOMORNICZYCH II  ROKU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM TEMATYKI I 
WYKŁADOWCÓW 

NA 2018 R 
 
 
 
 
18 i 19 styczeń 2018 r. /godz. 09.00-14.30/ 
 
1.WYBRANE ZAGADNIENIA POSTEPOWANIA CYWILNEGO -wykładowca SSA w 
Poznaniu Andrzej Daczyński 
 
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296  z 
póź.zm.,) ,Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 1997 
nr 133 poz. 882 z późn zmianami) 
 
-koszty postępowania egzekucyjnego 
-udział biegłego w postępowaniu egzekucyjnym 
-rozwiązywanie kazusów 
 
 
 
 
30 styczeń 2018 r ./godz. 09.00 – 14 .30/ 
 
2.BIUROWOŚĆ W KANCELARII KOMORNICZEJ I OBRÓT FINANSOWY -
wykładowca KS przy SR Poznań Nowe Miasto i Wilda Piotr Winter 
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, (Dz.U. 1997 nr 133 
poz. 882 z póź. zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 roku w sprawie czynności 
komorników (Dz.U.1968r. Nr10, poz.52) , Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 9 
marca 2006 r. w sprawie wysokość opłat za czynności komorników niebędące czynnościami 
egzekucyjnymi (Dz.U.2006r., Nr 42, poz.289), Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 23 
grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych czynności Krajowej Rady Komorniczej oraz 
szczegółowe czynności komornika związane z egzekucją prowadzoną na podstawie 
elektronicznego tytułu wykonawczego (Dz.U.2009r., Nr224, poz.1805 ze zm.) , Rozporządzenie 
Ministra sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2005) w sprawie określenia szczegółowych przepisów 
o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (Dz.U.2014r., Nr 1625 -t.j 
)Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 9 marca .2006r. w sprawie egzekucji grzywien, 
kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych 
 
-ćwiczenia z zakresu księgowania 
-sposób księgowania pobranej opłaty i zaliczek 
-sprawdzanie stanu kasy i opłaty należnej komornikowi 
-prawidłowe naliczanie kosztów egzekucyjnych 
-postanowienie ustalające koszty egzekucyjne 
 
 
 
 



31 styczeń 2018 r./godz. 09.00-14.30/ 
 
3.WYBRANE ZAGADNIENIA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO -wykładowca SSA w 
Poznaniu Andrzej Daczyński 
 
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego  (  Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296  z 
póź.zm.), 
 
-zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego 
-dopuszczalność podejmowania czynności egzekucyjnych w czasie zawieszenia postępowania 
egzekucyjnego 
-podjęcie zawieszonego postępowania  egzekucyjnego 
-rozwiązywanie kazusów 
 
 
 
 
01 luty 2018 r./godz. 09.00 -14.30/ 
 
4.WYBRANE ZAGADNIENIA Z POSTĘPOWANIA CYWILNEGO -wykładowca SSA 
w Poznaniu Andrzej Daczyński 
 
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r Kodeks postępowania egzekucyjnego Dz.U. 1964 nr 43 poz. 
296  z póź.zm.)Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji 
(Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882 z póź. zmianami) 
 
-egzekucja z ruchomości 
-rozwiązywanie kazusów i sprawdzian 
 
 
 
 
09 luty 2018 r . / godz. 09.00 -14.30 / 
 
5.WYBRANE ZAGADNIENIA POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO -wykładowca 
radca prawny Hanna Kabacińska 
 
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz.U. 2016  poz. 585 ) 
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego  (  Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296  z 
póź.zm.), 
Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe. (Dz.U. 1989 nr 4 poz. 21 ) 
 - zmiany regulacji dotyczących sprzedaży gruntów rolnych  i ich wpływ na postępowanie 
egzekucyjne 
-postępowanie egzekucyjne z rachunku bankowego ,kwota wolna od zajęcia , 
-ograniczenie egzekucji z rachunku bankowego ,odpowiedzialność banku i komornika  w zakresie 
egzekucji środków niepodlegających egzekucji 
 
 
 
 
 
 



15 i 16 luty 2018 r. /godz.. 09.00 -14 .30 / 
 
6.WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO I 
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO -wykładowca dr  Jan Olszewski 
 
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 
267 ze. zm.) 
 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1619 ze zm.)  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 
2015 r., poz. 1774 ze zm.)Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) 
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.( Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229  ) 
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.  Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981)  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.  (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 )  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 ) 
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.( Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78 ) 
 
1 .omówienie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego : 
-zakres obowiązywania 
-właściwość organów 
-strony 
-postępowanie administracyjne 
-decyzje, wydawanie zaświadczeń 
-odwołania wydawanie zaświadczeń 
 
