- Wyciąg Będzin , dnia 12 sierpnia 2020r.

Protokół kontroli okresowej kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Będzinie Przemysława Wojnowskiego , zwanego dalej „komornikiem”, Kancelaria
Komornicza nr VII za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2019r. przeprowadzonej
na podstawie art. 176 ust. 1 ustawy z dnia

22 marca

2018 r. o komornikach

sądowych, zwanej dalej „ustawą”, przez sędziego Katarzynę Edytę Cok

Część A
Ogólny wynik kontroli

1. Ocena: pozytwyny
2. Wystąpienia do sądu o podjęcie czynności w trybie art. 759 § 2 k.p.c.
– nie.

2.

Zalecenia pokontrolne, których wykonanie wymaga weryfikacji :

– nie
– tak
W toku dalszej pracy Komornik powinien :
-prawidłowo dokonywać doręczeń orzeczeń ,w szczególności w sprawach eksmisyjnych,
-stosować § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości ,
ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych czyli na pismach zamieszczać
adnotacje o numerze karty na której znajduje się potwierdzenia odbioru,
-stosować art. 801 § 4 k.p.c.,

czyli wysłuchiwać

wierzyciela

egzekucji z uwagi na jej bezskuteczność ( art.824 §1 pkt4 k.p.c. ),
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przed umorzeniem

-pozostawiać w aktach kserokopie tytułu wykonawczego, gdy jest on zwracany
wierzycielowi ( § 27 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia
2018r.w

sprawie

określenia

szczegółowych

zasad

prowadzenia

biurowości,

rachunkowości , ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych),
-stwierdzać prawomocność orzeczeń kończących postępowanie przez czynienie adnotacji
lub wydawania zarządzeń w tym zakresie ( § 27

ust 3 rozporządzenia Ministra

Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018r.w sprawie określenia szczegółowych zasad
prowadzenia biurowości , rachunkowości , ewidencji operacji finansowych kancelarii
komorniczych),
- stosować art. 1086 § 4k.p.c. czyli składać wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego o
wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych w przypadku zaległości dłużnika
przy egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres dłuższy niż 6 miesięcy ,
-zwracać się o udzielenie informacji z centralnej informacji o zastawach rejestrowych czy
dłużnik jest zastawca zastawu rejestrowego i kto jest zastawnikiem ( przy egzekucji
świadczeń pieniężnych powyżej 20 tysięcy złotych ),
-podejmować więcej czynności w terenie w sytuacji gdy postępowanie prowadzone jest
wobec dłużników niedobierających

korespondencji ,jeśli może to pomóc w ustaleniu

miejsca pobyty lub majątku dłużnika.

Część B
Informacje wstępne

1.

Termin przeprowadzenia kontroli ; 1 -31 lipca 2020r.

2.

Okres objęty kontrolą: 1 .01.2018r. - 31.12.2019r.

3.

Termin przeprowadzenia poprzedniej kontroli: 4-7 lipca 2018r

4.

Imię,

nazwisko

oraz

stanowisko

poprzednią kontrolę: Sędzia Joanna Szatan
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służbowe

sędziego,

który

przeprowadził

5.

Zakres czasowy poprzedniej kontroli(okres objęty poprzednią kontrolą):

1.01.2017r.-31.12.2017r.

6.

Przedstawienie

wniosków

i

oceny

z

poprzedniej

kontroli

oraz

zaleceń

pokontrolnych:
W wyniku

poprzedniej kontroli wydano następujące zarządzenia pokontrolne,

zobowiązując Komornika do:
- udokumentowania zwrotu tytułu wykonawczego;
-sporządzania protokołów o treści zgodnej z art. 809 k.p.c., w szczególności o
zamieszczaniu informacji dotyczących osób biorących udział w czynnościach terenowych
oraz, od których uzyskano informacje, sprawdzania tożsamości tych osób oraz
dokumentowania ich obecności podpisem na protokole,
-poinformowania Prezesa Sądu Rejonowego w Będzinie o wykonaniu zarządzeń
pokontrolnych w terminie 2 miesięcy.

