
załącznik nr 12 do Regulaminu: Minimalny zakres tematyczny programów szkoleń 

A. Program dla prezesów sądów rejonowych i sędziów wizytatorów z zakresu nadzoru 

administracyjnego nad komornikami: 

1. Inicjowanie postępowania dyscyplinarnego - podstawy prawne, dane statystyczne 

i przykładowe reprezentatywne wnioski dyscyplinarne. 

2. Organy nadzoru administracyjnego nad działalnością komorników sądowych, ich uprawnienia 

i wzajemne relacje. 

3. Rozpoznawanie przez prezesów sądów skarg administracyjnych na działalność komorników 

sądowych – zakres i środki nadzoru administracyjnego, sygnalizacja przez prezesów sądów 

potrzeby wydania zarządzeń przez sąd w trybie art. 759 § 2 k.p.c. 

4. Zasady kontroli kancelarii komornika sądowego wykonywanej przez prezesów sądów 

rejonowych oraz kontroli finansowo- księgowej. 

5. Analiza realizacji planów zadań nadzorczych w zakresie nadzoru nad działalnością sądów 

w postępowaniu egzekucyjnym i komorników sądowych. 

6. Badanie dopuszczalności przyjmowania przez komorników spraw spoza rewiru, zastępstw 

komorników oraz dopuszczalności podejmowania czynności egzekucyjnych oraz innych 

czynności przez aplikantów i asesorów komorniczych, skutki naruszenia przepisów 

o upoważnieniu. 

B. Program dla sędziów wydziałów cywilnych sądów rejonowych i referendarzy sądowych 

z zakresu nadzoru judykacyjnego nad czynnościami komorników z elementami nadzoru 

administracyjnego 

1. Egzekucja z nieruchomości: 

a. nadzór sądu nad egzekucją z nieruchomości w jej poszczególnych etapach 

(z uwzględnieniem problematyki podatków VAT i CIT). 

b. plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji – badanie realizacji obowiązków 

nałożonych na komornika, termin sporządzenia, warunki jego sporządzenia oraz 

warunki formalne, jakim powinien odpowiadać; zasady rozliczania przychodów 

uzyskiwanych w toku egzekucji. 

c. Stosowanie przepisów regulujących zasady oszacowania wartości i określenia ceny 

wywołania nieruchomości obciążonych ograniczonymi prawami rzeczowymi lub 

prawami obligacyjnymi. 

2. Ograniczenia egzekucji ze szczególnym uwzględnieniem należności rolników, osób 

otrzymujących wynagrodzenie z umów zlecenia i o dzieło, świadczenia z ubezpieczenia 

społecznego oraz egzekucji z rachunków bankowych. 

3. Elektroniczne zajęcie rachunku bankowego i sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej. 



4. Zajęcia ruchomości (warunki dopuszczalności, wyłączenia egzekucji, ochrona praw osób 

trzecich, wykładnia art. 845 k.p.c.), sprzedaż ruchomości i podstawy odbierania dłużnikom 

dozoru zajętych ruchomości. 

5. Zasady postępowania egzekucyjnego w sprawach o opróżnienie pomieszczeń z osób lub 

rzeczy, ze szczególnym uwzględnieniem lokali mieszkalnych oraz ochrony w tym 

postępowaniu praw określonych przepisami o ochronie lokatorów. 

6. Badanie prawidłowości rozliczania kosztów postępowania egzekucyjnego, w szczególności 

w kontekście rozliczania należności osób przybranych do udziału w czynnościach, kosztów 

transportu specjalistycznego oraz wynagrodzenia dozorcy, jak tez zasad ustalania tych 

kosztów i obciążania nimi dłużnika. 

7. Nadzór judykacyjny nad egzekucją. Tryb wnoszenia i rozpoznawania skargi na czynność 

komornika po zmianach dokonanych ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. Znaczenie nadzoru 

z urzędu wykonywanego na podstawie art. 759 § 2 k.p.c. przy rozpoznawaniu skarg na 

czynności komornika sądowego i poza nimi. 

8. Badanie przez sąd w ramach nadzoru judykacyjnego dopuszczalności podejmowania 

czynności egzekucyjnych oraz innych czynności przez aplikantów i asesorów komorniczych, 

skutki naruszenia przepisów o upoważnieniu i obowiązki spoczywające na sądzie. 

9. Znaczenie działań sądu w zakresie ochrony praw uczestników postępowania i osób trzecich 

w szczególności w ramach zawieszenia egzekucji udzielonego w związku z czynnościami 

nadzoru judykacyjnego oraz w następstwie wnoszonych powództw przeciwegzekucyjnych. 

C. Program dla urzędników sądów rejonowych z zakresu czynności podejmowanych 

w sekretariatach sądowych, w ramach nadzoru administracyjnego nad komornikami i kontroli 

finansowej kancelarii komorniczych. 

1. Ogólne zasady nadzoru na czynnościami komorników i komornikami. 

2. Skargi wnoszonych w trybie administracyjnym – zasady ich rozpoznawania.  

3. Zasady kontroli kancelarii komornika sądowego wykonywanej przez prezesów sądów 

rejonowych, w tym w szczególności kontroli finansowo - księgowej i kontroli biurowości. 

4. Zasady prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii 

komorniczych. 

Ważne: Obecnie na ukończeniu pozostają prace wewnątrzresortowe nad projektem ustawy 

o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych. Wprowadzenie zawartych 

w projektach ustaw rozwiązań może spowodować konieczność zmian / uzupełnienia zagadnień 

tematycznych szkoleń. Konieczne jest, aby opracowywane przez wnioskodawców szczegółowe 

programy szkoleń, dawały możliwość uwzględnienia wprowadzanych zmian. 


