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ORGANY KORPORACYJNE:

 KORPORACJA PRAWNICZA –

zrzeszenie danego zawodu prawniczego funkcjonującego na zasadach samorządu 

 PODSTAWOWYM CELEM DZIAŁANIA JEST ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ 

 OBSŁUGA PRAWNA KLIENTÓW – OCHRONA ICH INTERESÓW 

 STRUKTURA SAMORZĄDOWA 

Mgr Karolina Badurowicz



RZECZNICY PRAW I WOLNOŚCI

 ORGAN PAŃSTWOWY 

 SKUPIONY W OSOBIE RZECZNIKA 

 NIE MA CHARAKTERU KORPORACYJNEGO 

 UMOCOWANIE W USTAWIE 

 STRZEŻE INTERESÓW INDYWIDUALNYCH I ZBIOROWYCH 

Mgr Karolina Badurowicz



RZECZNICY PATENTOWI

Mgr Karolina Badurowicz



RZECZNICY PATENTOWI

Ustawa o Rzecznikach Patentowych

Art. 1 

1. Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodu rzecznika patentowego oraz organizację i zakres 

działania samorządu rzeczników patentowych. 

2. Zawód rzecznika patentowego jest zawodem zaufania publicznego. 

3. Tytuł zawodowy „rzecznik patentowy” podlega ochronie prawnej.

Mgr Karolina Badurowicz



I. STATUS RZECZNIKA PATENTOWEGO

A. CZYM SIĘ ZAJMUJĄ RZECZNICY PATENTOWI I W JAKI SPOSÓB WYKONUJĄ SWOJĄ PRACĘ:

Art. 4 

1. Zawód rzecznika patentowego polega na świadczeniu pomocy w sprawach własności 

przemysłowej.

2. Rzecznik patentowy wykonuje zawód, na warunkach określonych w ustawie:

A. w kancelarii patentowej lub

B. na rzecz pracodawcy.

3. Rzecznik patentowy może wykonywać zawód, na warunkach określonych w ustawie, także na

podstawie umów cywilnoprawnych (C).

4. Rzecznik patentowy wykonujący zawód w ramach stosunku pracy zajmuje samodzielne stanowisko

podległe bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej, a jeżeli jednostka organizacyjna

zatrudnia dwóch lub więcej rzeczników patentowych, jednemu z nich powierza się koordynację pracy

świadczonej przez nich w tej jednostce.

Art. 5

3. Przedmiotem działalności kancelarii patentowej jest świadczenie pomocy w sprawach własności przemysłowej

Mgr Karolina Badurowicz



Art. 8

1. Rzecznik patentowy świadczy pomoc prawną i techniczną.

POMOC PRAWNA POMOC TECHNICZNA

2. Pomoc prawna polega w szczególności na udzielaniu

porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii

prawnych, badaniu stanu prawnego przedmiotów

własności przemysłowej, zastępstwie prawnym i

procesowym

3. Pomoc techniczna polega w szczególności na

opracowywaniu opisów technicznych zgłoszeń do

ochrony przedmiotów działalności twórczej

przeznaczonych do przemysłowego wykorzystywania,

badaniu zakresu ich ochrony, prowadzeniu poszukiwań

dotyczących stanu techniki.

Mgr Karolina Badurowicz



B. UPRAWNIENIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH:

•WYSTĘPOWANIE W CHARAKTERZE PEŁNOMOCNIKA PRZED 
URZĘDEM PATENTOWYM, SĄDAMI ORZEKAJĄCYMI W SPRAWACH 
WŁASNOŚĆI PRZEMYSŁOWEJ;

•SPORZĄDZANIE POŚWIADCZEŃ ODPISÓW DOKUMENTÓW ZA 
ZGODNOŚĆ Z OKAZANYM ORYGINAŁEM;

•KORZYSTANIE Z WOLNOŚCI SŁOWA PRZY WYKONYWANIU 
CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH;

Mgr Karolina Badurowicz



C. OBOWIĄZKI RZECZNIKÓW PATENTOWYCH:

•ZACHOWANIE TAJEMNICY ZAWODOWEJ;

•OBOWIĄZEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO;

•PODLEGANIE OBOWIĄZKOWEMU UBEZPIECZENIU;

Mgr Karolina Badurowicz



D. UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA ZAWODU RZECZNIKA PATENTOWEGO:

Art. 18

1. Prawo wykonywania zawodu rzecznika patentowego powstaje po złożeniu ślubowania, z dniem dokonania

wpisu na listę rzeczników patentowych.

Art. 19

1. Na listę rzeczników patentowych może być wpisany, kto:

1) posiada obywatelstwo państwa członkowskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

3) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego

wykonywania zawodu rzecznika patentowego;

4) ukończył magisterskie studia wyższe o kierunku przydatnym do wykonywania zawodu rzecznika patentowego, w

szczególności techniczne lub prawnicze;

5) odbył aplikację rzecznikowską na warunkach określonych w ustawie;

6) złożył z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny

Mgr Karolina Badurowicz



E. APLIKACJA RZECZNIKOWSKA:

EGZAMIN WSTĘPNY

(konkursowy)

APLIKACJA 
RZECZNIKOWSKA 

EGZAMIN KOŃCOWY

(kwalifikacyjny)

WPIS NA LISTĘ 
RZECZNIKÓW 

PATENTOWYCH

- PO SPEŁNIENIU 
OKREŚLONYCH 

WYMOGÓW

Mgr Karolina Badurowicz



Art. 27

1. Celem aplikacji rzecznikowskiej, zwanej dalej „aplikacją”, jest przygotowanie aplikanta do samodzielnego i

należytego wykonywania zawodu rzecznika patentowego.

1a. Nabór na aplikację odbywa się raz w roku.

2. Aplikacja trwa trzy lata.

3. Aplikację organizuje i prowadzi Krajowa Rada Rzeczników Patentowych.

Mgr Karolina Badurowicz



- Egzamin konkursowy:

Art. 28b

1. Wpis na listę aplikantów następuje po przeprowadzeniu egzaminu konkursowego, którego termin wyznacza 

Krajowa Rada Rzeczników Patentowych.

2. Celem egzaminu konkursowego jest sprawdzenie wiedzy kandydatów z zakresu:

1) zadań rzecznika patentowego;

2) podstaw prawa własności przemysłowej;

3) elementów wiedzy technicznej;

4) elementów prawa konstytucyjnego;

5) stopnia znajomości jednego języka obcego, według wyboru kandydata, angielskiego, francuskiego lub 

niemieckiego.

