PROGRAM SZKOLENIOWY
dla szkolenia
z zakresu: Sądowe postępowanie egzekucyjne i koszty komornicze po nowelizacji
(zagadnienia wybrane)
organizowanego w ramach projektu
„Prawo gospodarcze i cywilne dla kadr sądów powszechnych apelacji łódzkiej i warszawskiej”

Część I – Finansowanie
Szkolenie pn.: „Sądowe postępowanie egzekucyjne i koszty komornicze po nowelizacji
(zagadnienia wybrane)” organizowane jest w ramach projektu pn.: „Prawo gospodarcze i cywilne dla
kadr

sądów

powszechnych

współfinansowanego

ze

apelacji

środków

łódzkiej

Europejskiego

i

warszawskiej”
Funduszu

POWR.02.17.00-00-0045/16-00

Społecznego

w

ramach

Programu

CZĘŚĆ OGÓLNA

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020)
Część II – Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest do kadry sądów powszechnych:
a) sędziów sądów apelacyjnych i okręgowych oraz rejonowych;
b) asesorów sądowych;
c) referendarzy sądowych z sądów rejonowych i okręgowych,
d) asystentów sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych
apelacji łódzkiej i warszawskiej specjalizującej się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym
gospodarczym.

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

Część I – Informacje ogólne
Szkolenie realizowane w wymiarze 16 godz. (2 dni x 8 godz.)
Forma zajęć: warsztat, wykład

Część II – Cele i efekty kształcenia (w zakresie wiedzy, umiejętności, postaw uczestników
szkolenia)
Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników szkolenia z nowymi wybranymi regulacjami sądowego
postępowania egzekucyjnego, w tym wprowadzonymi mocą ustawy z 22.03.2018 r. o komornikach
sądowych (Dz. U. 2018 r., poz. 771) do kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisami nowej ustawy
z 28.02.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. 2018 r., poz. 770). Wybrane zagadnienia mają duże
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znaczenie dla praktyki egzekucyjnej. Udział w szkoleniu pozwoli jego uczestnikom na nabycie i/lub
utrwalenie niezbędnych umiejętności związanych z ustaleniem relacji pomiędzy sprawami ze skargi na
czynności komornika a zarządzeniami sądu rejonowego wydawanymi na podstawie art. 759 § 2 KPC,
następnie z rejestrowaniem czynności egzekucyjnych (utrwalanie za pomocą urządzenia rejestrującego
obraz i dźwięk), formularzami urzędowymi w postępowaniu egzekucyjnym, właściwym rozpoznawaniem
zakresu uprawnień orzeczniczych komornika sądowego w świetle nowych regulacji prawnych. Następnie
uczestnicy szkolenia nabędą/utrwalą kompetencje co do zakresu ograniczeń egzekucji sądowej,
przebiegu egzekucji z ruchomości po nowelizacji z 2018 r., relacji pomiędzy postępowaniem
upadłościowym i restrukturyzacyjnym a postępowaniem egzekucyjnym. Uczestnicy uzyskają informacje
o węzłowych zagadnieniach egzekucji z nieruchomości i uproszczonej egzekucji z nieruchomości oraz
planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji. Uczestnicy zostaną zapoznani także z kwestią mechanizmów
prawnych eliminowania zbiegu egzekucji sądowych, sądowych i administracyjnych oraz egzekucji
i zabezpieczenia. W drugim dniu szkolenia, uczestnicy nabędą i/lub utrwalą umiejętności w zakresie
stosowania nowych przepisów ustawy o kosztach komorniczych z 28.02.2018 r., w szczególności
podstaw prawnych i treści postanowienia o kosztach komorniczych, kontroli sądu nad poprawnością
stosowania przepisów ustawy o kosztach komorniczych oraz instytucji zwolnienia od kosztów
komorniczych.
w zakresie WIEDZY – uczestnik:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozróżnia zakres pomiędzy skargą na czynności komornika a zarządzeniem sądu wydanym w trybie
art. 759 § 2 KPC, w świetle nowelizacji KPC z 2018 r.;
zna aktualne sposoby utrwalania czynności egzekucyjnych;
potrafi zweryfikować poprawność wypełnienia urzędowych formularzy w postępowaniu
egzekucyjnym, tj. urzędowy formularz skargi na czynności komornika oraz urzędowy formularz
wniosku o wszczęcie egzekucji;
identyfikuje aktualne ograniczenia egzekucji;
zna relacje pomiędzy postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym a postępowaniem
egzekucyjnym;
zna przebieg egzekucji z ruchomości znowelizowany ustawą o komornikach sądowych z 2018 r.;
potrafi zidentyfikować zagadnienia problemowe w egzekucji z nieruchomości, egzekucji uproszczonej
z nieruchomości, w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji;
rozróżnia normy dotyczące usuwania zbiegu egzekucji sądowych, sądowych i administracyjnych oraz
egzekucji i zabezpieczenia;
zna podstawowe instytucje nowej ustawy o kosztach komorniczych;

