
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 27 grudnia 2018 r.

Poz. 2424

ROZPORZ,\DZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie organizacji iprzebiegu aplikacji komorniczej

Na podstawie art. 103 listawy z dnia 22 marca 20 IS r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771. 1443. 1669 12244)
zarządza się. co następuje:

§ l.Rozporządzenie określa organizację iprzebieg aplikacji komorniczej. zwanej dalej "aplikacją", \v tym:

l) zadania aplikanta komorniczego, zwanego dalej .aplikantcm'', i sposób ich wykonywania;

1) termin rozpoczęcia i zakończe-nia zajęć seminaryjnych oraz przerwy w ich odbywaniu. a także tryb wyznaczenia do
dutkowego terminu rozpoczęcia zajęć seminaryjnych;

3) tryb i sposób organizacji zajęć seminaryjnych i praktyk oraz ich rodzaj;
-ł I okres niemożności pełnienia przez aplikanta jego obowiązków wliczany do ukresu aplikacji oraz tryb postępowania

w przypadku jego przekroczenia, a także tryb isposób usprawiedliwiania niemożności pełnienia przez aplikanta jego
obowiązków.

§ 2. Do zadań aplikanta należy:
l) praktyczne zaznajomienie się z czynnościami należącymi do zakresu obowiązków komornika sądowego, zwanego

dalej .Jcomornikicm";
2) przyswejenie zasad etyki zawodowej;
3) zapoznanic się z zasadami prowadzenia indywidualnej kancelarii komorniczej, w tym zasadarui biurowości w indywi

dualnej kancelarii komornicze]:
4) uczestniczenie w zajęciach seminaryjnych organizowanych i prowadzonych przez rady właściwej izby komorniczej

uraz w praktykach prowadzonych pod kierunkiem komornika zatrudniającego aplikanta, zwanego dalej .patronem":
5) dokonywanie innych czynności zleconych przez patrona, związanych z wykonywaniem zawodu komornika oraz pro

wadzeniem indywidualnej kancelarii komorniczej.

§3. l, Aplikant zatrudniony przez komornika na podstawie Ul110Wy o pracę uczestniczy w praktykach prowadzonych
pod kierunkiurn patrona. zwanych dalej ..praktyką li komornika".

2, Patron zapoznaje aplikanta z zasadami funkcjonowaniu indywidualnej kancelarii komorniczej ijej organizacji oraz
7, czynnościami należącymi do zakresu obowiązków komornika.

3. Aplikant realizuj t: zadania, o których mowa \V § 2, przez:
I) samodzielne wykonywanie czynności w postępowaniu egzekucyjnym izabezpieczającym w sprawach cywilnych;

2) prawidłowe określunie ponoszenia i wysokości wydatków oraz opłat za przeprowadzenie egzekucji lub innego postę
powanin albo za dokonanie czynności przez komorniku;

.)) wykonywanie innych obowiązków konlornika v.·ynikaj,!cychz przepisów odn:bnych;

4) przestrzegani\! zas,\d ~tyki zrl\vodo\vcj kOJlIOrnikn;
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5) przestrzeganie powagi. godności i kultury pracy komornika oraz wykonywanie praw iobowiązków wynikających
z przynależności do samorządu komorniczego;

6) samodzielneprowadzenie indywidualnej kancelarii komorniczej i organizacji pracy w zakresie biurowości \v indywi
dualnej kancelarii komorniczej,

4, Patron w okresie miesiąca przed zakończeniem każdego roku szkoleniowego sporządza opinię o aplikancie
i niezwłocznie przekazuje ją właściwej radzie izby komorniczej. Opinię tę dołącza się do akt osobowych aplikanta, prowa
dzonych przez radę właściwej izby komorniczej, Patron zaznajamia aplikanta z treścią opinii.

