
 
ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWEGO PROGRAMU SZKOLENIA APLIKANTÓW 

KOMORNICZYCH I ROKU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM TEMATYKI I 
WYKŁADOWCÓW NA 2018 R. 

 
 
 
 
 
19 styczeń 2018 r./godz. 09 00 -14.30 / 
 
1.WYBRANE ELEMENTY PRAWA KONSTYTUCYNEGO ,PRZEPISY Z ZAKRESU 
USTROJU I STRUKTURY PAŃSTWA ,SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I 
ZAWODOWEGO -wykładowca Prokurator Prokuratury Okręgowej delegowany do 
Prokuratury Regionalnej  w Poznaniu Roman Szymanowski 
 
-rodzaj i podział władz 
-Prezydent RP :uprawnienia ,obowiązki 
-Sejm i Senat: skład i kompetencje 
-proces legislacyjny  i źródła prawa 
-Rada Ministrów i administracja rządowa ,ich struktura ,kompetencje ,zadania 
-sposób ukształtowania sądownictwa ,Ustawa o ustrojów sądów powszechnych 
-struktura organizacyjna prokuratury 
  -odpowiedzialność karna komornika jako funkcjonariusza publicznego 
-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 w oparciu o Ustawę o Notariacie 
-omówienie przepisów Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym 
-omówienie przepisów Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym 
 
 
 
 
22 styczeń 2018 r./godz. : 09.00 -14.30/ 
 
2.WYBRANE ELEMENTY POSTĘPOWANIA CYWILNEGO -wykładowca SSO w 
Poznaniu Alina Szymanowska 
 
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r kodeks postępowania cywilnego 
 
-właściwość rzeczowa i miejscowa sądu oraz skutki jej naruszenia 
-wartość przedmiotu sporu 
-zdolność sądowa i procesowa w postępowaniu cywilnym 
-pełnomocnictwo procesowe 
-pomoc prawna z urzędu 
-udzielanie przez sąd i  komornika stronom oraz uczestnikom postępowania niezbędnych 
pouczeń co do czynności procesowych 
-odpowiednie stosowanie przepisów o procesie do innych rodzajów postępowania 
unormowanych w kpc 
-domniemanie drogi sądowej w rozpoznawaniu spraw cywilnych 
-zasada dyspozycyjności stron w postępowaniu cywilnym 



 
 
 
 
25 -26 styczeń 2018 r. /godz .09.00 -14.30 / 
 
3.WYBRANE ELEMENTY PRAWA BANKOWEGO I OBROTU INSTRUMENTAMI 
FINANSOWYMI -wykładowca radca prawny Hanna Kabacińska 
 
1 Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r z późni.   zmianami 
-system bankowy w Polsce 
-czynności bankowe 
-obowiązki i odpowiedzialność banków związane z prowadzeniem rozliczeń  bankowych 
-kredyty ,gwarancje bankowe ,papiery wartościowe 
-sposoby zabezpieczeń stosowane przez banki i ich wpływ na postępowanie egzekucyjne 
-tajemnica bankowa 
-nadzór nad działalnością banków 
-rachunek bankowy 
-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 
-rola i zadania Komisji Nadzoru Finansowego 
-skład Komisji Nadzoru Finansowego i jej uprawnienia 
 
3.Bankowy Fundusz Gwarancyjny 
-konstytucyjne podstawy funkcjonowania NBP 
-ustawowe cele i zadania NBP 
-organy NBP 
-zadania i funkcje Rady Polityki Pieniężnej 
 
5.Ustawa o kredycie konsumenckim 
-szczególne zasady udzielania kredytu konsumentom 
-prawa konsumenta i obowiązki banków 
-klauzule abuzywne 
 
6.Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi 
-pojęcie instrumentu finansowego i ich rodzaje 
-zasady obrotu instrumentami finansowymi 
-działalność maklerska 
-tajemnica zawodowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi 
 
