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POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE  

NA GRUNCIE USTAWY O KOMORNIKACH SĄDOWYCH 

 

1. Wprowadzenie 

2. Sądowe postępowanie egzekucyjne – dane statystyczne 

3. Status komornika sądowego „pełniącego służbę” 

4. Nadzór administracyjny nad komornikiem sądowym 

5. Wszczęcie egzekucji - formularz 

6. Wybór komornika a rewir komorniczy 

7. Działania osobiste komornika a rola asesora 

8. Utrwalanie czynności komornika sądowego 

9. Udział funkcjonariuszy policji w czynnościach komornika sądowego 

10. Nadzór judykacyjny (sądowy) nad komornikiem sądowym 

a. skarga na czynności komornika sądowego 

 zmiana w zakresie właściwości miejscowej sądu 

 możliwość składania skargi na urzędowym formularzu 

 doręczanie formularza skargi i obowiązek udzielania pouczenia 



 możliwość obciążania komornika kosztami postępowania wywołanego 

skargą 

 skarga na czynności doręczenia i sporządzenia protokołu stanu faktycznego 

b. zarządzenia z urzędu (art. 759 § 2 k.p.c.) 

11. Egzekucja z ruchomości 

a. ruchomości niepodlegające egzekucji 

b. zajęcie rzeczy ruchomej – przesłanka negatywna 

c. zajęcie rzeczy ruchomej – ochrona osoby trzeciej 

d. zastrzeżenia do oszacowania wartości zajętej ruchomości 

12. Podział sumy uzyskanej z egzekucji – doręczenie planu podziału 

13. Powództwa przeciwegzekucyjne a umorzenie postępowania 

14. Podsumowanie / dyskusja 

 

Ustawa: 

 Ustawa z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 771) 
(art. 261 ustawy – zmiany w kodeksie postępowania cywilnego) 

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

 uzasadnienie projektu ustawy o komornikach sądowych – do pobrania: 
https://krdp.pl/files/aktyprawne/857(3).pdf 
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