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 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o komornikach sądowych, przedłożo-
ny przez ministra sprawiedliwości. Przyjęty został również projekt ustawy o 
kosztach komorniczych, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. 

 Zaproponowane przepisy pozwolą radykalnie ograniczyć liczbę nieprawidło-
wości związanych z czynnościami komorniczymi. Skalę tych nieprawidłowości 
pokazują np. dane dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej komorników. 
Projekt ustawy określa podstawowe instytucje prawne związane z ustrojem i 
zasadami wykonywania zawodu komornika sądowego.
 

Zaproponowano, aby ustawa w zasadniczej części weszła 
w życie 1 stycznia 2018 r. 

V Financial Conferences serdecznie zaprasza do udziału w praktycznych 
warsztatach oraz dyskusji na temat planowanych zmian!



Program

9.00 - 9.30 Rejestracja uczestników i poranna kawa

10.00 - 10.30 Znaczenie Rozporządzenia UE o ochronie 
danych osobowych - RODO w pigułce 

Teresa Grabowska, Niezależny ekspert, właściciel firmy TG - Doradztwo i Zarządzanie, 
aktualnie członek zarządu TUW 

10.30 -11.30 Prawo wyboru komornika

 Składanie wniosków i wyjaśnień w postępowaniu egzekucyjnym
 Pouczenia w toku postępowania egzekucyjnego
 Ustalanie majątku dłużnika

Piotr Zimmerman, radca prawny/legal counsel, Wspólnik, Zimmerman i Wspólnicy sp.k.

11.30 - 11.45 Przerwa na kawę

11.45 -12.45 Ruchomości wyłączone spod egzekucji

 Oszacowanie wartości zajętych ruchomości
 Ogłoszenie o licytacji oraz rejestracja jej przebiegu

Piotr Zimmerman, radca prawny/legal counsel, Wspólnik, Zimmerman i Wspólnicy sp.k.

12.45 - 13.30 Lunch



Program cd.

13.30 - 14.15 Zawieszenie oraz umorzenie postępowania 
egzekucyjnego

 Skarga na czynności komornika
 Wydziały egzekucyjne w sądach rejonowych

Piotr Zimmerman, radca prawny/legal counsel, Wspólnik, Zimmerman i Wspólnicy sp.k.

14.15 - 15.15 Status komornika:

 Wymogi stawiane kandydatom na stanowisko komornika
 Obowiązki i prawa komornika
 Nadzór nad komornikiem
 Zawieszenie komornika w czynnościach oraz odwołanie ze stanowiska
 Kancelaria komornicza
 Krótkotrwałe oraz długotrwałe zastępstwo komornika – w tym instytucja kuratora
  kancelarii

Marcin Świtkowski, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli
w Warszawie

15.15 - 16.15 Czynności komornika poza kancelarią - dopuszczal-
ność oraz zasady rejestracji

Marcin Świtkowski, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli
w Warszawie

16.15 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów
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Prelegenci

Piotr Zimmerman, radca prawny, partner i założyciel kancelarii Zimmerman i Wspólnicy 
sp. k., licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, współzałożyciel i Prezes Zarządu 
Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.
Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacji oraz prawie spółek handlowych. 
Były sędzia sądów upadłościowych w Warszawie i Szczecinie (1995-2006), wieloletni 
sędzia-komisarz w największych postępowaniach upadłościowych w Polsce.
Od 2012 r. brał udział w pracach kolejnych Zespołów Ministra Sprawiedliwości Ds. Noweli-
zacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego. Znajduje się w gronie twórców nowej ustawy 
Prawo restrukturyzacyjne, które weszło w życie w 2016 r. Lider w specjalizacji Prawo 
upadłościowe i naprawcze w rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej od 2008 r 
(także w rankingu 2017 r.)
Prowadzi działalność dydaktyczną. Występuje jako prelegent na konferencjach poświęco-
nych tematyce prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek. Jest autorem 
czterech wydań „Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego” (Wydawnictwo 
C.H. Beck) oraz jednym z autorów publikacji „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. 
System Prawa Handlowego. Tom 6.” Artykuły Piotra Zimmermana ukazują się w prasie 
specjalistycznej polskiej i międzynarodowej.

Niezależny  ekspert, właściciel firmy TG - Doradztwo i Zarządzanie, aktualnie członek 
zarządu TUW. Manager z ponad 30 - letnim doświadczeniem zawodowym. 20-letni staż 
na wysokich stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych: banki, firmy ubez-
pieczeniowe. 
Od 1998 do 2009r praca w zarządach zakładów ubezpieczeń majątkowych i życiowych
związana z nadzorem praktycznie wszystkich obszarów działalności firm.
Doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi właścicielami zarządzanych firm 
(Korea, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy). 
Zakończone sukcesami kierowanie takimi projektami jak: organizacja od podstaw nowych 
firm ubezpieczeniowych czy fuzja zakładów ubezpieczeń życiowych. 
Firma TG-Doradztwo i Zarządzanie, prowadzi w szerokim zakresie doradztwo dla zakładów 
ubezpieczeniowych i firm IT oraz konferencje i szkolenia wewnętrzne na najbardziej aktual-
ne tematy 
Teresa Grabowska  współpracuje z wyższą uczelnią, prowadzi wykłady, seminaria oraz 
realizuje publikacje prasowe.
Aktualnie członek zarządu TUW Medicum.

Marcin Świtkowski obecnie wykonuje zawód komornika sądowego. Wcześniej przez wiele 
lat jako menadżer i radca prawny zajmował się wszelkimi aspektami zarządzania wierzytel-
nościami. Był jednym z twórców zorganizowanego, profesjonalnego rynku obrotu wierzy-
telnościami masowymi. Brał także udział w tworzeniu prawnych i biznesowych standardów 
windykacji. Był ekspertem organizacji zrzeszających przedsiębiorców w zakresie problema-
tyki zarządzania wierzytelnościami. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom 
związanym z postępowaniami egzekucyjnymi.


	komornicy str1 verBfat
	komornicy str2
	komornicy str3
	komornicy str4

