
Kto może zostać komornikiem sądowym? Sprawdź!

To jeden z zawodów, do których przez lata przyczepiona była łatka o negatywnym zabarwieniu. 
Nie wpływa to jednak na niesłabnące zainteresowanie samym zawodem komornika sądowego 
wśród młodych ludzi, którzy dopiero wybierają ścieżkę zawodową, a także wśród chętnych do 
przebranżowienia. Istnieje kilka warunków, które musi spełniać kandydat na komornika. Oto kilka 
ciekawych faktów.

Na początku warto zaznaczyć, że komorników sądowych objęła deregulacja zawodów. W obliczu 
zmian w prawie, będzie dużo łatwiej o ten zawód. W przeszłości wątpliwości budziły komisje 
egzaminacyjne, które składały się z doświadczonych komorników sądowych, którzy być może nie 
mięli w interesie zwiększania konkurencyjności na swoim terenie.

Jak otrzymać zawód komornika ?

Warto nadmienić, że komornik sądowy komornik-bielan.pl  to osoba, która działa przy sądzie 
rejonowym. Jego zadaniem, jako funkcjonariusza publicznego, jest rozstrzyganie o roszczeniach 
cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego. Do zadań komornika sądowego należy również spis 
inwentarza oraz stworzenie protokołu stanu faktycznego przed procesem sądowym lub przed 
orzeczeniem sądowym.

To w jaki sposób powoływani są nowi komornicy sądowi jest zapisane w ustawie. Trzeba jednak 
wiedzieć, że nie każdy kandydat będzie mógł zostać komornikiem sądowym. Do podstawowych 
wymagań należy wiek i obywatelstwo. Komornikiem może zostać jedynie osoba, która ma 26 lat i 
jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. Kandydat musi mieć oczywiście także pełną zdolność 
do czynności prawnych. Istotną kwestią, która może wpłynąć pozytywnie na kandydaturę jest tzw. 
nieposzlakowana opinia. Co to oznacza? Przyszły komornik sądowy nie może być wcześniej karany
za żadne przestępstwa, a nawet podejrzany o takowe.

Drzwi dla kandydatów na komorników sądowych mogą stanąć otworem praktycznie dopiero po 
ukończeniu pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku prawo. Absolwent tych studiów ma 
dopiero wówczas możliwość odbycia aplikacji komorniczej. To jednak nie wystarczy. Jeśli już uda 
nam się przejść przez etap aplikacji, którą wieńczy egzamin komorniczy, wówczas należy odbyć 
dwuletnią praktykę zawodową. W przypadku kandydata na komornika sądowego są to dwa lata na 
stanowisku asesora.

Teczki i okładki na akta dla kancelarii komorniczych

Akta komornicze to dokumenty objęte szczególną opieką i kontrolą – znajduje się w nich bardzo 
dużo informacji poufnych, a także dokumentów poświadczonych przez sąd lub notarialnie, o sporej 
wartości. Teczki na akta Kataga muszą być zatem artykułami solidnymi, nie pękają, zbyt łatwo nie 
zamakają, a także są trwałe i długowieczne (archiwizacja). Okładki na akta powinny posiadać 
widoczne miejsce na opis, zarówno same kancelarii prawniczej, jak i opis sprawy, datę itp. Teczki 
do akt można zamawiać w profesjonalnych drukarniach, wówczas mamy możliwość skorzystania z 
indywidualnego projektu, który przygotowany zostanie specjalnie na nasze potrzeby. W innym 
wypadku pozostają proste wzory teczki na akta komornicze. Niezbyt wyszukane, ale solidne i 
czytelne dla klientów.

https://kataga.pl/
http://www.komornik-bielan.pl/