7.Ustawa o obligacjach 
-pojęcie i funkcje obligacji 
 
8.Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych 
-zastaw finansowy 
-skutki ustanowienia zabezpieczeń finansowych w postępowaniu egzekucyjnym 
 
9.Wybrane przepisy z zakresu prawa wekslowego i czekowego 
-weksel trasowany 
-weksel własny 
-funkcje weksla 



-przenoszenie weksla 
-poręczenie wekslowe 
-funkcje i rodzaje czek 
 
 
 
 
05 luty 2018 r./godz. 09.00 -14.30/ 
 
4.WYBRANE ELEMENTY POSTĘPOWANIA CYWILNEGO -wykładowca SSO Alina 
Szymanowska 
  
dnia 17 listopada 1964 r kodeks postępowania cywilnego 
 
-doręczenia pism sądowych i procesowych w postępowaniu cywilnym 
-ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu 
-warunki formalne pism procesowych i skutki ich niezachowania 
-współuczestnictwo procesowe 
-interwencja główna i uboczna 
-udział prokuratora i organizacji społecznych w postępowaniu cywilnym 
 
 
 
 
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  
 
 
 
 
12 marzec 2018 r./ godz. 09 .00 - 14.30/ 
 
9.WYBRANE ELEMENTY POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – wykładowca SSO w 
Poznaniu  Alina Szymanowska 
 
Ustawa z dnia  17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego 
  
-terminy w postępowaniu cywilnym 
-przywrócenie uchybionego terminu 
-koszty procesu cywilnego 
zwolnienie od kosztów sądowych 
- przekształcenia podmiotowe w postępowaniu cywilnym 
- zbycie rzeczy lub prawa objętych sporem w toku postępowania cywilnego 
- zawieszenie postępowania cywilnego 
-rodzaje powództw w postępowaniu cywilnym  
 
 
 
 
23 marzec 2018 r./godz. 09.00 -14.30/ 
 
10.WYBRANE ELEMENTY PRAWA RODZINNEGO wykładowca- SSA Jerzy Bączyk . 
 
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r kodeks rodzinny i opiekuńczy 
 
-osoby uprawnione i zobowiązane do alimentacji .obowiązek alimentacyjny ,opieka i kuratela 
.Przysposobienie 
-wspólność wynikająca ze wspólności majątkowej między małżonkami 
-majątek osobisty 
-zmiany lub wyłączenie wspólności majątkowej 
-skutki ustania wspólności majątkowej 
-ustanie małżeństwa 
-skutki orzeczenia separacji 
-odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte w sprawach wynikających ze zwykłych potrzeb 
rodziny 
- tytuły egzekucyjne wydane przeciwko osobom pozostającym w związku małżeńskim 
- wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie 
- przepisy regulujące zasady dochodzenia roszczeń alimentacyjnych za granicą 
- przepisy regulujące zasady przyznawania pomocy osobom  uprawnionym do otrzymywania 
alimentów oraz o świadczeniach rodzinnych 
- przepisy Konwencji z Hagi z 2 października 1963 r o prawie właściwym dla zobowiązań 
alimentacyjnych 
 
 
 



 
09 kwiecień  2018 r./godz. 09.00-14.30/ 
 
11.WYBRANE ZAGADNIENIA Z POSTĘPOWANIA CYWILNEGO -wykładowca SSO 
w Poznaniu Alina Szymanowska 
 
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego 
 
-kumulacja przedmiotowa roszczeń 
- zmiana powództwa 
- pozew wzajemny 
- podstawy odrzucenia pozwu 
- posiedzenia sądowe ,protokołowanie posiedzeń 
- postępowanie dowodowe 
- wyrokowanie( wyroki zaoczne ,wstępne ,częściowe ) 
- nakaz zapłaty 
- rygor natychmiastowej wykonalności 
- sprostowanie ,wykładnia ,uzupełnienie orzeczeń sądowych 
- zarządzenia przewodniczącego 
- prawomocność orzeczeń 
- powaga rzeczy osądzonej oraz skuteczność i wykonalność orzeczeń sądowych 
 
 
 
 
10 kwiecień 2018 r. /godz. 09.00-14.30/ 
 
12.PRZEPISY USTROJOWE -Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji -wykładowca 
KS przy Sądzie Rejonowym  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. 
 
