
Szanowni Czytelnicy! 

 

Po raz drugi oddajemy w Wasze ręce efekty naszej wspólnej pracy. W tym roku pracowaliśmy 

w nieco innym, większym składzie osobowym, reprezentując tym samym praktyki różnych izb 

komorniczych. Mamy nadzieję, że poszerzy to horyzont postrzegania problemów związanych 

z postępowaniem egzekucyjnym w stworzonych przez nas zadaniach. Wspólnie 

przygotowaliśmy dziesięć zadań egzaminacyjnych i śladem ubiegłorocznego wzoru, każde 

z zadań zostało przygotowane przez jego autora niezależnie od pozostałych osób. Niezmiennie 

uważamy, że największą wartością w pracy prawnika jest sprawne poruszanie się w ramach 

przepisów prawa, a nie realizowanie zadań i celów zgodnie z odgórnie przyjętym schematem. 

W konsekwencji każdy z autorów ma swobodę w realizowaniu zadań w oparciu 

o obowiązujące przepisy prawa, a tym samym poddaje się krytyce naszych Czytelników. 

W tym roku nasza praca została objęta nadzorem merytorycznym Ośrodka Naukowo-

Szkoleniowego działającego przy Krajowej Radzie Komorniczej. Jesteśmy przekonani, 

że uwagi przekazane nam przez członków Rady Naukowej Ośrodka, znacząco przyczyniły 

się do efektu finalnego, wzbogacając jego wartość. 

W szczególności chcemy podziękować Pani dr hab. prof. US Kindze Fladze-Gieruszyńskiej 

za nieoceniony wkład przy powstawaniu niniejszej publikacji. 

W dalszym ciągu jesteśmy otwarci na sugestie, uwagi i dyskusje, a także chętnie podejmiemy 

się debaty na tematy związane z opracowanymi przez nas zadaniami.  

Kontakt z nami jest możliwy poprzez stronę internetową: www.egzaminkomorniczy.com.pl 

  

 

Z wyrazami szacunku, 

Autorzy 
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STAN FAKTYCZNY 

 

W dniu 1 lipca 2015 r. do kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym 

w Oławie został złożony wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wraz z tytułem 

wykonawczym. Wierzyciel Jan Nowak wystąpił o poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku 

dłużnika Adama Kota oraz wskazał jako sposoby egzekucji: egzekucję z rachunku bankowego, 

wierzytelności oraz ruchomości.  

Organ egzekucyjny wszczął egzekucję oraz dokonał niezbędnych czynności w celu 

ustalenia składników majątku dłużnika. Na skutek odpowiedzi uzyskanej w systemie OGNIVO 

ustalono, iż Jan Nowak posiada rachunek bankowy w Banku XYZ. W dniu 10 lipca 2015 r. 

Komornik Sądowy dokonał zajęcia rachunku bankowego dłużnika i kolejno dnia 12 lipca 

2015 r. przeprowadził czynności terenowe w miejscu zamieszkania dłużnika w Oławie przy 

ul. Kruczej 11, podczas których Adam Kot oświadczył, iż należy do koła łowieckiego 

„ZAJĄC”. Na miejscu dokonano zajęcia broni: Sztucer Sauer 202 Classic, kal.6,5x55, numer 

broni: 88741251, rok produkcji 2002, bez lunety, w liczbie: sztuk 1, której wartość Komornik 

Sądowy oszacował na kwotę 9.000,00 zł. Broń została złożona w depozycie Komendy 

Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Ponadto dłużnik dokonał wpłaty na poczet zadłużenia 

w wysokości 1.000,00 zł.  

Bank w odpowiedzi na zajęcie rachunku udzielił pozytywnej odpowiedzi i dnia 13 lipca 

2015 r. przekazał potrąconą kwotę w wysokości 15.000,00 zł. 

Sprzedaż broni została dokonana we właściwym trybie w dniu 16 sierpnia 2015 r. 

na rzecz posiadającego koncesję na obrót bronią i amunicją sklep „Broń i Amunicja –  Sklep 

Militarny”. Następnie w dniu 31 sierpnia 2015 r. syndyk masy upadłości dłużnika Michał 

Lato zgłosił się do prowadzonego postępowania egzekucyjnego i doręczył nieprawomocne 

Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy 

ds. Upadłościowych i Naprawczych sygn. akt VIII GUp 35/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r. 

o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego. W dniu 18 września 2015 r. 



postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości uprawomocniło się. Komornik Sądowy 

dokonał stosownych czynności. Wierzytelność dochodzona w postępowaniu egzekucyjnym 

przez Jana Nowaka podlega zgłoszeniu do masy upadłości. 

Należy przyjąć, iż wszelkie odpowiedzi na zapytania oraz wezwania Komornika 

Sądowego były udzielane bez zbędnej zwłoki. Banki nie pobierają opłat za doręczenie 

środków pieniężnych. 

Przydatne akty prawne: 

1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 

43 poz. 296 ze zm). 

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 

r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2011 r., 

poz. 1112 ze zm.) - dalej jako u.p.u.n. 

4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2005 r. w sprawie opłat 

za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy 

prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. 2002 nr 

163 poz. 1349); 

5. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 576) - dalej 

jako u.b.a.; 

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego trybu postępowania przy przechowaniu i sprzedaży zajętej broni, 

amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie 

wymagane jest zezwolenie (Dz. U. 2002 r. Nr 20, poz. 453); 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 

2013 r. w sprawie sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów 

i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz kontroli przestrzegania 

warunków sprzedaży (Dz. U. 2013 r., poz. 343); 

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2004 

r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji 

w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki 

odpłatności za ich przechowywanie w depozycie (Dz. U. 2004 r., Nr 152, poz. 1609); 

 