2.omówienie zagadnień związanych z postępowaniem egzekucyjnym w administracji 
 
-organy egzekucyjne 
-zasady prowadzenia egzekucji 
-zbieg egzekucji 
-egzekucja należności pieniężnych 
-podział sumy uzyskanej z egzekucji 
postępowanie zabezpieczające 
-omówienie przepisów Ustawy Prawo wodne 
-omówienie przepisów Ustawy Prawo geologiczne i górnicze 
-omówienie przepisów Ustawy Prawo budowlane 
-omówienie przepisów Ustawy Prawo o ochronie przyrody i Prawo o ochronie gruntów rolnych i 
leśnych 
 
 
 
 
 
 08 marzec 2018 r./godz. 09.00 -14.30 / 
 
7.WYBRANE PRZEPISY REGULUJĄCE BIUROWOŚĆ W  KANCELARII 
KOMORNICZEJ -wykładowca KS przy SR Poznań Nowe Miasto i Wilda Piotr Winter 
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, (Dz.U. 1997 nr 133 
pózń. zmianami  ,Rozp.MS z 20 .12.2005 r 
-biurowość 
-urządzenia ewidencyjne w kancelarii 
-rodzaje spraw egzekucyjnych ,zakładanie spraw ,prowadzenie akt ,postępowanie przy ich 



zakańczaniu 
-ewidencja operacji finansowych 
 
 
 
 
09 marzec 2018 r./godz. 09.00-14.30/ 
 
8.USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI W PRAKTYCE   -
wykładowca KS przy SR Poznań Nowe Miasto i Wilda Piotr Winter 
 
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, (Dz.U. 1997 nr 133 
pózń. zmianami   
 
-omówienie przepisów 
-rozwiązywanie kazusów 
-sprawdzian  
 
 
 
 
14 i 15 marzec 2018 r. /godz. 09.00 – 14 .30)  
 
9.WYBRANE ZAGADNIENIA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO -wykładowca SSA w 
Poznaniu Andrzej Daczyński 
 
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r Kodeks postępowania cywilnego (  Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296  
z póź.zm.)Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji 
(Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882 z póź. zmianami) 
 
-egzekucja z innych wierzytelności i praw majątkowych 
-wyjawienie majątku 
-rozwiązywanie kazusów , 
-sprawdzian 
 
 
 
 
11 i 12 kwiecień 2018 r./godz. 09.00 -14. 30/ 
 
10.WYBRANE ZAGADNIENIA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO -wykładowca SSA w 
Poznaniu Andrzej Daczyński 
 
Ustawa z 17 listopada 1964 r Kodeks postępowania cywilnego(  Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296  z 
póź.zm.) 
 
-egzekucja z nieruchomości 
- przegląd orzecznictwa 
-rozwiązywanie kazusów 
 
 
 
 



25 i 26 kwiecień 2018 r./godz. 09.00 -14.30/ 
 
11.WYBRANE ZAGADNIENIA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO- wykładowca SSA w 
Poznaniu Andrzej Daczyński 
 
Ustawa z 17 listopada 1964 r Kodeks postępowania cywilnego(  Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296  z 
póź.zm.) 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji 
(Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882 z póź. zmianami), 
 
-podział sumy uzyskanej z egzekucji 
-przegląd orzecznictwa 
-rozwiązywanie kazusów 
 
 
 
 
10 i 11 maj 2018 r./godz. 09.00 14.30 / 
 
12.WYBRANE ZAGADNIENIA POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO -wykładowca 
KS przy SR w Poznań Nowe Miasto i Wilda  Piotr Winter 
 
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji 
(Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882 z póź. zmianami), 
Ustawa z 17 listopada 1964 r Kodeks postępowania cywilnego (  Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296  z 
póź.zm.), Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 roku w sprawie 
czynności komorników (Dz.U.1968r. Nr10, poz.52) , Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z 
dnia 9 marca 2006 r. w sprawie wysokość opłat za czynności komorników niebędące 
czynnościami egzekucyjnymi (Dz.U.2006r., Nr 42, poz.289), Rozporządzenie Ministra 
sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych czynności Krajowej Rady 
Komorniczej oraz szczegółowe czynności komornika związane z egzekucją prowadzoną na 
podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego (Dz.U.2009r., Nr224, poz.1805 ze zm.) , 
Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2005) w sprawie określenia 
szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych 
(Dz.U.2014r., Nr 1625 -j.t.),Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 9 marca .2006r. w 
sprawie egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach 
cywilnych 
 
