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Wstęp

Redaktorzy oddają do rąk Szanownych Czytelników pierwszy na rynku
wydawniczym komentarz do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z 18.12.2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia
biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii
komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2517). Od 1.1.2019 r. w polskim
porządku prawnym wprowadzono istotne zmiany w zakresie przepisów
regulujących zagadnienia ustrojowe związane z wykonywaniem zawodu
komornika sądowego, funkcjonowaniem samorządu komorników sądo-
wych, odbywania aplikacji i asesury komorniczej, kosztów prowadzenia
egzekucji sądowej, a także sposobu prowadzenia biurowości w kance-
lariach komorniczych. Pomimo niewątpliwego znaczenia problematyki
związanej z obszarem biurowości w kancelariach komorniczych dla
efektywnej pracy komornika sądowego do tej pory na polskim rynku
wydawniczym brak jest monografii podejmującej tę tematykę. Niniejsza
publikacja stanowi próbę zwięzłego omówienia poszczególnych przepi-
sów. Opracowanie nie aspiruje do miana wyczerpującego przedstawienia
poruszanej w nim materii, lecz stanowi przyczynek do dalszej dysku-
sji. Autorzy podjęli próbę wyjścia naprzeciw oczekiwaniom praktyki
związanym z brakiem na rynku podobnej publikacji. Komentarz zawiera
autorską analizę przepisów, prowadzoną z wykorzystaniem najważniejszej
i najbardziej aktualnej literatury przedmiotu. W opracowaniu posłużono
się orzecznictwem sądowym, głównie będącym rezultatem stosowania
prawa przez sądy powszechne.

W celu łatwego i sprawnego posługiwania się niniejszym komentarzem,
wszystkie rozdziały zawierają tytuły, które zostały opracowane według
kolejności przyjętej w rozporządzeniu.

Niniejszy komentarz skierowany jest do praktyków. W obecnych
czasach śledzenie na bieżąco zmian zachodzących w przepisach prawnych
nie jest łatwym zadaniem, biorąc pod uwagę aktualną dynamikę procesu
legislacyjnego. Autorzy publikacji pokładają nadzieję, że opracowanie
stanie się użytecznym narzędziem w pracy komorników sądowych, aseso-
rów, aplikantów komorniczych oraz pracowników kancelarii komorniczej,
a także będzie stanowić cenną pomoc dla pozostałych praktyków prawa.

Współautorom serdecznie dziękujemy za współpracę.
Opracowanie uwzględnia stan prawny na dzień 1.12.2020 r.

Gdynia, grudzień 2020 r. Mariusz Jaranowski, Natalia Stojanowska
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