3. Egzamin konkursowy przeprowadza się w formie pisemnej.

Mgr Karolina Badurowicz



- Egzamin kwalifikacyjny:

Art. 31

1. Celem egzaminu kwalifikacyjnego, którego termin wyznacza Krajowa Rada Rzeczników Patentowych, jest 

sprawdzenie przygotowania osoby przystępującej do tego egzaminu do samodzielnego i prawidłowego wykonywania 

zawodu, w tym posiadanej przez nią wiedzy oraz umiejętności jej praktycznego zastosowania z zakresu:

1) prawa własności przemysłowej, w tym prawa europejskiego

i międzynarodowego;

2) prawa autorskiego;

3) prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego;

4) postępowania administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego

oraz postępowania cywilnego;

5) postępowania międzynarodowego w sprawach własności przemysłowej;

6) metodyki wykonywania zawodu, w szczególności uzyskiwania,

utrzymywania, wykonywania oraz dochodzenia praw odnoszących się do

przedmiotów własności przemysłowej;

7) zasad wykonywania zawodu rzecznika patentowego i zasad etyki rzecznika

patentowego.
Mgr Karolina Badurowicz



EGZAMIN WSTĘPNY

(konkursowy)

APLIKACJA 
RZECZNIKOWSKA 

EGZAMIN KOŃCOWY

(kwalifikacyjny)

WPIS NA LISTĘ 
RZECZNIKÓW 

PATENTOWYCH

- PO SPEŁNIENIU 
OKREŚLONYCH 

WYMOGÓW

Mgr Karolina Badurowicz



F. ZAWIESZENIE PRAWA DO WYKONYWANIA ZAWODU:

Art. 23a

1. Zawieszenie prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego następuje w przypadku:

1) zatrudnienia w Urzędzie Patentowym, urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki, sądzie

administracyjnym, Europejskim Urzędzie Patentowym lub Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego;

2) sprawowania urzędu sędziego, asesora sądowego, wykonywania zawodu notariusza, komornika, zajmowania

stanowiska prokuratora, asesora prokuratorskiego lub notarialnego, albo odbywania aplikacji ogólnej,

sędziowskiej, prokuratorskiej, notarialnej lub komorniczej, oraz w razie podjęcia pracy w organach wymiaru

sprawiedliwości lub w organach ścigania.

Mgr Karolina Badurowicz



G. UTRATA PRAWA DO WYKONYWANIA ZAWODU:

Art. 24

1. Rzecznik patentowy traci prawo do wykonywania zawodu z dniem skreślenia z listy rzeczników

patentowych.

2. Skreślenie z listy rzeczników patentowych następuje w przypadku:

1) wniosku rzecznika patentowego o skreślenie go z listy rzeczników patentowych;

2) ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych;

3) pozbawienia rzecznika patentowego, z mocy prawomocnego wyroku sądowego, praw publicznych lub

orzeczenia zakazu wykonywania zawodu

rzecznika patentowego;

4) prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego o pozbawieniu rzecznika patentowego prawa wykonywania

zawodu;

5) gdy rzecznik patentowy przestał spełniać warunek dotyczący obywatelstwa wymagany do wpisu na listę

rzeczników patentowych;

5a) nieuiszczania składek członkowskich za okres dłuższy niż rok;

6) śmierci rzecznika patentowego.

Mgr Karolina Badurowicz



WPIS NA LISTĘ RZECZNIKÓW 
PATENTOWYCH

- PO SPEŁNIENIU OKREŚLONYCH 
WYMOGÓW

WYKONYWANIE ZAWODU 
RZECZNIKA PATENTOWEGO

SKREŚLENIE Z LISTY RZECZNKÓW 
PATENTOWYCH

- GDY ZAJDĄ PRZESŁANKI 
OKREŚLONE W PRZEPISACH

Mgr Karolina Badurowicz



III. SAMORZĄD RZECZNIKÓW PATENTOWYCH:

Art. 7 

1. Ogół rzeczników patentowych i aplikantów rzecznikowskich tworzy Polską Izbę Rzeczników Patentowych.

2. Polska Izba Rzeczników Patentowych reprezentuje jej członków i sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem 

zawodu rzecznika patentowego w granicach interesu publicznego oraz dla jego ochrony.

3. Polska Izba Rzeczników Patentowych ma osobowość prawną. Jej samodzielność podlega ochronie sądowej.

Art. 42 

Przynależność rzeczników patentowych i aplikantów do Polskiej Izby Rzeczników Patentowych jest obowiązkowa.

Mgr Karolina Badurowicz



- Zadania Samorządu Rzeczników Patentowych:

Art. 43

1. Do zadań samorządu należy w szczególności: 

1) podejmowanie działań w celu zapewnienia warunków należytego wykonywania zawodu rzecznika 

patentowego; 

2) reprezentowanie rzeczników patentowych i aplikantów oraz ochrona ich interesów zawodowych; 

3) współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa własności przemysłowej, a także w zakresie 

organizowania i wykonywania zawodu rzecznika patentowego; 

4) doskonalenie zawodowe rzeczników patentowych i kształcenie aplikantów; 

5) sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez rzeczników patentowych i aplikantów; 

6) prowadzenie badań w sprawach własności przemysłowej.

Mgr Karolina Badurowicz



- Organy Samorządu Rzeczników Patentowych:

ORGANY SAMORZĄDU 
RZECZNIKÓW 

PATENTOWYCH

(CENTRALNE)

KRAJOWY ZJAZD 
RZECZNIKÓW 

PATENTOWYCH

KRAJOWA RADA 
RZECZNIKÓW 

PATENTOWYCH

PREZES POLSKIEJ 
IZBY RZECZNIKÓW 

PATENTOWYCH
KOMISJA REWIZYJNA 1. SĄD 

DYSCYPLINARNY 

2. ODWOŁAWCZY 
SĄD 

DYSCYPLINARNY

3. RZECZNIK 
DYSCYPLINARNY

Mgr Karolina Badurowicz



- Organy Samorządu Rzeczników Patentowych:

ORGANY SAMORZĄDU RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

(LOKALNE)

OKRĘGOWE ZGROMADZENIE
RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

OKRĘGOWE RADY
RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

Mgr Karolina Badurowicz



Art. 44

4. Kadencja organów samorządu trwa cztery lata, jednakże organy są obowiązane działać do czasu 

ukonstytuowania się nowo wybranych organów. 

4a. Nie można sprawować tej samej funkcji w organach samorządu dłużej niż przez dwie następujące po sobie 

kadencje. 

5. Członkowie organów mogą być odwołani przez organ, który ich wybrał. 

6. Wybory do organów samorządu odbywają się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów. 

7. Mandat członka organu samorządu wygasa wskutek: 

1) zrzeczenia się mandatu; 

2) skreślenia z listy rzeczników patentowych; 

3) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej wymienionej w art. 58 ust. 1 pkt 2–4; 

4) odwołania przez organ, który dokonał wyboru; 5) wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 23a ust. 1.

Mgr Karolina Badurowicz



NAZWA ORGANU SKŁAD ZADANIA

KRAJOWY ZJAZD RZECZNIKÓW 

PATENTOWYCH

- Rzecznicy patentowi, którym 

przysługuje czynne prawo 

wyborcze

Art. 48

1) uchwalanie statutu Polskiej Izby 

Rzeczników Patentowych;

2) uchwalanie wytycznych działania 

samorządu i jego organów; 

3) uchwalanie zasad etyki rzecznika 

patentowego; 

4) określanie zasad przeprowadzania 

wyborów do organów samorządu i liczby 

członków tych organów; 

5) wybór Prezesa Polskiej Izby Rzeczników 

Patentowych;

KRAJOWA RADA RZECZNIKÓW 

PATENTOWYCH

- Krajową Radę Rzeczników 

Patentowych stanowią:

A) Prezes Polskiej Izby 

Rzeczników Patentowych, 

B) członkowie wybrani przez 

Krajowy Zjazd oraz

C) dziekani.

Art. 51 

(…)

2) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz 

przedstawianie wniosków

dotyczących unormowań prawnych w sprawach 

własności przemysłowej

i rzeczników patentowych;

3) uchwalanie budżetu Krajowej Rady i 

zatwierdzanie sprawozdań z jego

wykonania;

4) prowadzenie gospodarki finansowej 

samorządu;
Mgr Karolina Badurowicz



PREZES POLSKIEJ IZBY 

RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

Art. 51a

1. Prezes Polskiej Izby Rzeczników

Patentowych:

1) reprezentuje samorząd;

2) przewodniczy Krajowej Radzie

Rzeczników Patentowych;

3) prowadzi listę aplikantów;

4) podpisuje uchwały Krajowej Rady

Rzeczników Patentowych;

5) wykonuje inne czynności określone w

przepisach prawa i statucie.

