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Kup pakiet nowych komentarzy  
do ustaw komorniczych

Najważniejsze publikacje 2019 roku dostępne w pakiecie w promocyjnej 

cenie! Nie zwlekaj i zakup już teraz rewelacyjne komentarze stworzone przez 

praktyków dla praktyków. Autorami publikacji są sędziowie oraz komornicy 

sądowi z wieloletnim doświadczeniem. Nasze komentarze dają odpowiedzi 

tam, gdzie inne publikacje stawiają wyłącznie pytania!

 448 zł 200 zł
BESTSELLER

W monografii przedstawiono nowe instytucje prawne, budzące wiele 

wątpliwości zarówno wśród praktyków, jak i przedstawicieli nauki prawa. 

Opracowanie przeznaczone jest dla prawników praktyków, w szczególności 

adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych, oraz asesorów 

komorniczych i aplikantów tych zawodów prawniczych.

Sądowe postępowanie egzekucyjne.  
Nowe rozwiązania prawne

Redakcja naukowa: Radosław Flejszar

Liczba stron: 224

DOSTĘPNA W CZYTELNIBESTSELLER

75,00 zł

Sądowe 
postępowanie 
egzekucyjne
Nowe rozwiązania prawne

redakcja naukowa

Radosław Flejszar

Należy wskazać, że niniejsza monografia ma niewątpliwie charak-
ter nowatorski, zawiera bowiem przedstawienie nowych instytucji 
prawnych, budzących wiele wątpliwości zarówno wśród samych 
praktyków, jak i przedstawicieli nauki prawa. 
Opracowanie przede wszystkim przeznaczone jest dla prawników 
praktyków, w szczególności adwokatów, radców prawnych, komor-
ników sądowych oraz asesorów komorniczych i aplikantów tych 
zawodów prawniczych. Zainteresuje ono również przedstawicieli 
doktryny prawa procesowego, a nadto prawa cywilnego.

Z recenzji wydawniczej 
prof. UAM dr. hab. Włodzimierza Głodowskiego
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a
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Należy wskazać, że niniejsza monografia ma niewątpliwie charak-
ter nowatorski, zawiera bowiem przedstawienie nowych instytucji 
prawnych, budzących wiele wątpliwości zarówno wśród samych 
praktyków, jak i przedstawicieli nauki prawa. 
Opracowanie przede wszystkim przeznaczone jest dla prawników 
praktyków, w szczególności adwokatów, radców prawnych, komor-
ników sądowych oraz asesorów komorniczych i aplikantów tych 
zawodów prawniczych. Zainteresuje ono również przedstawicieli 
doktryny prawa procesowego, a nadto prawa cywilnego.

Z recenzji wydawniczej 
prof. UAM dr. hab. Włodzimierza Głodowskiego
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Stosunek zatrudnienia komornika sądowego. 
Zagadnienia konstrukcyjne i wybrane 
uprawnienia quasi-pracownicze

Monografia poświęcona jest problematyce stosunku zatrudnienia komornika 

sądowego oraz jego uprawnień quasi-pracowniczych związanych z czasem 

jego pracy (służby). Autor prezentuje argumenty przemawiające za istnieniem 

stosunku służbowego łączącego komornika sądowego z państwem.

Autor: Mikołaj Rylski

Liczba stron: 222

75,00 zł

DOSTĘPNA W CZYTELNIBESTSELLER

Stosunek zatrudnienia 
komornika sądowego 
Zagadnienia konstrukcyjne 
i wybrane uprawnienia 
quasi-pracownicze 

Mikołaj Rylski
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Monografia poświęcona jest problematyce stosunku zatrudnienia 
komornika sądowego oraz jego uprawnień quasi-pracowniczych 
związanych z czasem jego pracy (służby). Autor prezentuje argu-
menty przemawiające za istnieniem stosunku służbowego łączącego 
komornika sądowego z państwem. Na uwagę zasługuje omówienie 
prawa komornika sądowego do wypoczynku („urlopu”). W monogra-
fii poddano analizie powiązania regulacji zawartych w „ustawie ko-
morniczej” z przepisami Kodeksu pracy o urlopach pracowniczych. 
Szczegółowo przedstawiono treść prawa komornika do wypoczynku 
oraz tryb realizacji tego prawa. Zaprezentowane przykłady obliczania 
wymiaru „urlopów komorniczych” mogą być przydatne w praktyce. 
Opracowanie to jest adresowane przede wszystkim do komorników 
sądowych i osób sprawujących nadzór administracyjny nad komor-
nikami, ale może być również przydatne dla przedstawicieli innych 
zawodów prawniczych oraz pracowników naukowych.