-struktura samorządu komorniczego 
-status komornika jako funkcjonariusza publicznego 
-nadzór judykacyjny i administracyjny nad działalnością komornika 
-powoływanie ,odwołanie komornika ,asesora i aplikanta 
-kodeks etyki zawodowej 
 
 
 
 
26 -27 kwiecień  2018 r./godz. 09 .00 -14.30 / 
 
13. WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY I UBEZBIECZEŃ 
SPOŁECZNYCH -wykładowca SSA w Poznaniu Wiesława Stachowiak 
 
 Podstawowe zasady prawa pracy 
 
- zakaz ograniczania wolności wyboru zawodu i pracodawcy 
- ochrona trwałości stosunku pracy 
- zasada wolności pracy 
- obowiązek  wzajemnego poszanowania godności i dóbr osobistych 



-  zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy 
-  prawo do bezpiecznych warunków pracy 
- prawo do zrzeszania się w organizacjach pracowników 
- równe traktowanie w zatrudnieniu 
- stosunek pracy -cechy ,rodzaje ,przekształcenia 
- umowa o dzieło 
- umowa zlecenia 
- kontrakt menadżerski 
- rozwiązanie stosunku pracy ,wygaśnięcie  stosunków pracy 
- wynagrodzenie za pracę i jego ochrona 
- zakaz konkurencji w stosunkach pracy 
- wewnątrzzakładowe źródła  prawa pracy( regulamin pracy ,zakładowy układ zbiorowy 
,porozumienie zbiorowe) 
- odpowiedzialność zbiorowa pracowników 
- odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników 
- czas pracy i urlopy pracownicze 
- uprawnienia związane z rodzicielstwem 
- rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunków pracy 
- przedawnienie roszczeń 
 
zagadnienia związane z prawem ubezpieczeń społecznych (omówienie przepisów Ustawy o 
systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r ) 
 
- omówienie przepisów Ustawy z o emeryturach i rentach z dnia 17 grudnia 1998 r 
-  ustalenie istnienia lub nieistnienie obowiązku ubezpieczenia 
- przeniesienie odpowiedzialności ze składki na osoby trzecie 
- prawo do świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
-  zagadnienia na tle ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy 
 
 
 
 
14 maj 2018 r. /godz. 09.00-14.30/ 
 
14.WYBRANE ZAGADNIENIA Z POSTĘPOWANIA CYWILNEGO -wykładowca SSO 
w Poznaniu Alina Szymanowska 
 
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.  kodeks postępowania cywilnego 
 
- przekształcenia podmiotowe w postępowaniu cywilnym 
- zbycie rzeczy lub prawa objętych sporem w toku postępowania cywilnego 
- zawieszenie postępowania cywilnego 
-rodzaje powództw w postępowaniu cywilnym 
-kumulacja przedmiotowa roszczeń 
- zmiana powództwa 
- pozew wzajemny 
 
 
 
 
 
 



17 i 18 maj 2018  r./godz. 09.00 -14.30/ 
 
15.WYBRANE ELEMENTY PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA SPÓŁEK 
HANDLOWYCH  -wykładowca SSO w Zielonej Górze Arkadiusz Opala 
 
Ustawa kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000r. 
 