KOMISJA REWIZYJNA

Art. 52

Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę 

działalności statutowej

Krajowej Rady Rzeczników Patentowych.

Mgr Karolina Badurowicz



SĄD DYSCYPLINARNY 

Art. 53

1. Sąd Dyscyplinarny rozpatruje sprawy dyscyplinarne

rzeczników patentowych i aplikantów, wniesione przez

Rzecznika Dyscyplinarnego, oraz zażalenia na

postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego.

ODWOŁAWCZY SĄD

DYSCYPLINARNY

Art. 53

2. Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny rozpatruje środki

odwoławcze od orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego.

RZECZNIK DYSCYPLINARNY

Art. 53

3. Rzecznik Dyscyplinarny prowadzi postępowanie

wyjaśniające oraz składa wnioski o wszczęcie

postępowania przed Sądem Dyscyplinarnym.

Mgr Karolina Badurowicz



OKRĘGOWE ZGROMADZENIE 

RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

- Rzecznicy patentowi i aplikanci 

zamieszkali w danym okręgu

tworzą okręgowe zgromadzenie 

rzeczników patentowych

Art. 54

3. Do okręgowego zgromadzenia rzeczników

patentowych należy:

1) wybór dziekana;

2) wybór członków okręgowej rady

rzeczników patentowych;

3) udzielanie absolutorium okręgowej radzie

rzeczników patentowych;

4) uchwalanie wniosków do przedłożenia

Krajowemu Zjazdowi;

OKRĘGOWA RADA RZECZNIKÓW 

PATENTOWYCH

- Okręgową radę rzeczników 

patentowych stanowią dziekan, który 

przewodniczy radzie, i członkowie, 

spośród których okręgowa rada 

rzeczników patentowych może 

wybrać wicedziekanów i sekretarza

Art. 54
6. Do okręgowej rady rzeczników 

patentowych należy:

1) reprezentowanie samorządu na terenie 

okręgu i kierowanie jego działalnością;

2) promowanie ochrony własności 

przemysłowej i działalność edukacyjną

w tym zakresie;

3) doskonalenie umiejętności i kształcenie 

zawodowe rzeczników patentowych;

4) wykonywanie zadań zleconych przez 

Krajową Radę Rzeczników

Patentowych;

5) wykonywanie innych zadań 

przewidzianych w statucie.

Mgr Karolina Badurowicz



IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA:

- Za jakie przewinienia?

Art. 57

1. Rzecznik patentowy i aplikant podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione, nienależyte

wykonywanie zawodu rzecznika patentowego i innych obowiązków określonych w ustawie, w szczególności za

czyny sprzeczne ze ślubowaniem lub z zasadami etyki rzecznika patentowego.

2. Od odpowiedzialności dyscyplinarnej wyłączone są czyny, do których mają zastosowanie przepisy Kodeksu

pracy dotyczące porządku i dyscypliny pracy.

Mgr Karolina Badurowicz



- Katalog kar dyscyplinarnych:

Art. 58

1. Karami dyscyplinarnymi są:

1) upomnienie;

2) nagana z ostrzeżeniem;

3) kara pieniężna nie niższa od

10-krotności i nie wyższa od

50-krotności miesięcznej

składki członkowskiej

obowiązującej w dacie

orzeczenia dyscyplinarnego;

4) zawieszenie prawa

wykonywania zawodu

rzecznika patentowego na

czas od trzech miesięcy do

pięciu lat;

5) pozbawienie prawa

wykonywania zawodu

rzecznika patentowego, a w

stosunku do aplikantów –

wydalenie z aplikacji.

Art. 58

3. Kara zawieszenia prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego

pociąga za sobą utratę biernego i czynnego prawa wyborczego do organów

samorządu na czas zawieszenia i okres trzech lat następujący po odbyciu

kary.

4. Kara nagany z ostrzeżeniem oraz kara pieniężna pociąga za sobą utratę

biernego prawa wyborczego do organów samorządu na okres trzech lat od

dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

5. Obok kary nagany z ostrzeżeniem oraz kary pieniężnej można w stosunku

do rzecznika patentowego orzec dodatkowo zakaz wykonywania patronatu

na czas od roku do pięciu lat.

6. Obok kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu rzecznika

patentowego orzeka się dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od

dwóch lat do lat dziesięciu, jednakże nie krócej niż na okres zawieszenia.

7. Wobec aplikantów nie orzeka się kar, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.

Mgr Karolina Badurowicz



- Przebieg postępowania dyscyplinarnego:

Art. 59a

Postępowanie dyscyplinarne obejmuje:

1) postępowanie wyjaśniające;

2) postępowanie przed Sądem Dyscyplinarnym;

3) postępowanie przed Odwoławczym Sądem Dyscyplinarnym;

4) postępowanie wykonawcze.

Mgr Karolina Badurowicz



- Etapy postępowania dyscyplinarnego:

1. UZYSKANIE INFORMACJI O 
POPEŁNIENIU PRZEWINIENIA  

2. WYZNACZENIE PRZEZ 
PREZESA

3. WSZCZĘCIE 
POSTĘPOWANIA PRZEZ 

RZECZNIKA 
DYSCYPLINARNEGO

4. ZAWIADOMIENIE RADCY O 
WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

5. ZBIERANIE DOWODÓW 
PRZEZ RZECZNIKA 
DYSCYPLINARNEGO

6 A. WNIOSEK O UKARANIE 

6 B. POSTANOWIENIE 
O UMORZENIU 

POSTĘPOWANIA 

7. SKIEROWANIE WNIOSKU O 
UKARANIE DO KOMISJI 

DYSCYPLINARNEJ 

8. ROZPOZNANIE SPRAWY 
PRZEZ KOMISJE 

DYSCYPLINARNĄ I

9. WYDANIE ORZECZENIA 
PRZEZ KOMISJĘ 

DYSCYPLINARNĄ II

Mgr Karolina Badurowicz



DORADCY PODATKOWI

Mgr Karolina Badurowicz



DORADCY PODATKOWI

Ustawa o Doradztwie Podatkowym

Art. 1 

Ustawa określa:

- warunki i zasady wykonywania doradztwa podatkowego,

- organizację samorządu doradców podatkowych oraz zasady jego działania.

Mgr Karolina Badurowicz



I. STATUS DORADCY PODATKOWEGO

A. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ DORADCÓW PODATKOWYCH:

Art. 2

1. Czynności doradztwa podatkowego obejmują:

1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i

wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji

administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg

podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji

podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;

4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji

publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w

sprawach wymienionych w pkt 1.

Mgr Karolina Badurowicz



B. UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA ZAWODU DORADCY PODATKOWEGO:

Art. 8

1. Wpis na listę doradców podatkowych następuje po złożeniu ślubowania wobec przewodniczącego Krajowej

Rady Doradców Podatkowych lub osoby przez niego upoważnionej spośród członków Krajowej Rady Doradców

Podatkowych.

Art. 9

Z dniem dokonania wpisu na listę osoba wpisana nabywa prawo wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz

używania tytułu ,,doradca podatkowy''. Tytuł ,,doradca podatkowy'' podlega ochronie prawnej.

Mgr Karolina Badurowicz



Art. 6

1. Na listę doradców podatkowych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia łącznie następujące

warunki:

1)(uchylony)

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3) korzysta z pełni praw publicznych;

4) jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię

prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego;

5) posiada wyższe wykształcenie;

6) odbyła w Polsce sześciomiesięczną praktykę zawodową;

7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego;

8) wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę, nie później niż w okresie 3 lat od spełnienia warunku

określonego w pkt 7.