§ 4. I. Zajęcia seminaryjno rozpoczynają się w pierwszy poniedziałek, który przypada po dniu I stycznia, i trwają do
dnia 3 ł grudnia

2. Okres od dnia l lipca do dnia 30 września jest przerwą \V odbywaniu zajęć seminaryjnych.

3. Zajęcia seminaryjne odbywają się co najmniej r:1Z\V tygodniu w wymiarze ośmiu 45-minuto\vych jednostek szko
leniowych. Jeżcli usprawni to przebieg szkolenia, zajęcia seminaryjne mogą odbywać się w innym cyklu, lecz nie rzadziej
niż 4 dni w miesiącu.

4. W uzasadnionych przypadkach. które uniemożliwiają rozpoczęcie ząięć seminaryjnych w terminie określonym w ust. I,
Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby komorniczej, może wyznaczyć inne niż określone
w ust. l i 2 ternliny rozpoczęcia zajęć seminaryjnych oraz rozpoczęcia i zakończenia przerwy między tylni zajęciami. Termin
rozpo...zęcia zajęć seminaryjnych nie może być jednak późniejszy niż pierwszy poniedziałek, który przypada po dniu I lipca.

5. Zajęcia seminaryjne rozpoczęte w trybie. o którym mowa w ust. 4, składają się z takiej samej liczby jednostek
szkoleniowych jak zajęcia rozpoczęte w terminie określonym w ust. l.

§ S. l. Zajęcia seminaryjne prowadzą osoby wskazane przez radę właściwej izby komorniczej, w szczególności: komornicy,
kornornicy emerytowani, adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy, prokuratorzy w stanie spoczynku, sędziowie, sędziowie
\V stanie spoczynku, referendarze i starsi referendarze sądowi, a także pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni lub
dydaktyczni szkół wyższych \v Rzeczypospolitej Polskiej lub Polskiej Akademii Nauk oraz inne osoby szczególnie obez
nane z problematyką działalności komorników i egzekucji sądowej.

2. Zajęcia seminaryjne są prowadzone na obszarze właściwej izby komorniczej, w szczególności jako konwersatoria,
serninaria i ćwiczenia. przy czym konwersatoria i seminaria mogą być prowadzone przy użyciu urządzeń technicznych
ulllożli\viającyL:hobustronn:1 kunlunikację na odległoś0 Illiędzy pro\\-'adzącym zajt;cia a aplikal1t~lIni.

J. Rady \\ilaśchvych izb konlorniczych B10gą za\vierać porozuJnienia w spra\vic wspólnego pro ..vadzenia zajęć senlina
ryjnych aplikantów. Rada \\-'laśchvej izby konlOroiczl:'j,n:\ obszarze której prowadzone będą zaji[cia seminaryjoli!,przekazLlj~
odpis porozul1lienia do \viadonlości l'vlinistra Spra\\'i~dli\vości i prl.:zesów \vlaści\vych sądó\v apelal.:yjnych.

~ 6. J. Rada \vłaściw:j iz~y komorniczej, p~zed ro:-pocz~cie~, roku a~lika.cji, określ~.~nogram zajęć seminar±
~dla każdego roku aplikaCji oruzlwyznacza klcrownlka apllkacJI pdpO\VledzHllnego za Ich n:alrzacJę·

2. Harolollogranly zaję(' seminaryjnych z ..nvicrają \v szczególności:

l) h:rllliny zaję0 senlinaryjnych;

2) li<:zbi[jednostek szkl,k'lliov.'Yl.:hw poszczególnych tcnuinach;

3) infonllacj~ o fonnic zajęć;
4) z;lkres ternatyczny przedJniotó\v określonych \v ranlO\vylDprogramie aplikacji ustalonym zgodnie z art. 94 ust. l i 2

ustawy z dnia 22 Jnarca 2018 r. o komornikach sądowych, z\vanej dalej "usta\vą";

5) tl,;'l11<1tyzagadniell dla poslczególnych zakresów tCIllatycznych;

ó) tytuły akt()\\' pra\\'nych do danego tc-malu;

7) infonnację o wykłado\\'cach pro\vadzących poslczt.'gólne zajycia senlinaryjne.