-reprezentacja spółek handlowych (rozróżnienie prawa reprezentacji od sposobu reprezentacji, 
zarząd ,pojęcie mandatu i kadencji członka zarządu ,prokurent reprezentacja spółek w organizacji 
i likwidacji) 
-kapitał zakładowy w spółkach kapitałowych (pojęcie kapitału zakładowego ,jego powiązanie z 
akcjami i udziałami w spółkach ,sposoby jego podwyższania i obniżania  ,formowanie uchwał w 
tym zakresie i kognicja sądu) 
-spółka jawna (reprezentacja i prowadzenie spraw spółki, stosunki wewnątrz spółki) 
-spółka akcyjna (utworzenie spółki ,jej organy ,reprezentacja) 
-omówienie pozostałych rodzajów spółek 
-postępowanie w sprawach zakazu prowadzenia działalności gospodarczej 
-omówienie przepisów Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r o Krajowym Rejestrze Sądowym 
-omówienie przepisów Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
-omówienie przepisów Ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji 
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych 
 
 
 
 
24 -25  maj  2018 r.   /godz.09.00-14.30/ 
 
16.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 
 
 
 
 
08 czerwiec 2018 r. /godz. 09.00-14.30/ 
 
17.WYBRANE ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO MATERIALNEGO --wykładowca 
SSA w Poznaniu  Krzysztof  Józefowicz  
 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r kodeks cywilny 
 
1.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 
 
 
 
 
11 czerwiec 2018 r. /godz. 09.00- 14.30/ 
 
18.WYBRANE ZAGADNIENIA Z POSTĘPOWANIA CYWILNEGO -wykładowca SSO 
w Poznaniu Alina Szymanowska 
 
Ustawa z dnia  17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego   
 posiedzenia sądowe ,protokołowanie posiedzeń 
- postępowanie dowodowe 
- wyrokowanie( wyroki zaoczne ,wstępne ,częściowe ) 
- nakaz zapłaty 
- rygor natychmiastowej wykonalności 
- sprostowanie ,wykładnia ,uzupełnienie orzeczeń sądowych 
- zarządzenia przewodniczącego 
- prawomocność orzeczeń 
- powaga rzeczy osądzonej oraz skuteczność i wykonalność orzeczeń sądowych 
 
 
 



 
15 czerwiec2018 r. /11.00-16.00 / 
 
19.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/ 
 
20.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 
 
 
 
 
05 październik 2018 r. /godz. 09.00 – 14.30 / 
 
21.WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA CYWILNEGO MATERIALNEGO -
wykładowca SSA w Poznaniu Krzysztof  Józefowicz 
 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
Prawo rzeczowe . 
-pojęcie własności ,ochrona konstytucyjna ,rodzaje własności 
-treść i wykonywanie prawa własności ,uprawnienia właściciela względem rzeczy ,zasięg 
przestrzenny prawa własności 
-nabycie i utrata prawa własności   
-współwłasność 
-ochrona własności roszczenia windykacyjne i negatoryjne 
-użytkowanie wieczyste 
-posiadanie i dzierżawienie ,ochrona posiadania i dzierżawienia 



-ustanowienie ,zmiana ,przeniesienie ,wygaśnięcie ograniczonych   praw rzeczowych 
-zastaw zwykły i rejestrowy 
-służebności osobiste i gruntowe 
-użytkowanie 
-spółdzielcze prawo do lokalu 
 
 
 
 
15 październik 2018 r./godz. 09.00-14.30/ 
 
22.WYBRANE ZAGADNIENIA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO -wykładowca SSO w 
Poznaniu Alina Szymanowska 
 
Ustawa z dnia  17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego   
 
-przepisy ogólne postępowania nieprocesowego 
-przepisy o zniesieniu współwłasności 
-postępowanie o podział majątku wspólnego 
 
 
 
 
18 październik 2018  r. /godz. 09 00-15.00/ 
 
23.WYBRANE ELEMENTY PRAWA PODATKOWEGO -wykładowca doradca 
podatkowy Wiesław Olichwier 
 