Mgr Karolina Badurowicz



C. EGZAMIN NA DORADCĘ PODATKOWEGO:

Art. 20

1. Egzamin jest sprawdzianem teoretycznego i praktycznego przygotowania kandydatów na doradców podatkowych 
z następujących dziedzin:

1) źródła prawa i wykładnia prawa;

2) analiza podatkowa;

3) podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego;

4) materialne prawo podatkowe;

5) postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie 
egzekucyjne w administracji;

6) międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne;

7) prawo dewizowe;

8) prawo karne skarbowe;

9) organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej;

10) rachunkowość;

11) ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych;

12) przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa.

Mgr Karolina Badurowicz



Uzyskanie pozytywnego 
wyniku z egzaminu na 
doradcę podatkowego

Wpis na listę doradców 
podatkowych

Możliwość wykonywania 
zawodu doradcy podatkowego

Mgr Karolina Badurowicz



D. WYKONYWANIE ZAWODU DORADCY PODATKOWEGO:

Art. 27

1. Doradca podatkowy wykonuje ten zawód jako:

1a) osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek lub jako uczestnik spółki

niemającej osobowości prawnej;

2) osoba pozostająca w stosunku pracy (…);

Mgr Karolina Badurowicz



E. OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZAWODU DORADCY PODATKOWEGO:

Art. 31

1. Doradca podatkowy wykonujący ten zawód może prowadzić działalność gospodarczą lub być zatrudniony, jeżeli

jej wykonywanie lub to zatrudnienie:

1) nie powoduje konfliktu interesów i niezgodności między poszczególnymi rodzajami działalności lub

zatrudnienia;

2) nie narusza niezależności i bezstronności doradcy podatkowego;

3) nie pozostaje w sprzeczności z zasadami etyki zawodowej doradcy podatkowego.

Art. 32

1. Doradca podatkowy, w ciągu 2 lat od dnia wpisu na listę, nie może wykonywać doradztwa podatkowego na

rzecz osób, których sprawy rozstrzygał w ciągu ostatnich 3 lat przed ustaniem zatrudnienia lub pełnienia funkcji.

Art. 33

Doradca podatkowy nie może prowadzić spraw podatnika, płatnika i inkasenta, jeżeli małżonek tego doradcy jest

zatrudniony lub pełni służbę w organie podatkowym, organie celnym, lub w urzędzie obsługującym ministra

właściwego do spraw finansów publicznych na stanowisku, na którym wykonuje obowiązki w zakresie

przygotowywania rozstrzygnięć w sprawach związanych z ustalaniem lub określaniem zobowiązań podatkowych

lub celnych lub poborem podatków lub ceł od tego podatnika, płatnika i inkasenta.

Mgr Karolina Badurowicz



F. BOWIĄZKI DORADCY PODATKOWEGO:

Art. 36

Doradca podatkowy obowiązany jest w szczególności:

1) postępować zgodnie z przepisami prawa, ze złożonym ślubowaniem i z zasadami etyki zawodowej;

2) stale podnosić swoje kwalifikacje;

3) regularnie opłacać składkę członkowską.

Mgr Karolina Badurowicz



TAJEMNICA ZAWODOWA 

Art. 37

1. Doradca podatkowy jest obowiązany zachować w tajemnicy fakty i informacje,

z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu.

1a. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w

czasie.

ZAKAZ REKLAMY

Art. 38

2. Organy Krajowej Administracji Skarbowej oraz organy podatkowe, pracownicy

zatrudnieni w urzędach obsługujących te organy, a także minister właściwy do

spraw finansów publicznych oraz pracownicy urzędu obsługującego ministra

właściwego do spraw finansów publicznych nie mogą w jakiejkolwiek formie

reklamować konkretnego podmiotu świadczącego doradztwo podatkowe.

PRZECHOWYWANIE 

SPORZĄDZONYCH OPINII

Art. 39

1. Doradca podatkowy jest obowiązany przechowywać przez okres 5 lat kopie

sporządzanych na piśmie opinii, wystąpień w imieniu podatników, płatników,

inkasentów oraz osób, o których mowa w art. 2 ust. 1a, w sprawach obowiązków

podatkowych, a także udzielonych im porad.

POSŁUGIWANIE SIĘ FIRMĄ

Art. 40

1. Doradca podatkowy jest obowiązany umieszczać na wszystkich pismach

sporządzonych w związku z wykonywaniem doradztwa podatkowego firmę

(nazwę), pod jaką doradztwo to wykonuje, oraz miejsce jego wykonywania,

podpis oraz numer wpisu na listę doradców podatkowych.

Mgr Karolina Badurowicz



G. SKREŚLENIE Z LISTY DORADCÓW PODAKOWYCH:

Art. 10

1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych skreśla doradcę podatkowego z listy:

1) na jego wniosek;

2) z urzędu lub na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w przypadku:

a) utraty prawa do wykonywania zawodu,

b) śmierci doradcy.

1a. Utrata prawa wykonywania zawodu, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, następuje w wyniku prawomocnego

orzeczenia:

1) środka karnego zakazu wykonywania zawodu;

2) środka karnego pozbawienia praw publicznych;

3) o całkowitym lub o częściowym ubezwłasnowolnieniu;

3a)(uchylony)

4) sądu dyscyplinarnego o pozbawieniu prawa wykonywania zawodu;

5) utraty prawa do wykonywania zawodu w państwie pochodzenia.

Mgr Karolina Badurowicz



Wpis na listę Doradców 
Podatkowych

Możliwość wykonywania 
zawodu doradcy podatkowego

Skreślenie z listy Doradców 
Podatkowych

Mgr Karolina Badurowicz



II. SAMORZĄD DORADCÓW PODATKOWYCH:

Art. 47

1. Doradcy podatkowi tworzą samorząd doradców podatkowych, zwany Krajową Izbą Doradców Podatkowych.

2. Przynależność doradców podatkowych do Krajowej Izby Doradców Podatkowych jest obowiązkowa i powstaje z

chwilą wpisu na listę.

3. Samorząd doradców podatkowych jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko ustawom.

Art. 48

1. Krajowa Izba Doradców Podatkowych ma osobowość prawną.

2. Siedzibą Krajowej Izby Doradców Podatkowych jest miasto Warszawa.

3. Krajowa Izba Doradców Podatkowych może prowadzić działalność wydawniczą, oświatową i szkoleniową.

Mgr Karolina Badurowicz



- Organy samorządu Doradców Podatkowych: (centralne)

KRAJOWA IZBA 
DORADCÓW 

PODATKOWYCH

KRAJOWY ZJAZD 
DORADCÓW 

PODATKOWYCH

KRAJOWA RADA 
DORADCÓW 

PODATKOWYCH

KRAJOWA KOMISJA 
REWIZYJNA

1. WYŻSZY SĄD 
DYSCYPLINARNY;

2. SĄD DYSCYPLINARNY;

3. RZECZNIK 
DYSCYPLINARNY;

Mgr Karolina Badurowicz



- Organy samorządu Doradców Podatkowych: (lokalne)

KRAJOWA IZBA 
DORADCÓW PODATKOWYCH

REGIONALNE ODDZIAŁY KRAJOWEJ IZBY 
DORADCÓW PODATKOWYCH

Mgr Karolina Badurowicz



NAZWA ORGANU SKŁAD ZADANIA

KRAJOWY ZJAZD 

DORADCÓW PODATKOWYCH

- Doradcy podatkowi, którym 

przysługuje czynne prawo 

wyborcze

Art. 51

1. Do zadań Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych należy:

1) uchwalanie programu działania Krajowej Izby Doradców 

Podatkowych;