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI – uczestnik:
•
•
•
•
•
•
•
•

dokonuje prawidłowego wyboru treści przepisów, w związku z przepisami przejściowymi zawartymi
w ustawie o komornikach sądowych i ustawie o kosztach komorniczych;
potrafi rozróżnić zakresy zastosowania przepisów o skardze na czynności komornika oraz zarządzenia
sądu wydanego w trybie art. 759 § 2 KPC;
umie zastosować znowelizowane przepisy o utrwalaniu czynności egzekucyjnych, egzekucji
z ruchomości, egzekucji z nieruchomości;
posiada dostateczne instrumentarium do rozstrzygania wzajemnych wpływów postępowania
upadłościowego i restrukturyzacyjnego a postępowania egzekucyjnego;
rozstrzyga zagadnienia problemowe dotyczące ograniczeń egzekucji, urzędowych formularzy
w postępowaniu egzekucyjnym, planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji;
przeprowadza analizę norm regulujących zbieg egzekucji sądowych, egzekucji sądowych
i administracyjnych oraz egzekucji i zabezpieczenia;
umie zastosować nowe przepisy ustawy o kosztach komorniczych, w szczególności ocenia
prawidłowość postanowienia w przedmiocie kosztów komorniczych, stosowania instytucji zwolnienia
od kosztów komorniczych;
posiada dostateczne instrumentarium do kontroli poprawności stosowania przepisów o kosztach
komorniczych;
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w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH - uczestnik
•
•

jest świadomy konieczności uczenia się przez całe życie;
jest świadomy znaczenia przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o sądowym postępowaniu
egzekucyjnym i ustawy o kosztach komorniczych dla praktyki prawa;
• nabywa umiejętność zajmowania własnego stanowiska i jego argumentacji;
• rozumie wagę wpływu zmian ustawodawczych w zakresie prawa egzekucyjnego na codzienne życie
obywateli oraz funkcjonowanie przedsiębiorców w obrocie prawnym;
Część III – Treści programowe
A. Sądowe postępowanie egzekucyjne:
1. Skarga na czynności komornika a zarządzenie nadzorcze sądu wydane w trybie art. 759 § 2 KPC –
zakres przedmiotowy i wzajemne relacje.
2. Utrwalanie czynności egzekucyjnych – protokół komorniczy oraz utrwalanie czynności za pomocą
urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk.
3. Pomoc Policji i innych organów przy czynnościach egzekucyjnych.
4. Urzędowe formularze w postępowaniu egzekucyjnym – formularz skargi na czynności komornika oraz
formularz wniosku o wszczęcie egzekucji.
5. Uprawnienia orzecznicze komornika sądowego na gruncie nowych regulacji prawnych.
6. Wybrane zagadnienia dotyczące aktualnych ograniczeń egzekucji.
7. Powiązania procesowe pomiędzy postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym a sądowym
postępowaniem egzekucyjnym.
8. Egzekucja z ruchomości po nowelizacji KPC z 2018 r.
9. Wybrane zagadnienia problemowe egzekucji uproszczonej z nieruchomości.
10. Wybrane zagadnienia problemowe planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, koszty komornicze
w planie podziału.
11. Rozstrzyganie o zbiegu egzekucji sądowych, egzekucji sądowych i administracyjnych oraz egzekucji
i zabezpieczenia.