 
-zabezpieczenie w postępowaniu egzekucyjnym        ( Pojęcie i cel zabezpieczenia. Rodzaje 
zabezpieczenia  . Przedmiot zabezpieczenia .  Chwila udzielenia zabezpieczenia . Odpowiednie 
stosowanie przepisów o postępowaniu rozpoznawczym w postępowaniu o udzielenie 
zabezpieczenia . Zasada proporcjonalności przy zabezpieczeniu. Udzielanie zabezpieczenia na 
wniosek albo z urzędu. Wpłata sumy zabezpieczenia i upadek zabezpieczenia .Doręczanie 
postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia   Koszty postępowania zabezpieczającego 
zabezpieczającego . 
 
-ćwiczenia (przeprowadzenie, w oparciu o kazus, postępowania egzekucyjnego  w sprawie o 
zabezpieczenie poprzez zarejestrowanie wniosku ,wykonanie niezbędnych czynności 
procesowych ,wydanie postanowienia) 
 
 
 



 
24 -25 maj 2018 r. /godz.09.00-14.30/ 
 
13.WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PRAWA PRYWATNEGO 
MIĘDZYNARODOWEGO -wykładowca SSO  w Poznaniu  Marcin Radwan 
 
 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (  Dz.U.  2011 nr 80 poz. 432 ) 
 
Prawo prywatne międzynarodowe: 
-przepisy ogólne 
-osoby fizyczne i prawne ,przedstawicielstwo 
-czynności prawne i przedawnienie roszczeń 
-zobowiązania 
-własność i inne prawa rzeczowe ,posiadanie 
-sprawy małżeńskie 
-stosunki między rodzicami a dzieckiem ,przysposobienie ,opieka i kuratela ,obowiązki 
alimentacyjne 
-sprawy spadkowe 
 
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie z dnia 4 
listopada 1950 r. 
Traktat o Unii Europejskiej. Maastricht.1992.02.07. , Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
Rzym.1957.03.25. ,  Rzym.1957.03.25. , Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej 
i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Lizbona.2007.12.13. 
-Europejska Konwencja Praw Człowieka, wybrane regulacje -omówienie 
-prawo do rzetelnego procesu sądowego (art. 6 Konwencji) 
 -Unia Europejska, system instytucjonalny UE 
- Parlament Europejski 
-Komisja Europejska 
-Rada Europejska 
-Trybunał Sprawiedliwości UE 
-Trybunał Obrachunkowy i instytucje finansowe(Europejski Bank Centralny oraz Europejski 
System Banków Centralnych, Europejski Bank Inwestycyjny) 
-Parlament Europejski 
-współpraca państw członkowskich w zakresie doręczeń oraz przeprowadzenia dowodów w 
sprawach cywilnych lub handlowych 
-polskie sądy jako sądy unijne .Kierowanie pytań  prejudykacyjnych do Trybunału 
Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej 
-europejski nakaz zapłaty 
-  uznawalność i wykonalność orzeczeń sądów zagranicznych 
 
 
 
 
15 czerwiec 2018 r. /11.00-16.00 / 
 
14.WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PRAWA RESTRUKTURYZACYJNEGO 
I UPADŁOŚCIOWEGO  -wykładowca SSO w Warszawie profesor Anna Hrycaj 
 
Ustawa Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r, ( tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 2171 ) 
Ustawa Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r ( Dz.U. 2015 poz. 978 ) 
 



 
-uwagi ogólne o prawie upadłościowym i prawie restrukturyzacyjnym 
-podmiotowy zakres stosowania 
-postępowanie sanacyjne 
-postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości 
-przebieg postępowań ,zawarcie układu 
-typy postępowań restrukturyzacyjnych 
-podział funduszy masy upadłości 
-wpływ obu postępowań na egzekucję 
-upadłość konsumencka 
 
 
 
 
22 czerwiec 2018 r ./godz. 09.00 14.30/ 
 
15.CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNE -wykładowca KS przy SR Poznań Nowe Miasto i 
Wilda Piotr Winter 
 
Ustawa z dnia  17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego   
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, (Dz.U. 1997 nr 133 
poz. 
 
