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Na podstawie art. 31 ustawyZ dnia26 srycznia1984 r. PrawoPrasowe(Dz. U. Nr 5, poz.
24 ze zm.) wnosze o pilne zamieszczenie sprostowania nieprawdziwych informacji, które znalazly
sie w artykule pt. "Przeciek na egzaminie komorników", autorstwa redaktor Marty Rydel,
opublikowanym w dzisiejszym wydaniu "Rzeczpospolitej" (27 kwietnia 2010 r., s. Cl).

We wspomnianym

Autorka
piecioosobowy

tekstu

artykule zostaly zawarte nieprawdziwe

pisze:

"Pytania

zespól powolywany

Pracami zespolu egzaminacyjnego
sprawiedliwosci"

na

egzamin

informacje.

komorniczy

przygotowuje

co dwa lata przez ministra sprawiedliwosci.

(...)

kieruje przewodniczacy wyznaczony przez ministra

.

T o informacje nieprawdziwe.

Egzamin

komorniczy,

oparciu o regulacje przejsciowa,

o którym pisze autorka tekstu, przeprowadzany

jest bowiem

w

zawarta wart. 12 ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy

o komornikach sadowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 112 poz. 769).
Przepis ten stanowi, ze do aplikacji komorniczej rozpoczetej przed dniem wejscia w zycie tej
ustawy, tj. przed dniem 1 stycznia 2008 r., zastosowanie maja przepisy dotychczasowe.
W wyniku zastosowania przepisów dotychczasowych, egzamin dla aplikantów, którzy
rozpoczeli aplikacje przed 1 stycznia 2008 r.. organizuje Krajowa Rada Komornicza.
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Zgodnie

z art. 31 ustawy o komornikach

sadowych i egzekucji, w brzmieniu

obowiazujacym przed nowelizacja, egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powolana
przez Ministra Sprawiedliwosci, a w jej sklad wchodza: przedstawiciel Ministra Sprawiedliwosci,
który jest przewodniczacym komisji, 2 sedziowie sadu okregowego oraz 2 komorników.
Aktualnie toczacy sie egzamin komorniczy (czesc pisemna odbyla sie 22 marca
2010 r., a czesc ustna przeprowadzana jest w dniach od 19 do 29 kwietnia) odbywa sie na
wskazanych wyzej zasadach, obowiazujacych przed wprowadzeniem zmian, gdzie jedyna
kompetencja Ministra Sprawiedliwosci jest powolywanie komisji przeprowadzajacej ten
egzamin, przy czym Minister decyduje jedynie o trzech z pieciu czlonków komisji.
Z regulacji, jakie obowiazywaly przed 1 stycznia 2008 r. (tj. rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwosci z dnia 5 sierpnia 1999 r. oraz uchwaly Krajowej Rady Komorniczej nr 85 z dnia

19 kwietnia 2001 r. oraz nr 138/II z dnia 21 czerwca 2002 r. Regulamin przeprowadzania
egzaminów komorniczych) wynika, ze pytania egzaminacyjne sa ukladane przez sekretarza
Komisji Egzaminacyjnej,
stanowi

natomiast,

pierwszym

powolanego

przez Krajowa Rade Komornicza. § 4 Regulaminu

ze pytania na egzaminie poprawkowym

sa takie same, jak na egzaminie w

terminie.

W zwiazku z powyzszym

zadam pilnego opublikowania

sprostowania

nastepujacej

tresci:

"Nieprawda

jest, ze pytania na egzamin komorniczy ulozyl zespól powolany

przez Ministra Sprawiedliwosci.

Zadania te zostaly przygotowane

Komisji Egzaminacyjnej powolanego przez Krajowa Rade Komornicza".
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Marek Lukaszewicz

przez sekretarza