B. Koszty komornicze:
1. Zakres przedmiotowy ustawy o kosztach komorniczych z 28.02.2018 r. Regulacje intertemporalne.
2. Pojęcie i rodzaje kosztów komorniczych. Zasady naliczania i ponoszenia kosztów komorniczych.
3. Wybrane zagadnienia dotyczące wydatków – zamknięty katalog wydatków komorniczych, zaliczka na
wydatki, rozliczenie zaliczki.
4. Wybrane zagadnienia dotyczące opłat komorniczych – opłaty egzekucyjne w sprawach o egzekucję
świadczeń pieniężnych oraz świadczeń niepieniężnych.
5. Postanowienie w przedmiocie kosztów komorniczych.
6. Zwolnienie od kosztów komorniczych.
7. Kontrola sądu w zakresie stosowania przepisów ustawy o kosztach komorniczych przez organy
egzekucyjne.
Część IV- Szczegółowe kryteria weryfikacji efektów kształcenia z uwzględnieniem specyfiki
potrzeb grupy docelowej bezpośrednio związanej z wykonywanymi zadaniami przez
sędziego/asesora/referendarza sądowego/asystenta sędziego
1.

Test jednokrotnego wyboru

Część IV – Zalecana literatura
Literatura podstawowa:
•

Kodeks postępowania cywilnego. Tom II.
prof. J. Jankowskiego, Wyd. 3, Warszawa 2019;

Komentarz

do

art.

730-1217,

pod

red.
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•
•
•
•
•

A. Marciniak, Sądowe postępowanie egzekucyjne, Warszawa 2013;
A. Cudak, Skarga na czynności komornika, Sopot 2015;
R. Reiwer, Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz,
Warszawa 2019;
I. Kunicki, Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz, Warszawa 2018;
Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz, pod red.
M. Simbierowicza, M. Świtkowskiego, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Uliasz, Komentarz do spraw z zakresu postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, pod
red. J. Ignaczewskiego, Warszawa 2013;
H. Pietrzkowski, Skarga na czynności komornika po zmianach przepisów kodeksu postępowania
cywilnego dokonanych w latach 2004-2015, PPC 2016, Nr 3;
W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2016;
G. Wolak, O dopuszczalności zmiany w trybie art. 759 § 2 k.p.c. prawomocnego postanowienia
komornika sądowego, PPE 2019, Nr 3;
M. Krakowiak, Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej po nowelizacji kodeksu postępowania
cywilnego z 10 lipca 2015 r., Przegląd Sądowy 2016, Nr 1;
M. Krakowiak, Zbieg egzekucji sądowych - kilka uwag o stosowaniu art. 773(1) KPC, Monitor
Prawniczy 2015, Nr 1;
A. Malmuk-Cieplak, Wpływ postępowania upadłościowego na postępowanie egzekucyjne, PPC
2015, Nr 3;
A. Grajewski, Skarga na czynności komornika - problemy intertemporalne. Uwagi praktyczne,
PPE 2017, Nr 8;
D. Chrapoński, Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na postępowania egzekucyjne
i zabezpieczające przeciwko dłużnikowi, Doradca Restrukturyzacyjny 2016, Nr 4;
P. Lewandowska, Nadzór judykacyjny jako forma kontroli sądu nad komornikiem. Ograniczenia
podejmowania przez sąd czynności nadzorczych w trybie art. 759 § 2 k.p.c., PPE 2017, Nr 9;
P. Płóciniczak, Zakres kognicji sądu odwoławczego w postępowaniu egzekucyjnym w świetle
art. 759 § 2 k.p.c., PPE 2010, Nr 10;
I. Kunicki, Podział sumy uzyskanej z egzekucji, Sopot 2000;
P. Janda, Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego egzekwowanego dłużnika na
przebieg toczącego się postępowania egzekucyjnego [w:] Ars in Vita. Ars in Iure. Księga
jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, Warszawa 2018;
K. Kamińska – Krawczyk, Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie o nadanie klauzuli
wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko upadłemu [w:] Ars in Vita. Ars in
Iure. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, Warszawa 2018;
M. Uliasz, Koszty komornicze – pojęcie i struktura [w:] Ars in Vita. Ars in Iure. Księga
jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, Warszawa 2018;
J. Świeczkowski, O potrzebie usprawnienia postępowania egzekucyjnego na przykładzie planu
podziału sumy uzyskanej z egzekucji – postulaty de lege ferenda [w:] Ars in Vita. Ars in Iure.
Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, Warszawa 2018;
J. Derlatka, Udział biegłego w szacowaniu wartości ruchomości w trybie art. 853 § 2 KPC
z uwzględnieniem zmian przewidzianych w ustawie z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych [w:]
Ars in Vita. Ars in Iure. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu,
Warszawa 2018.
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Szczegółowy harmonogram szkolenia:
Dzień I
Bloki
Temat
godzinowe
Uprawnienia orzecznicze komornika sądowego na gruncie nowych regulacji prawnych.
10:00-11:30