3. Rada właści\vcj izby konlorniczej przesyła proj,,'kt harlllonogr,llnu zajęl' senlinaryjnych dla k(lżdcgo roku aplik(lcji
do zat\vil.!rdz"nia Krajo\vej R(ldzir: KOITIorniczejnajpóźniej na 45 dni przed rozpoczęciem zajęć senlinaryjnych. Krajowa
IZada KOlTIornkza zat\vieruza projekt haimonognuTIu zajęć senlinm)'jnych, biorąc pod lIwagtt w sZl.:zcgólności \vykuuanie
raJllO\\'cgoprogran1l1aplikacji \\' tl:nuinie 14 dni od dnia i..:hotrzyuKtnia.

4. Rada \\'Iaści\\'ej izby kOJnorniczej umieszcza na S\\'ojl!jstronie intemetov.'ej zat\vierdzony harmonogram zajęć semina
ryjny\.'h lila każdego roku aplika..:ji i przesyła do wiadulllości Ministrov,.'i Spr:l\viedliv.'ości w It'nninie oie póżniej niż na
14 dni rzed dnienl rozpocz,-:cia l<l.i~Ćsenlinaryjnych.

5. Do dnia 31 lnarca raJa właści\vcj izby konlorniczcj sporz~ldza \vykaz wyznaczonych patrono\v i ogłasza
jej strunie Inlernetowej oraz przt'sy a l\1inistro\vi Spnt\VII..'lIWOSCIi \\'łasciv,.'l.'lnUprczesowl sądu ape acyjnegu.

na S\Vll-
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§ 7. I. W każdym roku aplikacji aplikant ma prawo do nieobecności w zajęciach praktycznych innej niż urlop wypo
czynkowy obejmującej łącznie 10 dni, niezależnie od przyczyny tej nieobecności.

2. W każdym roku aplikacji aplikant ma prawo do nieobecności w zajęciach seminaryjnych obejmującej łącznie
32 jednostki szkoleniowe, niezależnie od przyczyny tej nieobecności. -

3. Jeżeli aplikant nic może uczestniczyć w zajęciach seminaryjnych lub w praktykach u komornika, zawiadamia o tym
niezwłocznie w formie pisemnej kierownika aplikacji i informuje o okresie i przyczynie nieobecności. Do zawiadomienia
mozna dołączyć dokument usprawiedliwiający nieobecność. W przypadku braku możliwości pisemnego zawiadomienia.
aplikant składa zawiadomienie w inny sposób umożliwiający kierownikowi aplikacji zapoznanie się zjego treścią, jednak
że pisemne zawiadomienie składa niezwłocznie po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej jego złożenie, nie później niż
w siódmym dniu 00 dnia jej ustania.

4. Aplikant, którego nieobecności przekraczają liczbę jednostek szkoleniowych lub dni praktyki li komornika wska
zanych w ust, l i 2, po zakończeniu zajęć w danym roku aplikacji, jednak nie póżniej niż do momentu ukończenia aplikacji
okr....ślonego wart. 93 ust. 1 ustawy, może uzupełnić wymagane obecności. W przypadku gdy nieobecności były usprawie
dliwioue. aplikant może uzupełnić wymagane obecności nie później niż w okresie roku od terminu ukończenia aplikacji,
o którym mowa wart. 93 ust. I ustawy.

§ 8. 1. Pc pierwszym roku aplikacji rada właściwej izby komorniczej przeprowadza kolokwium w fonnie pisemnej
dla spra\vdzcni,1 stopnia opanowania przez aplikantów materiału, z zakresu którego były prowadzone zajęcia seminaryjne.

2. Rada właściwej izby komorniczej wyznacza termin kolokwium i podaje go do wiadomości aplikantów w sposób
przyjęty \V danej izbie komorniczej co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem.