-wydanie nieruchomości ,wprowadzenie w posiadanie 
-sporządzanie planu podziału 
-ustalanie opłaty 
 
 
 
 
27 i 28 czerwiec 2018 r./godz. 09.00-14.30/ 
 
16.WYBRANE ZAGADNIENIA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO- wykładowca SSA w 
Poznaniu Andrzej Daczyński 
 
Ustawa z 17 listopada 1964 r Kodeks postępowania cywilnego(  Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296  z 
póź.zm.) 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji 
(Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882 z póź. Zmianami), 
 
-egzekucja świadczeń niepieniężnych 
-przegląd orzecznictwa 
-rozwiązywanie kazusów 
 
 
 
 
10 i 11 październik 2018 r./godz. 09.00 -14.30/ 
 
17.WYBRANE ZAGADNIENIA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO- wykładowca SSA w 
Poznaniu Andrzej Daczyński 
 
Ustawa z 17 listopada 1964 r Kodeks postępowania cywilnego(  Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296  z 



póź.zm.) 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji 
(Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882 z póź. Zmianami), 
 
-egzekucja z udziałem skarbu Państwa oraz przedsiębiorców 
-egzekucja przez zarząd przymusowy 
-egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego 
-egzekucja w celu zniesienia współwłasności  nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej 
-egzekucja świadczeń alimentacyjnych 
 
 
 
 
25 i 26 października 2018 r./godz. 09.00 – 14.30 / 
 
18.WYBRANE ZAGADNIENIA POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO -wykładowca 
KS przy SR Poznań Nowe Miasto i Wilda Piotr Winter  
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 1997 nr 133 
poz. 882 z póź. Zmianami), 
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 
296  z póź.zm.,), 
 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 
zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.),Ustawa z dnia 24 czerwca 
1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903) 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, (Dz.U. 1997 nr 133 
poz. 882 z póź. zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 roku w sprawie czynności 
komorników (Dz.U.1968r. Nr10, poz.52) , Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 9 
marca 2006 r. w sprawie wysokość opłat za czynności komorników niebędące czynnościami 
egzekucyjnymi (Dz.U.2006r., Nr 42, poz.289), Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 23 
grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych czynności Krajowej Rady Komorniczej oraz 
szczegółowe czynności komornika związane z egzekucją prowadzoną na podstawie 
elektronicznego tytułu wykonawczego (Dz.U.2009r., Nr224, poz.1805 ze zm.) , Rozporządzenie 
Ministra sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2005) w sprawie określenia szczegółowych przepisów 
o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (Dz.U.2014r., Nr 1625 -t.j 
)Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 9 marca .2006r. w sprawie egzekucji grzywien, 
kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych 
 
-ćwiczenia z zakresu księgowania 
-sposób księgowania pobranej opłaty i zaliczek 
-sprawdzanie stanu kasy i opłaty należnej komornikowi 
-prawidłowe naliczanie kosztów egzekucyjnych 
-postanowienie ustalające koszty egzekucyjne 
 
 
 
 
15 i 16 listopada 2018 r. /godz. 09.00 -14.30/ 
 
19.WYBRANE ZAGADNIENIA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO- wykładowca SSA w 
Poznaniu Andrzej Daczyński 
 



Ustawa z 17 listopada 1964 r Kodeks postępowania cywilnego(  Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296  z 
póź.zm.) 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji 
(Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882 z póź. zmianami), 
 
-ograniczenia egzekucji 
-powództwa egzekucyjne 
-przegląd orzecznictwa 
-rozwiązywanie kazusów 
 
 
 
 
22 listopad 2018 /godz. 09.00-14.30 / 
 
20.KOLOKWIUM - wykładowca KS przy SR Poznań Nowe Miasto i Wilda Piotr Winter 
 
 
 
 
23 listopad 2018 r./godz. 09.00 – 14.30 / 
 
21.WYBRANE ZAGADNIENIA POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO -wykładowca 
KS przy SR Poznań Nowe Miasto i Wilda Piotr Winter  
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 1997 nr 133 
poz. 882 z póź. Zmianami), 
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 
296  z póź.zm.,), 
 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 
zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.),Ustawa z dnia 24 czerwca 
1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903) 
 
-eksmisja 
-ochrona lokatorów w postępowaniu egzekucyjnym   
-czynność w trybie art 814 kpc 
-rozwiązywanie kazusów 
 
 
 
 
 06 grudzień 2018 r./ godz. 09.00-14.30/ 
 
22.WYBRANE ZAGADNIENIAZ POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO -
wykładowca KS przy SR Poznań Nowe Miasto i Wilda Piotr Winter /godz. 09.00 -12.00/ 
 
