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KRK/V/257/15 

PROGRAM 

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej  

dla Komorników Sądowych 

Mikołajki, 26-27 maja 2015 r. 

 

26 maja 2015 r. (wtorek) 

9.30 - 10.15  - „Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego w egzekucji sądowej  

 w świetle art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”                            

 prof. dr hab. Anna Wyrozumska                   

10.15 - 11.15  - „Prawo wyboru komornika w świetle znowelizowanego art. 8  u.k.s.e.” 

 SSO Wiesław Grajdura  

 dr Grzegorz Julke                             

11.15 - 11.45   -  Przerwa kawowa 

11.45 - 12.15   - „Udostępnianie informacji publicznej przez komornika sądowego” 

 prof. dr hab. Mariusz Jabłoński 

12.15 - 13.15  -  „Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej” 

 prof. dr hab. Piotr Rączka 

SSR dr Marcin Uliasz 

13.15 - 14.00  - „Europejskie  tytuły  wykonawcze” 

prof. dr hab. Monika Michalska-Marciniak 

14.00 - 16.00  - Przerwa obiadowa 

16.00 - 18.00 -  Konwersatorium z udziałem wykładowców 

16.00 - 18.00 - Wykład dla komorników- wizytatorów, członków Krajowej Rady Komorniczej  

i przewodniczących rad izb komorniczych: „Uchybienia organów egzekucyjnych i sądów 

egzekucyjnych w sprawach cywilnych w praktyce stosowania prawa” 

SSR Andrzej Antkiewicz                      

SSR Kamil Kazimierczak 
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27 maja 2015 r. (środa) 

9.45 - 10.30  - „Prawo do rzetelnego postępowania egzekucyjnego w świetle art.6 Konwencji  

o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności” 

prof. dr hab. Andrzej Grzegorz Harla 

10.30 - 11.15 - „Egzekucja z udziałów w spółce z o.o. (wszczęcie, przebieg, sprzedaż)” 

prof. dr hab. Andrzej Herbet 

11.15 - 11.45   - Przerwa kawowa 

11.45 - 12.30 - „Elektroniczna licytacja ruchomości ” 

 prof. dr hab. Ireneusz Kunicki 

 12.30 - 13.20 - „Odpowiedzialność komornika jako płatnika podatków. Uprawnienie do zwrotu 

nadpłaty podatku” 

prof. dr hab. Marek Kalinowski 

13.20 - 14.00 - „Aktualne problemy egzekucji sądowej z ruchomości”  

 prof. dr hab. Andrzej Marciniak 

14.00 - 16.00 - Przerwa obiadowa 

16.00 - 18.00 - Konwersatorium z udziałem wykładowców  

16.00 - 18.00 - Wykład dla członków Komisji dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej 

 „Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniu 

dyscyplinarnym wobec komorników sądowych”         

prof. dr hab. Jacek Izydorczyk 

prof. dr hab. Józef Jagieła 

 