3. W przypadku wspólnego prowadzenia zajęć seminaryjnych, o którym mowa w § 5 ust. 3. kolokwium przeprowadza
radu właściwej izby komorniczej, na której obszarze odby.....'ają sit; zajęcia seminaryjne,

4. \V przypadku uzyskania przez aplikanta negatywnego wyniku z kolokwium aplikant przystępuje do kolokwium po
prawkowcgo przeprowadzanego przez radę właściwej izby komorniczej,

5. Kolokwium poprawkowe przeprowadza się w formie pisemnej.

(J. Termin kolokwium poprawkowego wyznacza rada właściwej izby komorniczej na dzień przypadający nic wczcś
niej niż po lIpłyv.'ic 14 dni od dnia ogłoszenia v"yników kolok\vium i podaje go do wiadomości aplikantów w sposób przy
jęty \lo" danej izbie kOlllorniczcj co najnlniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

7. Do kolok\viull1poprav.·kov..'cgoprzepis liSI.3 stosuje siy odpo\viednio.

{ 8. \V czasil! aplikacji rady \\'łaściWYl!hizb kOITIornil..'zyl!hprzeprowadzają w formie pisclnnej co najmniej dwa spra\\'-
~Y z zakresu. który był ubjlt'ty pro\\/auzonylui zajęci.uni selllinaryjnymi.

iJ. lennin spra\\'lb:ianu \vicdzy \vyznaczJ rada \vłaściwej izby komorniczej i podaje go do v..'iadomości aplikantó\\'
\v sposób przyjvty \V danej izbie komorniL'zej l'O najnmiej na 14 dni przed wyznaczonym tcnninem. Prz0pis usI. 3 stosuje
.i' ud \viedniu.

§ 9. R;..Ida\vłaści\vcj izby komorniczej przedsta\via \valncInu zgromadzeniu właściwej izby kornorniczej projekt rocz
~ .....,-",I",·"~li",n,,!li::narza\vydatkó\v przeznaczonych na organizację ipro\vadzenie aplikacji.

§ 10. I. 'Iv' roku 2019 rada v..4aśchvejizby komorniczej określi hannonogram zajęć seminaryjnych, o którym ITIO\Va \V § 6
ust. I, lilu picf\\'szego roku aplikacji prowadzonej na zasadach określonych \V usta\\/ie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach
sądu\\ych, \v tt:rrnini\!14 dui od dnia zntwicrdz'i!nianUllO\\'egoprogralnu aplikacji przl:ZMinistra Sprawiedliwości.

2. \V roku 2019 rada \I,'łasci\\/ej izby komorniczej przesyła do zatwierdzenia Krajowej Radzie Komorniczej projekt
hannul10granlu zaję~ senlinaryjnych, o któryln mowa \V ust. l, \\1 ternlinie 3 dni od dnia jego uchwalenia. Krajowa Rnda
Konlornil~za zatwierdza projekt hannonogranlu zajęc seJuinaryjllych, biorąc pod uwagę w szczególności wykonanie ranlu
\\!t'go progralnu aplikacji \V ternlinie 7 dni od dnia jego otrzylllonin. Zatwierdzony harnlonogram zajęć seminaryjnych rada
\\'hlSci\\'cj izby komornicz~j W1licszCZ3na S\\'oj\!jstronie intern.:towL'jiprzesyła do wiadomości Ministro\vi Spnl\viedli\vości
\\' ternlinie 3 dni od dnia ich otrzynlania.

§ 11. ({ozporzqdz~nie \vchodzi \v życic z dnie111I stycznia 2019 r.!_)

Minister Spra\viedli\vości: Z. Ziobro

j, l\iniL'jszc rozpurzi)dzenic było poprzedzone rozporządzcnicJIl Ministra Sprawiedliwości l dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie \Jrgani
la..:ji i przl!bicgu <lplikacji konlorniczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 173), które traci moc z dnien\ wejścia w życie niniejszego rozporzą
d.lL'niana podsta\vie art. 300 ustawy z dnia 22 lllarca 2018 r. o kO!llornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 166~ i2244).


