
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. 

Poz. 2165 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 15 grudnia 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej 

Na podstawie art. 31i pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 790, z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplika-

cji komorniczej (Dz. U. Nr 244, poz. 1804 oraz z 2008 r. Nr 166, poz. 1035) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed rozpoczęciem roku szkoleniowego rada izby komorniczej ustala szczegółowy program zajęć semina-

ryjnych dla każdego roku szkoleniowego, wyznacza kierownika szkolenia odpowiedzialnego za realizację tego pro-

gramu oraz zapewnia wykładowców.”; 

2) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu: 

„§ 8a. 1. Program zajęć seminaryjnych dla każdego roku szkoleniowego zawiera w szczególności: 

1) terminy zajęć seminaryjnych; 

2) liczbę godzin lekcyjnych w poszczególnych terminach; 

3) informację o formie zajęć; 

4) zakres tematyczny zagadnień, o których mowa w § 8; 

5) tematy poszczególnych zagadnień; 

6) tytuły aktów prawnych do danego tematu; 

7) informację o wykładowcach prowadzących poszczególne zajęcia seminaryjne. 

2. Program zajęć seminaryjnych dla każdego roku szkoleniowego rada izby komorniczej ogłasza na swojej 

stronie internetowej i przesyła do wiadomości Ministrowi Sprawiedliwości w terminie 14 dni przed rozpoczęciem za-

jęć seminaryjnych.”. 

§ 2. 1. Program zajęć seminaryjnych dla każdego roku szkoleniowego ustalony na podstawie dotychczasowych prze-

pisów zachowuje moc do końca roku szkoleniowego. 

2. W roku 2016 termin ogłoszenia i przekazania programu zajęć seminaryjnych, o którym mowa w § 8a ust. 2 rozpo-

rządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wynosi 7 dni. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1224, 1311, 1561, 1670, 1830 

i 1890. 