-omówienie przepisów Ustawy z dnia 29 .08 .1997 r Ordynacja podatkowa 
-omówienie przepisów Ustawy z dnia 13.10.1995 r o zasadach ewidencji podatników i płatników 
-omówienie przepisów Ustawy z dnia 13.03,2004r. O podatku od towarów i usług 
omówienie przepisów Ustawy o podatku od osób fizycznych 
organy podatkowego 
-postępowanie przed organami podatkowymi 
-wykonanie decyzji podatkowej 
-interpretacja przepisów prawa podatkowego 
-odpowiedzialność podatkowa osób  trzecich 
-odpowiedzialność komornika jako podatnika podatku od dostawy dokonywanej w trybie 
egzekucji z nieruchomości 
 
 
 
 
19 październik 2018 r./godz. 09.00-15.00/ 
 
24. WYBRANE ZAGADNIENIA  POSTĘPOWANIA WIECZYSTOKSIĘGOWEGO -
wykładowca SSR w Koninie  Alina Stępień -Milukow 
 
-obrót nieruchomościami ,ochrona własności 
-omówienie przepisów  Ustawy o księgach wieczystych i hipotece 
- omówienie przepisów  Ustawy o scalaniu i wymianie gruntów 
- omówienie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
- omówienie przepisów o gospodarce nieruchomościami 



-obrót nieruchomościami ,ochrona własności 
-omówienie przepisów  Ustawy o księgach wieczystych i hipotece 
- omówienie przepisów  Ustawy o scalaniu i wymianie gruntów 
• omówienie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
 
 
 
 
 
05 listopad 2018 r. / godz. 09.00 -14.30 / 
 
25.WYBRANE ZAGADNIENIA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO -wykładowca SSO w 
Poznaniu Alina Szymanowska   
 
Ustawa z 17 listopada 1964 r Kodeks postępowania cywilnego 
 
-apelacja 
-zażalenie 
-skarga kasacyjna 
-skarga o wznowienie postępowania 
-skarga na orzeczenie referendarza sądowego 
-skarga na stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 
-postępowanie nakazowe 
postępowanie upominawcze 
 
 
 
 
09 listopad 2018 r  /godz.09 .00 -14.30/ 
 
26.WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA CYWILEGO MATERIALNEGO -
wykładowca SSA Krzysztof  Józefowicz 
 
Ustawa z dnia 23 kwietnia1964 r. Kodeks cywilny 
 
- pojęcie zobowiązań 
• wielość podmiotów stosunku zobowiązaniowego 
- zobowiązania podzielne i niepodzielne 
-powstanie zobowiązań 
-dodatkowe zastrzeżenia umowne 
-odsetki, zakaz anatocyzmu 
-bezpodstawne wzbogacenie 
-skutki niewykonania zobowiązania, złożenie do depozytu sądowego 
 
 
 
 
22 listopad 2018 /godz. 09.00-14.30 / 
 
27.KOLOKWIUM - wykładowca KS przy SR Poznań Nowe Miasto i Wilda Piotr Winter 
 
 
 



 
23 listopad 2018 r./godz. 09.00 – 14.30 / 
 
28.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 późn. 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. 09.00-14.00/ 
 
29.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 
 
 
 



 
07 grudzień 2018 r/godz. 09.00 -14.00/   
 
30.WYBRANE ZAGADNIENIA  PRAWA CYWILNEGO  MATERIALNEGO -
wykładowca SSA Krzysztof  Józefowicz   
 
Ustawa z dnia 23 kwietnia1964 r. Kodeks cywilny 
-potrącenie ,odnowienie ,zwolnienie z długu 
-zmiana wierzyciela  lub dłużnika 
-ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika 
-czyny niedozwolone :rodzaje ,odpowiedzialność oparta na zasadzie winy ,ryzyka ,słuszności 
-zagadnienia ogólne prawa spadkowego 
-zasady dziedziczenia ustawowego 
-pojęcie i rodzaje testamentów 
-zapis i polecenie 
-wykonawca testamentu 
-zachowek 
 
 
 
 
 
14 grudzień  2018 r . /godz.09 .00 -14.00/ 
 
31.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) 
 
-poprawa kolokwium  
-postępowanie egzekucyjne z nieruchomości w trybie uproszczonym 
-spis inwentarza po zmarłym  