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r Kodeks postępowania cywilnego  (  Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296  
z póź.zm.), 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 1997 nr 133 
poz. 882 z póź. Zmianami), 
 Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 roku w sprawie czynności 
komorników (Dz.U.1968r. Nr10, poz.52) , Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 9 
marca 2006 r. w sprawie wysokość opłat za czynności komorników niebędące czynnościami 



egzekucyjnymi (Dz.U.2006r., Nr 42, poz.289), Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 23 
grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych czynności Krajowej Rady Komorniczej oraz 
szczegółowe czynności komornika związane z egzekucją prowadzoną na podstawie 
elektronicznego tytułu wykonawczego (Dz.U.2009r., Nr224, poz.1805 ze zm.) , Rozporządzenie 
Ministra sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2005) w sprawie określenia szczegółowych przepisów 
o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (Dz.U.2014r., Nr 1625 -
tekst jednolity)) Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 9 marca .2006r. w sprawie 
egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach 
cywilnych 
 
-omówienie kolokwium 
-czynności w sprawach egzekucyjnych o alimenty ,kolejność zaspokajania, podmioty uprawnione 
do otrzymywania świadczeń 
-obowiązki komornikach w sprawach o alimenty 
-spis inwentarza po zmarłym 
-rozwiązywanie kazusów 
 
 
 
 
12 i 13 grudzień 2018 r. /godz. 09.00 -14.30/ 
 
23.WYBRANE ZAGADNIENIA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO- wykładowca SSA w 
Poznaniu Andrzej Daczyński 
 
-ustny sprawdzian 
-rozwiązywanie kazusów 
-omówienie problematyki związanej z postepowaniem egzekucyjnym zgłoszonej przez 
aplikantów 
 
 
 
 
14 grudzień 2018 r . /godz.09 .00 -14.30/ 
 
24.WYBRANE ZAGADNIENIA POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO  --
wykładowca KS przy SR Poznań Nowe Miasto i Wilda Piotr Winter 
 
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r Kodeks postępowania cywilnego  (  Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296  
z póź.zm.), 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji 
(Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882 z póź. zmianami) 
 
-postępowanie egzekucyjne z nieruchomości w trybie uproszczonym 
-spis inwentarza po zmarłym 
-poprawa kolokwium 
 
 
 
19 grudzień 2018 r . /godz.09 .00 -14.30/ 
 
25.WYBRANE ZAGADNIENIA POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO -wykładowca 
KS przy SR  Poznań Nowe Miasto  i Wilda  Piotr Winter 



 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji 
(Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882 z póź. zmianami) 
,r ,Ustawa z 17 listopada 1964 r Kodeks postępowania cywilnego (  Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296  z 
póź.zm.), Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 roku w sprawie 
czynności komorników (Dz.U.1968r. Nr10, poz.52) , Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z 
dnia 9 marca 2006 r. w sprawie wysokość opłat za czynności komorników niebędące 
czynnościami egzekucyjnymi (Dz.U.2006r., Nr 42, poz.289), Rozporządzenie Ministra 
sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych czynności Krajowej Rady 
Komorniczej oraz szczegółowe czynności komornika związane z egzekucją prowadzoną na 
podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego (Dz.U.2009r., Nr224, poz.1805 ze zm.) , 
Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2005) w sprawie określenia 
szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych 
(Dz.U.2014r., Nr 1625 -tekst jednolity),Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 9 marca 
.2006r. w sprawie egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w 
sprawach cywilnych 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie określenia 
rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników 
sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich 
przekazywania (Dz.U. Nr 156, poz. 1640), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 
września 2004 roku w sprawie warunków i trybu umarzania dokumentów potwierdzających 
zawarcie umowy rachunku oszczędnościowego oraz rachunku terminowej lokaty 
oszczędnościowej (Dz. U. Nr 222, poz. 2258), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 5 
kwietnia 2013 roku w sprawie trybu zawiadamiania placówek banków, placówek operatora 
publicznego lub innego operatora pocztowego i innych placówek o wstrzymaniu wypłat z 
zajętego w drodze egzekucji wkładu oszczędnościowego (Dz. U. z 2013, poz. 458) 
 
-omówienie poprawianego  kolokwium 
-ćwiczenia (przeprowadzenie w oparciu o kazus ,postępowania egzekucyjnego poprzez założenie 
sprawy ,wykonanie niezbędnych czynności egzekucyjnych ,wprowadzenie niezbędnych zapisów 
na karcie rozliczeniowej ) 
-omówienie problematyki związanej z dostępem komornika do elektronicznych źródeł  
informacji 
(CEPIK ,PESEL NET ,elektroniczne zapytania do ZUS ,Ksiąg Wieczystych ,elektroniczne 
zajęcie rachunku bankowego) 
-omówienie problematyki  dotyczącej postępowania egzekucyjnego zgłoszonej przez  aplikantów 
 
 
 