7.

Informacja dotycząca wykonania zaleceń pokontrolnych:

Wszystkie zaecenia pokontrolce zostaly wykoanne.
W kontolowanych aktach nie stwierdzono uchybien odnotowanych podczas otatniej
kontroli .

8.

Informacja o wizytacjach i lustracjach przeprowadzonych na podstawie art. 168

ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 188 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy, a także kontroli finansowej
dokonywanej na podstawie art. 173 ust. 1 ustawy, obejmujących swym zakresem
czasowym okres objęty kontrolą: brak w kontrolowanym okresie czasu.
(…)

Część H
Wnioski z kontroli, w tym uzasadnienie wystawionej oceny (z części A):
Należy stwierdzić , co wyżej wskazano ,
bezczynności ) czynności

że co do zasady ( poza przypadkami

podejmowane są przemyślane i zgodne z przepisami prawa

.Stwierdzone uchybienia nie wpływają w istotny sposób na prowadzone postępowania
egzekucyjne .Zastosowanie
kancelarii

przez

zaleceń pokontrolnych a także zakończenie zastępstwa

komornika

daję

pozytywną

prognozę

co

do

prawidłowości

funkcjonowania kancelarii w przyszłości .
Istotna przy ocenie pracy kancelarii i Komornika była okoliczność ,iż zarządzeniem
Prezesa Sądu Apelacyjnego z dnia 4 stycznia 2019r. Komornik Przemysław Wojnowski
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został wyznaczony na czas nieokreślony od dnia
przeniesionego Komornika Sądowego

4 stycznia

przy Sądzie Rejonowym

2019r. zastępcą
w Bytomiu Jacka

Wiesiołka .
Wg oświadczenia Komornika zastępstwo to kończy się we wrześniu br a

zatem należy

oczekiwać poprawy prawidłowości pracy kancelarii zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi

Część I
Zalecenia pokontrolne (w kolejności według ich wagi i znaczenia) wraz ze wskazaniem
sposobu weryfikacji ich wykonania:
-prawidłowe dokonywanie doręczeń orzeczeń ,w szczególności w sprawach eksmisyjnych,
-stosowanie § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia
szczegółowych zasad prowadzenia biurowości

, rachunkowości , ewidencji operacji

finansowych kancelarii komorniczych czyli ma pismach zamieszczać adnotacje , na
której karcie znajdują się potwierdzenia odbioru,
-stosowanie art. 801 § 4 k.p.c, czyli wysłuchiwanie

wierzyciela przed umorzeniem

egzekucji z uwagi na jej bezskuteczność ( art.824 §1 pkt4 k.p.c. ),
-pozostawianie

w aktach kserokopie tytułu wykonawczego,

gdy jest on zwracany

wierzycielowi ,
-stwierdzanie prawomocność orzeczeń kończących postępowanie

przez czynienie

adnotacji lub wydawania zarządzeń w tym zakresie ,
-stosowanie art. 1086 § 4k.p.c. czyli składanie

wniosków

do Krajowego Rejestru

Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych w przypadku zaległości
dłużnika przy egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres dłuższy niż 6 miesięcy ,
-zwracanie się o udzielenie informacji z centralnej informacji o zastawach rejestrowych
czy dłużnik jest zastawcą zastawu rejestrowego i kto jest zastawnikiem( przy egzekucji
świadczeń pieniężnych powyżej 20 tysięcy złotych ),
-podejmować więcej czynności w terenie w sytuacji gdy postępowanie prowadzone jest
wobec dłużników niedobierających

korespondencji ,jeśli może to pomóc w ustaleniu

miejsca pobytu lub majątku dłużnika.
Zalecenia te powinny być zweryfikowane podczas kolejnej kontroli .
Sędzia Katarzyna Edyta Cok
- na oryginale właściwe podpisy -
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