2) ustalenie liczby członków organów, o których mowa w art. 49 

ust. 1 pkt 2-5, oraz wybór tych organów, z zastrzeżeniem ust. 3;

3) wybór przewodniczącego Krajowej Rady Doradców 

Podatkowych i Rzecznika Dyscyplinarnego oraz jego zastępców w 

liczbie określonej przez Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych;

4) uchwalanie statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych;

5) ustalanie wysokości składek członkowskich;

KRAJOWA RADA 

DORADCÓW PODATKOWYCH

- Krajową Radę Rzeczników 

Patentowych stanowią:

A) Przewodniczący Krajowej 

Rady Doradców 

Podatkowych + Wice

B) Sekretarz

C) skarbnik

D) członkowie

Art. 56

2. Do zadań Krajowej Rady Doradców Podatkowych należy:

1) zwoływanie Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych;

2) zapewnienie wykonywania uchwał Krajowego Zjazdu Doradców 

Podatkowych;

3) reprezentowanie doradców podatkowych;

4) opracowywanie rocznych planów finansowych Krajowej Izby 

Doradców Podatkowych oraz sprawozdań z ich wykonania;

5) podejmowanie decyzji w sprawach wpisu na listę i skreślania z 

niej;

Mgr Karolina Badurowicz



KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA

Art. 60

1. Do zadań Krajowej Komisji Rewizyjnej 

należy kontrola działalności finansowej i 

majątkowej organów Krajowej Izby 

Doradców Podatkowych.

2. Krajowa Komisja Rewizyjna 

przedstawia Krajowemu Zjazdowi 

Doradców Podatkowych sprawozdanie 

ze swojej działalności wraz z wnioskami 

dotyczącymi działalności finansowej i 

majątkowej organów Krajowej Izby 

Doradców Podatkowych.

Mgr Karolina Badurowicz



IV. POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE:

- Za jakie przewinienia?

Art. 64

1. Doradcy podatkowi ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną:

1) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków zawodowych określonych prawem;

2) za czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej.

Mgr Karolina Badurowicz



IV. POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE:

- Katalog kar dyscyplinarnych:

Art. 64

2. Karami dyscyplinarnymi są:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od 6 miesięcy do lat 3;

4) pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

3. Wymierzenie kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu pociąga za sobą skreślenie z listy doradców

podatkowych.

Mgr Karolina Badurowicz



IV. POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE:

- Przebieg postępowania dyscyplinarnego:

Art. 80

Członkowie Sądu Dyscyplinarnego w zakresie orzekania są niezawiśli i podlegają tylko ustawom i zasadom etyki

zawodowej.

Art. 65

1. Sprawy dyscyplinarne doradców podatkowych rozpatrują:

1) w pierwszej instancji - Sąd Dyscyplinarny;

2) w drugiej instancji - Wyższy Sąd Dyscyplinarny.

2. Członkowie sądów pierwszej i drugiej instancji wybierają ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

3. Członkowie sądu mogą wchodzić w skład tylko jednej instancji sądu i nie mogą pełnić innych funkcji w organach

Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z wyjątkiem uczestnictwa w Krajowych Zjazdach Doradców Podatkowych i we

władzach Zjazdu.

4. Sąd pierwszej i drugiej instancji orzeka w składzie trzyosobowym.

Mgr Karolina Badurowicz



- Etapy postępowania dyscyplinarnego:

1. UZYSKANIE INFORMACJI O 
POPEŁNIENIU PRZEWINIENIA  

2. WSZCZĘCIE 
POSTĘPOWANIA PRZEZ 

RZECZNIKA 
DYSCYPLINARNEGO 

3. ZŁOŻENIE WNIOSKU O 
UKARANIE DO SĄDU 
DYSCYPLINARNEGO

4. WYZNACZENIE PRZEZ SĄD 
DATY ROZPRAWY

5. ROZPOZNANIE SPRAWY 
PRZEZ SĄD I INSTANCJI

6. ODWOŁANIE 

7. WYDANIE ORZECZENIA 
PRZEZ SĄD II INTANCJI 

Mgr Karolina Badurowicz



KOMORNICY SĄDOWI

Mgr Karolina Badurowicz



KOMORNICY SĄDOWI

Ustawa o Komornikach Sądowych

Art. 1 

1. Ustawa określa:

1) zasady pełnienia służby na stanowisku komornika sądowego, zwanego dalej ,,komornikiem'',

2) prawa i obowiązki komorników,

3) zasady naboru do zawodu komornika i przygotowania do wykonywania tego zawodu,

4) funkcjonowanie samorządu komorniczego,

5) zasady sprawowania nadzoru nad komornikami i samorządem komorniczym

- z uwzględnieniem konieczności zapewnienia należytego wykonywania zadań państwa w zakresie sprawnej, skutecznej 

i rzetelnej egzekucji sądowej.

2. Minister Sprawiedliwości realizuje politykę państwa w zakresie zadań powierzonych komornikom.

Mgr Karolina Badurowicz



I. STATUS KOMORNIKÓW SĄDOWYCH:

A. KOMORNIK, JAKO FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY:

Art. 2

1. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

2. Komornik podlega nadzorowi sądu oraz nadzorowi odpowiedzialnemu prezesa sądu rejonowego, przy którym

działa, zwanego dalej ,,prezesem właściwego sądu rejonowego''.

3. Komornik przy wykonywaniu zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym.

Mgr Karolina Badurowicz



Art. 5

Komornik używa tytułu: 

,,Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym... Kancelaria Komornicza nr... w... ,, z podaniem imienia i nazwiska 

oraz adresu kancelarii komorniczej.

Art. 6

1. Komornik używa okrągłej pieczęci urzędowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej, wskazującej w otoku pełnioną

funkcję, sąd rejonowy, przy którym działa, siedzibę kancelarii oraz oznaczony cyfrą rzymską jej numer

porządkowy. Komornik używa również pieczęci imiennej.

2. Zastępca komornika używa pieczęci urzędowej zastępowanego komornika oraz własnej pieczęci imiennej, z

zaznaczeniem, że działa w zastępstwie.

3. Obowiązek używania pieczęci nie dotyczy pism w postaci elektronicznej.

Mgr Karolina Badurowicz



- Obowiązki Komorników:

- Zachowanie tajemnicy zawodowej;

- Ponoszenie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przy 
wykonywaniu czynności;

- Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC;

- Zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia, które 
przeszkadzałoby w pełnieniu obowiązków lub mogło uchybiać powadze 
zawodu;

Mgr Karolina Badurowicz



B. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ KOMORNIKÓW:

Art. 3

1. Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i

zabezpieczającym. Czynności te wykonuje komornik, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawach.

2. Czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym oraz inne ustawowe zadania komornik wykonuje

osobiście. W przypadkach przewidzianych w ustawach komornik może zlecić wykonywanie określonych czynności

asesorowi komorniczemu, zwanemu dalej ,,asesorem''. Zlecenie wykonywania tych czynności jest dopuszczalne

jedynie w celu przygotowania do wykonywania zawodu komornika.

Mgr Karolina Badurowicz



3. Komornikom powierza się następujące zadania:

1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w

tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych KPC;

2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji

sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

3) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;

4) wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

4. Komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, wykonuje następujące czynności:

1) na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 139(1) § 1 KPC osobiście doręcza bezpośrednio 

adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo 

stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje;

1a) na zlecenie podmiotu, o którym mowa w pkt 1, podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania 

adresata;

2) sporządza protokół stanu faktycznego;

3) na wniosek organizatora licytacji - sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub 

najwyższej oferty.