Urzędowe formularze w postępowaniu egzekucyjnym – formularz skargi na czynności
komornika oraz formularz wniosku o wszczęcie egzekucji.

(2*45 minut)*
Skarga na czynności komornika a zarządzenie nadzorcze sądu wydane w trybie art. 759 § 2
KPC – zakres przedmiotowy i wzajemne relacje.
11:30-11:45

11:45-13:15
(2*45 minut)*

Przerwa kawowa
Utrwalanie czynności egzekucyjnych – protokół komorniczy oraz utrwalanie czynności za
pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk.
Pomoc Policji i innych organów przy czynnościach egzekucyjnych.
Wybrane zagadnienia dotyczące aktualnych ograniczeń egzekucji.

13:15-14:00

Przerwa obiadowa

14:00-15:30

Rozstrzyganie o zbiegu egzekucji sądowych, egzekucji sądowych i administracyjnych oraz
egzekucji i zabezpieczenia.

(2*45 minut)*

Powiązania procesowe pomiędzy postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym
a sądowym postępowaniem egzekucyjnym.

15:30-15:45

Przerwa kawowa
Egzekucja z ruchomości po nowelizacji KPC z 2018 r.

15:45-17:15
(2*45 minut)*

Wybrane zagadnienia problemowe egzekucji uproszczonej z nieruchomości.
Wybrane zagadnienia problemowe planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, koszty
komornicze w planie podziału.

* 1 godzina lekcyjna=45 minut
Dzień II
Bloki
Temat
godzinowe
9:00-10:30

Zakres przedmiotowy ustawy o kosztach komorniczych z 28.02.2018 r.

(2*45 minut)*

Regulacje intertemporalne.
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Pojęcie i rodzaje
komorniczych.

kosztów

komorniczych.

Zasady

naliczania

i

ponoszenia

kosztów

10:30-10:45

Przerwa kawowa

10:45-12:15

Wybrane zagadnienia dotyczące wydatków – zamknięty katalog wydatków komorniczych,
zaliczka na wydatki, rozliczenie zaliczki.

(2*45 minut)*

Wybrane zagadnienia dotyczące opłat komorniczych – opłaty egzekucyjne w sprawach
o egzekucję świadczeń pieniężnych oraz świadczeń niepieniężnych.

12:15-12:45

Przerwa obiadowa

12:45-14:15

Postanowienie w przedmiocie kosztów komorniczych.

(2*45 minut)*

Zwolnienie od kosztów komorniczych.

14:15-14:30
14:30-16:00
(2*45 minut)*

Przerwa kawowa
Kontrola sądu w zakresie stosowania przepisów ustawy o kosztach komorniczych przez
organy egzekucyjne.

* 1 godzina =45 minut

Opracował:
dr hab. Michał Krakowiak
Podpis wykonawcy

Zatwierdził: ……………………………………………………………………
Podpis kierownika merytorycznego
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