
  
 

S t r o n a  | 1 
 

Krajowa Rada Komornicza 
ul. Szpitalna 4/10 | 00-031 Warszawa | tel. 22 827 71 13 | faks 22 827 29 76 | krk@komornik.pl | www.komornik.pl 

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r.  

KRK/V/500/15 

 

 

W dniu 14 kwietnia br. w Rzeszowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Krajowej Rady 

Komorniczej V kadencji.  

Tradycyjnie, Prezes Krajowej Rady Komorniczej przedstawił informację na temat 

bieżących działań podjętych w okresie od marca do kwietnia br. przez Krajową Radę 

Komorniczą.   

W związku z rezygnacją Kol. Andrzeja Mularzuka, pełniącego funkcję Wiceprezesa KRK, 

z uczestniczenia w pracach Krajowej Rady Komorniczej V kadencji, na stanowisko Wiceprezesa 

KRK powołany został Kol. Roman Romanowski, dotychczas pełniący funkcję Sekretarza KRK. 

Nowym Sekretarzem KRK został Kol. Krzysztof Przybyłowicz, dotychczas pełniący funkcję 

Zastępcy Sekretarza KRK. 

W trakcie posiedzenia przedstawiona została odpowiednio informacja nt. prac 

legislacyjnych nad drukiem sejmowym nr 1842 (poselski projekt ustawy o zmianie ustawy  

o komornikach sądowych i egzekucji), drukiem sejmowym nr 2516 (poselski projekt ustawy  

o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji), drukiem sejmowym nr 2678 (rządowy 

projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego  

oraz niektórych innych ustaw), jak również nad rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie 

w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń 

ewidencyjnych. Poruszona również została problematyka regulacji rozporządzenia w sprawie 

likwidacji kancelarii komorniczych, która w aktualnym brzmieniu w ocenie KRK nie rozwiązuje 

wszystkich problemów związanych z likwidacją kancelarii komorniczych, co zostało wyrażone  

w opinii do projektu. 

Omówione zostały kwestie organizacyjne tegorocznego ogólnopolskiego szkolenia 

komorników sądowych, które odbędzie się w dniach 25-27 maja br. w Hotelu Gołębiewski  

w Mikołajkach.  

W sprawach finansowych, Krajowa Rada Komornicza szczegółowo omówiła 

problematykę możliwości zwolnienia zastępcy komornika z obowiązku płacenia składki  

na samorząd zawodowy w przypadku braku zysku z prowadzonej kancelarii zastępowanego 

komornika, ostatecznie podejmując decyzję, z uwagi na kompleksowość materii, o przesunięciu 

ewentualnej decyzji w tym zakresie na najbliższe posiedzenie KRK, zaplanowane na 24 maja br.  
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KRK powołała komorników-wizytatorów dla Izby Komorniczej w Katowicach  

oraz odwołała komornika wizytatora Izby Komorniczej w Katowicach oraz Gdańsku.  

Omówione zostały protokoły z wizytacji kancelarii komorniczych komorników sądowych, 

rozpatrzone zostało odwołanie komornika sądowego od ustaleń faktycznych protokołu 

z wizytacji oraz od zaleceń powizytacyjnych, jak również rozpatrzono skargi na komorników 

sądowych. 

Ponadto, po przedstawieniu przez Prezesa CURRENDA sp. z o.o. oraz Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej CURRENDA sp. z o.o. sprawozdań z działalności spółki w roku 2014, Krajowa 

Rada Komornicza, jako właściciel spółki, podjęła uchwały odpowiednio w przedmiocie 

zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat spółki za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem 

Zarządu i Rady Nadzorczej za ten okres, udzieliła wszystkim członkom władz spółki 

absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r., zdecydowała o podziale zysku netto 

osiągniętego przez spółkę w 2014 roku w kwocie 833.864,93 zł poprzez przekazanie  

go na poczet kapitału (funduszu) zapasowego. W kwestii wyboru władz spółki na nową 

kadencję, Krajowa Rada Komornicza podjęła decyzję o odstąpieniu od organizacji konkursu  

na członków rady nadzorczej oraz zarządu spółki, powołując do pełnienia funkcji Prezesa 

Zarządu Currenda sp. z o.o. Tomasza Sobieszczyka, pełniącego funkcję dotychczasowego Prezesa 

Zarządu, oraz członków Rady Nadzorczej Currenda sp. z o.o. w osobach: Pawła Swędzioła 

(Przewodniczącego Rady Nadzorczej), Roberta Hańskiego i Bartosza Macedońskiego (Członków 

Rady Nadzorczej). 

Kolejne posiedzenie Krajowej Rady Komorniczej, zgodnie z ustalonym harmonogramem, 

odbędzie się 24 maja br. w Mikołajkach.   

 

 