Mgr Karolina Badurowicz



C. KANCELARIA KOMORNICZA:

Art. 7

1. Komornik, w ramach pełnionej służby, organizuje indywidualną kancelarię komorniczą, zwaną dalej

,,kancelarią''.

2. Kancelaria to zespół osób i środków materialnych służących do obsługi komornika w zakresie powierzonych mu

zadań i czynności.

3. Siedziba kancelarii znajduje się w rewirze komorniczym, zwanym dalej ,,rewirem'', w którym komornik został

powołany.

4. Komornik może prowadzić tylko jedną kancelarię. Komornik nie może tworzyć filii kancelarii, oddziałów ani

innych jednostek organizacyjnych służących jej obsłudze.

Mgr Karolina Badurowicz



- Rewir komorniczy:

Art. 8

1. Komornik działa na obszarze swojego rewiru, z uwzględnieniem art. 10.

2. Rewirem jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

3. W rewirze może działać więcej niż jeden komornik.

4. Komornicy, których siedziby kancelarii są położone w obszarze właściwości nowo utworzonego sądu

rejonowego, z chwilą jego utworzenia stają się z mocy prawa komornikami przy tym sądzie.

Mgr Karolina Badurowicz



D. POWOŁANIE KOMORNIKA:

- Wymogi, jakie musi spełniać kandydat na Komornika:

Art. 11

1. Na stanowisko komornika może zostać powołana osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3) jest nieskazitelnego charakteru;

4) nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

5) nie jest podejrzana o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

6) ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra prawa lub zagraniczne

studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;

7) jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków komornika;

8) odbyła aplikację komorniczą, zwaną dalej ,,aplikacją'';

9) złożyła egzamin komorniczy;

10) pracowała w charakterze asesora przez okres co najmniej 2 lata;

11) ukończyła 28 lat.
Mgr Karolina Badurowicz



- APLIKACJA KOMORNICZA:

Art. 65

Nabór na aplikację przeprowadza się w drodze egzaminu wstępnego.

1. EGZAMIN WSTĘPNY

2. WPIS NA LISTĘ 
APLIKANTÓW

ODBYWANIE APLIKACJI 
KOMORNICZEJ

EGZAMIN ZAWODOWY
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Art. 88

1. Aplikantem może zostać ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3) jest nieskazitelnego charakteru;

4) nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

5) nie jest podejrzana o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe;

6) ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł 
magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) uzyskał pozytywny wynik egzaminu wstępnego z liczbą punktów
kwalifikującą kandydata do przyjęcia na aplikację w ramach określonego
limitu przyjęć.

Mgr Karolina Badurowicz



Art. 93

1. Aplikacja rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku, trwa 2 lata i polega na zaznajomieniu aplikanta z

całokształtem pracy komornika, przygotowaniu do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu komornika

oraz przyswojeniu zasad etyki zawodowej.

2. Aplikanci odbywają w trakcie pierwszego roku aplikacji szkolenie z zakresu działania sądownictwa

powszechnego.

3. Krajowa Rada Komornicza zawiera co roku z Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

porozumienie w sprawie odbywania przez aplikantów szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego,

w którym ustala się plan szkolenia, mając na uwadze zarówno praktyczne, jak i teoretyczne zapoznanie

aplikantów ze sposobem funkcjonowania sądów powszechnych, sposób jego odbywania i czas trwania, a także

wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia.

4. Aplikantowi, który odbył aplikację, rada właściwej izby komorniczej wydaje niezwłocznie, nie później niż w

terminie 14 dni od dnia zakończenia aplikacji, zaświadczenie o jej odbyciu.
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Art. 117

1. Egzamin komorniczy polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego zdającego do samodzielnego i

należytego wykonywania zawodu komornika.

2. Egzamin komorniczy składa się z 4 części pisemnych.

3. Pierwsza i druga część egzaminu komorniczego obejmuje rozwiązanie zadań, dotyczących czynności

wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny

opracowane na potrzeby egzaminu.

4. Trzecia część egzaminu komorniczego obejmuje rozwiązanie zadania, polegającego na przygotowaniu projektu

czynności, o których mowa w art. 767 § 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w

oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu.

5. Czwarta część egzaminu komorniczego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu i

zasad etyki polegającego na przygotowaniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny

opracowane na potrzeby egzaminu.

Mgr Karolina Badurowicz



- ASESURA:

Art. 131

1. Asesora powołuje, w określonej kancelarii, w drodze decyzji, prezes właściwego sądu apelacyjnego, po

zasięgnięciu o kandydacie na asesora:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego;

2) opinii rady właściwej izby komorniczej.

2. Asesura komornicza trwa nie dłużej niż 6 lat od dnia pierwszego powołania na stanowisko asesora.

3. Rada izby komorniczej nie ma statusu strony w toczącym się postępowaniu administracyjnym.

ODBYCIE APLIKACJI 
KOMORNICZEJ

ZŁOŻENIE EGZAMINU 
KOMORNICZEGO

ASESURA

Mgr Karolina Badurowicz



- ZASTĘPCY KOMORNIKA:

Art. 42

Jeżeli komornik nie może wykonywać obowiązków z powodu przeszkód prawnych lub faktycznych, wyznacza się

zastępcę komornika.

Art. 43

1. W przypadku niemożności wykonywania obowiązków z powodu wypoczynku, choroby albo innej

usprawiedliwionej nieobecności, prezes właściwego sądu rejonowego, na wniosek komornika zawierający

wskazanie przyczyny nieobecności, jej okresu oraz osoby zastępcy, wyznacza, w drodze zarządzenia, zastępcę

komornika. O wyznaczeniu zastępcy komornika prezes właściwego sądu rejonowego zawiadamia za

pośrednictwem poczty elektronicznej radę właściwej izby komorniczej, przesyłając kopię wniosku komornika wraz z

załącznikami.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zastępcą komornika może być:

1) inny komornik albo

2) asesor zatrudniony w kancelarii nieobecnego komornika, który przepracował na stanowisku asesora co

najmniej 2 lata

- jeżeli wyraził zgodę na pełnienie obowiązków zastępcy komornika w okresie przewidywanej nieobecności.
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E. ZAWIESZENIE KOMORNIKA W CZYNNOŚCIACH: (Art. 18)

OBLIGATORYJNE FAKULTATYWNE

1. Minister Sprawiedliwości zawiesza komornika w

czynnościach, jeżeli:

1) przeciwko komornikowi wszczęto postępowanie o

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub

umyślne przestępstwo skarbowe, z wyjątkiem przypadku, o

którym mowa w ust. 2 pkt 3;

2) przy wszczęciu lub w toku postępowania o częściowe

albo całkowite ubezwłasnowolnienie komornika

ustanowiono doradcę tymczasowego;

3) nieusprawiedliwiona nieobecność komornika trwa dłużej

niż 7 dni albo jeżeli mimo przesłanek, o których mowa w

art. 43 ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia

komornik nie wystąpił o wyznaczenie zastępcy.

