
VII

Wstęp 

Egzamin komorniczy przeprowadzany jest raz w roku w terminie wyznaczonym przez 
Ministra Sprawiedliwości i polega na sprawdzeniu przygotowania osoby do niego przy-
stępującej do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu komornika sądowego. 

Do roku 2013 włącznie egzamin składał się z części pisemnej i ustnej. W wyniku li-
kwidacji części ustnej egzaminu komorniczego zmieniony został jego kształt. Obecnie, 
w trakcie egzaminu komorniczego zdający opracowuje jedynie dwa zadania pisemne. 

Niniejsza publikacja Egzamin komorniczy. Zbiór zadań z rozwiązaniami stanowi kontynu-
ację opracowania wydanego przez Wydawnictwo C.H.Beck w 2015 r. Jest rozszerzeniem 
poprzedniej pozycji o zadania z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w 2015 r. 
wraz z ich przykładowymi rozwiązaniami.

Rozwiązanie tematu egzaminacyjnego stanowi kompleksowe jego opracowanie pod 
względem merytorycznym, biurowym i rozliczeniowym – od założenia akt sprawy do 
zakończenia postępowania i archiwizacji akt sprawy.

Opracowanie merytoryczne obejmuje redakcję tzw. karty czynności oraz pism sporzą-
dzanych w toku postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego przez organ egzeku-
cyjny. Karta czynności stanowi wykaz kolejno przepisanych prawem czynności organu 
egzekucyjnego. Każda czynność wskazana w karcie czynności jest opatrzona krótkim 
komentarzem Autora opartym na dogmatyce prawa, orzecznictwie sądowym i własnym 
doświadczeniu zawodowym. Redakcja pisma organu egzekucyjnego stanowi własne au-
torskie opracowanie całości pisma albo przykładowe uzupełnienie wzoru pisma załączo-
nego do zadania egzaminacyjnego.

Opracowanie biurowe obejmuje przykładową redakcję adnotacji sądowego organu eg-
zekucyjnego, w szczególności adnotacji o archiwizacji, o wysłanej korespondencji oraz 
wzmianki o prawomocności.

Opracowanie rozliczeniowe stanowi redakcję karty rozliczeniowej założonej do akt 
sprawy wraz z omówieniem czynności księgowych.

Egzamin komorniczy. Zbiór zadań z rozwiązaniami stanowi przykładowe rozwiązanie za-
dań egzaminacyjnych z lat 2011–2015. 
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