2. Minister Sprawiedliwości może zawiesić komornika w

czynnościach, jeżeli:

1) wniósł o to sam komornik z powodu długotrwałej choroby

lub innych ważnych przyczyn;

2) przeciwko komornikowi wszczęto postępowanie o

nieumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

lub nieumyślne przestępstwo skarbowe;

3) przeciwko komornikowi wniesiono akt oskarżenia w

trybie art. 55 § 1 KPK w którym zarzucono mu popełnienie

przestępstwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

4) prezes właściwego sądu złożył wniosek o odwołanie

komornika z zajmowanego stanowiska lub Minister

Sprawiedliwości z urzędu wszczął postępowanie w

przedmiocie odwołania komornika z zajmowanego

stanowiska w przypadkach, o których mowa w art. 19 ust. 1

pkt 3 i 4;

5) przeciwko komornikowi wszczęto postępowanie

dyscyplinarne, w którym zażądano orzeczenia kary

wydalenia ze służby komorniczej albo mimo braku wniosku

orzeczono wobec komornika taką karę.
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F. ODWOŁANIE KOMORNIKA ZE STANOWISKA:

MINISTER 

SPRAWIEDLIWOŚCI 

Z URZĘDU 

1. Minister Sprawiedliwości z urzędu odwołuje, w drodze decyzji, komornika z zajmowanego

stanowiska, jeżeli komornik:

1) z powodu choroby lub utraty sił został uznany przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych za całkowicie niezdolnego do pełnienia obowiązków komornika lub bez uzasadnionej

przyczyny odmówił poddania się badaniu, o którym mowa w art. 26;

2) ukończył 65. rok życia;

3) spowodował niedobór finansowy, polegający na wydatkowaniu środków podlegających

dokumentacji na działalność niezgodną z ich przeznaczeniem, w wysokości przekraczającej 15

000 złotych;

4) nie zawarł umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z przepisami

wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 37 ust. 4, lub utracił to ubezpieczenie z zawinionych

przez siebie przyczyn.

MINISTER 

SPRAWIEDLIWOŚCI 

Z URZĘDU LUB NA 

WNIOSEK PREZESA 

SR, SO, SA,

1) nie wykonał zarządzeń, o których mowa w art. 176 ust. 3 - > ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM KANCELARII

2) nie wykonał zaleceń powizytacyjnych sędziego wizytatora;

3) uporczywie lub rażąco nie stosuje się do orzeczeń sądu wydawanych w trybie nadzoru judykacyjnego;

4) uporczywie lub rażąco narusza przepisy w zakresie ustalenia wysokości opłat;

5) uporczywie lub rażąco narusza przepisy o dopuszczalności przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela;

6) uporczywie lub rażąco narusza przepisy o dopuszczalności powierzania czynności asesorom;

7) uporczywie lub rażąco narusza zasady korzystania z prawa do nieobecności, usprawiedliwiania tych 

nieobecności albo korzystania z wyznaczonego zastępcy określone w art. 39-41 i art. 43;

8) podejmował czynności w okresie zawieszenia w czynnościach komornika;

9) dopuścił się innego uporczywego lub rażącego naruszenia przepisów prawa.
Mgr Karolina Badurowicz



G. WYGAŚNIĘCIE POWOŁANIA NA STANOWISKO KOMORNIKA:

Art. 20

1. Powołanie na stanowisko komornika wygasa z mocy prawa, jeżeli komornik:

1) zmarł;

2) zrezygnował z pełnienia obowiązków komornika;

3) został prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną wydalenia ze służby komorniczej;

4) został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) został prawomocnie ubezwłasnowolniony częściowo albo całkowicie;

6) utracił obywatelstwo polskie.

2. O wygaśnięciu powołania na stanowisko komornika z mocy prawa Minister Sprawiedliwości zawiadamia

komornika, prezesa właściwego sądu apelacyjnego, prezesa właściwego sądu rejonowego oraz radę właściwej

izby komorniczej.
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+ ODSUNIĘCIE KOMORNIKA OD WYKONYWANIA CZYNNOŚCI:

Art. 22

1. W przypadku stwierdzenia oczywistego i rażącego naruszenia przepisów prawa, prezes właściwego sądu

rejonowego, w drodze zarządzenia, odsuwa komornika od wykonywania czynności na okres do 30 dni. W tym

okresie prezes właściwego sądu rejonowego występuje do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o odwołanie

komornika z zajmowanego stanowiska.

2. Prezes właściwego sądu rejonowego niezwłocznie zawiadamia prezesa właściwego sądu apelacyjnego o

odsunięciu komornika od wykonywania czynności.

3. Do komornika odsuniętego od wykonywania czynności stosuje się odpowiednio przepisy o komorniku

zawieszonym w czynnościach.
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II. NADZÓR NAD KOMORNIKAMI:

Art. 165

1. Nadzór nad komornikami obejmuje nadzór judykacyjny, nadzór administracyjny oraz nadzór wewnętrzny

samorządu komorniczego.

2. Nadzór administracyjny nie może wkraczać w działania wchodzące w zakres nadzoru judykacyjnego.

NADZÓR JUDYKACYJNY NADZÓR ADMINISTRACYJNY NADZÓR ZWIERZCHNI

- Przy wykonywaniu 

czynności komornik 

podlega 

orzeczeniom sądu;

- Polegają na możliwości 

przeprowadzenia, m.in.:

a) Kontroli kancelarii;

b) Wizytacji kancelarii;

c) Lustracji kancelarii;

Art. 167

1. Organami nadzoru administracyjnego są:

1) Minister Sprawiedliwości;

2) prezesi właściwych sądów apelacyjnych;

3) prezesi właściwych sądów okręgowych;

4) prezesi właściwych sądów rejonowych.

Art. 171

Nadzór zwierzchni nad działalnością komorników

sprawuje Minister Sprawiedliwości.
Art. 172

2. Uprawnienia nadzorcze Ministra Sprawiedliwości nad 

działalnością komorników obejmują:

1) zawieszenie komornika w czynnościach;

2) odwołanie komornika z zajmowanego stanowiska;

3) wszczynanie postępowań dyscyplinarnych;

4) podejmowanie lub zlecanie innym organom nadzoru 

administracyjnego podjęcia czynności (…)

5) zawieszenie asesora lub aplikanta w czynnościach;

6) inne środki określone w przepisach prawa.
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III. SAMORZĄD KOMORNICZY:

Art.195

1. Komornicy i asesorzy tworzą samorząd komorniczy.

2. Do zadań samorządu komorniczego należy w szczególności:

1) wspieranie organów nadzoru administracyjnego w zakresie pieczy nad sumiennym pełnieniem służby przez

komorników oraz należytym wykonywaniem obowiązków przez asesorów i aplikantów;

2) udział w zapewnianiu warunków do wykonywania ustawowych zadań komorników;

3) reprezentowanie komorników i asesorów;

4) doskonalenie zawodowe komorników i asesorów oraz udział w kształceniu aplikantów;

5) ustalanie i krzewienie zasad etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie;

6) prowadzenie badań w zakresie funkcjonowania egzekucji sądowej.

Mgr Karolina Badurowicz



- Organy Samorządu:

ORGANY SAMORZĄDU 
KOMORNICZEGO

KRAJOWA RADA KOMORNICZA KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA IZBY KOMORNICZE

Mgr Karolina Badurowicz



- Organy Samorządu:

IZBA KOMORNICZA 

WALNE ZGROMADZENIE IZBY 
KOMORNICZEJ

RADA IZBY KOMORNICZEJ KOMISJA REWIZYJNA

Mgr Karolina Badurowicz



NAZWA ORGANU SKŁAD ZADANIA

KRAJOWY RADA 

KOMORNICZA

Art. 198

Członków Krajowej Rady Komorniczej 

wybierają walne zgromadzenia izb 

komorniczych, po 4 z każdej izby 

komorniczej, przy czym jednego z nich 

wybiera się spośród asesorów.

Art. 199

Krajowa Rada Komornicza wybiera 

Prezesa Krajowej Rady Komorniczej i 

wiceprezesa Krajowej Rady 

Komorniczej spośród swoich członków 

będących komornikami w głosowaniu 

tajnym. Odpisy uchwał przesyła się 

Ministrowi Sprawiedliwości.

Art. 197

Krajowa Rada Komornicza jest reprezentantem samorządu 

komorniczego.

Art. 202

1. Do zakresu działania Krajowej Rady Komorniczej należy:

1) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących biurowości i 

rachunkowości obowiązujących w kancelariach i innych sprawach 

dotyczących przepisów regulujących organizację i funkcjonowanie 

komorników;

2) wyrażanie opinii w sprawach zmian przepisów dotyczących 

egzekucji, wykonywania postanowienia o udzieleniu 

zabezpieczenia i funkcjonowania komorników;

3) wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Ministra 

Sprawiedliwości lub organy samorządu komorniczego;

KRAJOWA KOMISJA 

REWIZYJNA

Art. 204

2. Członków Krajowej Komisji 

Rewizyjnej wybierają spośród 

komorników walne zgromadzenia izb 

komorniczych, po 1 z każdej izby 

komorniczej.

Art. 204

1. Krajowa Komisja Rewizyjna kontroluje działalność finansową 

Krajowej Rady Komorniczej.

Mgr Karolina Badurowicz



- IZBA KOMORNICZA:

Art. 205

1. Izbę komorniczą tworzą komornicy prowadzący kancelarie w obszarze apelacji i asesorzy zatrudnieni w tych

kancelariach.

2. Siedzibą izby komorniczej jest miejscowość, w której siedzibę ma sąd apelacyjny.

3. Członkostwo w izbie komorniczej powstaje z dniem złożenia przez komornika ślubowania i ustaje z dniem

odwołania komornika z zajmowanego stanowiska albo wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy

prawa. Z dniem odwołania komornika z zajmowanego stanowiska albo wygaśnięcia powołania na stanowisko

komornika z mocy prawa komornik przestaje pełnić wszelkie funkcje w organach samorządu komorniczego.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do asesorów.

Mgr Karolina Badurowicz



WALNE ZGROMADZENIE

IZBY KOMORNICZEJ

Art. 208

1. Do kompetencji walnego zgromadzenia izby komorniczej należy:

1) wybór przewodniczącego rady izby komorniczej spośród 

komorników;

2) wybór wiceprzewodniczącego oraz pozostałych członków rady 

izby komorniczej spośród komorników i asesorów;

3) wybór członków Krajowej Rady Komorniczej;

4) zatwierdzanie - po wysłuchaniu wniosków komisji rewizyjnej -

rocznego sprawozdania przedstawianego przez radę izby 

komorniczej i zamknięcie okresu rachunkowego;

RADA IZBY 

KOMORNICZEJ

Art. 210

1. Rada izby komorniczej działa w 

siedzibie izby komorniczej i składa 

się z:

1) 7 członków - w izbach liczących 

do 150 komorników,

2) 9 członków - w izbach liczących 

powyżej 150 komorników

- w tym z przewodniczącego i 

wiceprzewodniczącego rady izby 

komorniczej.

Art. 212

1. Do zakresu działania rady izby komorniczej należy:

1) wyrażanie opinii w sprawie powoływania i odwoływania 

komorników i asesorów;

2) nadzór nad przestrzeganiem przez komorników i asesorów 

powagi i godności zawodu;

3) zlecanie komornikom wizytatorom dokonania wizytacji 

określonej kancelarii;

4) organizowanie doskonalenia zawodowego komorników i 

asesorów;

KOMISJA REWIZYJNA 

Art. 213

2. Przewodniczącego i czterech

członków komisji rewizyjnej wybiera

spośród komorników walne

zgromadzenie izby komorniczej.

Art. 213

1. Komisja rewizyjna działająca w izbie komorniczej kontroluje 

działalność finansową rady izby komorniczej.

Mgr Karolina Badurowicz



IV. POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE:

- Za co Komornicy ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną:

Art. 222

Komornik odpowiada dyscyplinarnie za następujące zawinione działania lub zaniechania (przewinienia
dyscyplinarne):

1) naruszenie powagi lub godności urzędu albo inne uchybienie zasadom etyki zawodowej;

2) niewykonanie zaleceń powizytacyjnych, polustracyjnych lub pokontrolnych, jak też zarządzeń organów nadzoru
administracyjnego;

3) wydatkowanie środków podlegających dokumentacji na działalność niezgodną z ich przeznaczeniem;

4) podejmowanie czynności z nieuzasadnioną zwłoką;

5) naruszenie właściwości określonej w art. 9 i art. 10, w szczególności zasad przyjmowania spraw z wyboru
wierzyciela;

6) niepodjęcie lub nieterminowe podjęcie czynności, o których mowa w art. 767 § 5 kpc

7) brak nadzoru nad zatrudnionymi asesorami i aplikantami oraz innymi osobami, o których mowa w art. 153 ust. 1;

8) pozyskiwanie informacji z naruszeniem art. 761 § 1 kpc

9) naruszenie zasad korzystania z prawa do nieobecności, usprawiedliwiania tych nieobecności albo korzystania z
wyznaczonego zastępcy komornika określonych w art. 39-41 i art. 43;

10) odmowę podjęcia obowiązków zastępcy komornika (…)

11) inną niż wymienione w pkt 1-10 rażącą lub uporczywą obrazę przepisów prawa.
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- Katalog kar dyscyplinarnych:

Art. 224

1. Karami dyscyplinarnymi są:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) kara pieniężna w wysokości od 5000 złotych

do 100 000 złotych;

4) zakaz przyjmowania spraw z wyboru

wierzyciela na okres od roku do 3 lat;

5) kara zawieszenia komornika w czynnościach

na okres od 6 miesięcy do 3 lat;

6) wydalenie ze służby komorniczej.

3. Wymierzenie kary, o której mowa w ust. 1 pkt 2-5, pociąga 

za sobą utratę przez ukaranego funkcji pełnionych w organach 

samorządu komorniczego oraz komisji dyscyplinarnej, a także 

utratę biernego prawa wyborczego do organów samorządu 

komorniczego i komisji dyscyplinarnej na okres 3 lat od dnia 

uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego.

4. Wymierzenie kary określonej w ust. 1 pkt 6 pociąga za sobą 

utratę możliwości ponownego powołania ukaranego na 

stanowisko komornika.

5. Obok kary dyscyplinarnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-5, 

można orzec dodatkowo obowiązek przeproszenia 

pokrzywdzonego. Orzekając ten obowiązek, komisja 

dyscyplinarna określa sposób jego wykonania, odpowiedni ze 

względu na okoliczności sprawy.
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- Etapy postępowania dyscyplinarnego:

1. UZYSKANIE INFORMACJI O 
POPEŁNIENIU PRZEWINIENIA  

2. WSZCZĘCIE 
POSTĘPOWANIA PRZEZ 

RZECZNIKA 
DYSCYPLINARNEGO

3. ZAWIADOMIENIE RADCY O 
WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

4. ZBIERANIE DOWODÓW 
PRZEZ RZECZNIKA 
DYSCYPLINARNEGO

5 A. WNIOSEK O UKARANIE 

5 B. POSTANOWIENIE 
O UMORZENIU 

POSTĘPOWANIA 

6. SKIEROWANIE WNIOSKU O 
UKARANIE DO KOMISJI 

DYSCYPLINARNEJ 

7. ROZPOZNANIE SPRAWY 
PRZEZ KOMISJE 

DYSCYPLINARNĄ I

8. WYDANIE ORZECZENIA 
PRZEZ KOMISJĘ 

DYSCYPLINARNĄ II
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