Z recenzji dr. hab. Marcina Uliasza

WWW.SKLEP.CURRENDA.PL

CENA: 89,00 ZŁ

PRACTICA

-25% W SUBSKRYPCJI

DOSTĘPNA W CZYTELNI

Upadek zabezpieczenia
w postępowaniu cywilnym

W monografii przedstawiono specyfikę postępowania zabezpieczającego, 

dokonano pogłębionej analizy charakteru prawnego i jego celu, koncentrując 

się na upadku zabezpieczenia nie tylko w postępowaniu cywilnym, ale również 

w postępowaniach upadłościowym, restrukturyzacyjnym i innych.

Autor: Mateusz Wiktor Golak

Liczba stron: 320

89,00 zł

BESTSELLER
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Obecnie brakuje na rynku wydawniczym opracowania monograficz-
nego poświęconego skutkom upadku ustanowionego zabezpiecze-
nia w szeroko rozumianym postępowaniu cywilnym.

Autor monografii przedstawia specyfikę postępowania zabezpiecza-
jącego, dokonuje pogłębionej analizy charakteru prawnego i jego 
celu, koncentrując się na upadku zabezpieczenia nie tylko w postę-
powaniu cywilnym, ale również w postępowaniach upadłościowym, 
restrukturyzacyjnym i innych.

W książce poruszone zostało zagadnienie nieanalizowane jeszcze 
szczegółowo w literaturze, a mianowicie upadku zabezpieczenia  
w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej.

Opracowanie stanowi nowatorskie i oryginalne ujęcie zagadnienia 
związanego z upadkiem zabezpieczenia w szeroko ujmowanym po-
stępowaniu cywilnym.      

Z recenzji prof. dr hab. Elwiry Marszałkowskiej-Krześ

WWW.SKLEP.CURRENDA.PL

CENA: 89,00 ZŁ

PRACTICA

-25% W SUBSKRYPCJI

DOSTĘPNA W CZYTELNI

Zasady postępowania egzekucyjnego  
a standardy wykonywania zawodu  
komornika sądowego

Opracowanie dotyczy niezwykle interesującego aspektu statusu prawnego 

komornika sądowego, zasad, jakimi powinien się kierować przy wykonywaniu 

powierzonych mu obowiązków w aspekcie odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Autor: Aleksandra Monarcha-Matlak, Dominika Skoczylas

Liczba stron: 190

89,00 zł
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Opracowanie dotyczy niezwykle interesującego aspektu sta-
tusu prawnego komornika sądowego, zasad, jakimi powinien 
się kierować przy wykonywaniu powierzonych mu obowiązków 
w aspekcie odpowiedzialności dyscyplinarnej, i wypracowania 
standardów zawodu komornika sądowego.

W publikacji wiele miejsca poświęcono obowiązkom powierzo-
nym komornikom – w kontekście ochrony prawnoprocesowej 
nie tylko stron postępowania egzekucyjnego, ale także innych 
uczestników postępowania, jaką gwarantują regulacje zawarte 
w Konstytucji oraz w rozporządzeniach unijnych, co odróżnia 
recenzowaną pracę od innych poświęconych tej tematyce. 

Monografia – mimo że odnosi się do obowiązków komornika 
związanych z podejmowaniem czynności egzekucyjnych w po-
stępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych, w których 
komornik występuje w roli organu egzekucyjnego – przed-
stawia te obowiązki w kontekście funkcji, jaka została powie-
rzona komornikom sądowym. Dotychczasowe opracowania 
poświęcone statusowi prawnemu komorników sądowych nie 
uwzględniają wpływu niewłaściwego wykonywania przez nich 
powierzonych im do realizacji zadań na odpowiedzialność dys-
cyplinarną w związku z naruszeniem norm etyczno-moralnych.

Opracowanie będzie przydatne dla przedstawicieli różnych 
zawodów prawniczych, przede wszystkim radców prawnych  
i adwokatów, ale także sędziów, referendarzy sądowych oraz 
komorników sądowych. 

Z recenzji  
prof. UWr dr hab. Izabelli Gil

WWW.SKLEP.CURRENDA.PL

CENA: 89,00 ZŁ

Zasady postępowania 
egzekucyjnego a standardy 
wykonywania zawodu 
komornika sądowego

Aleksandra Monarcha-Matlak
Dominika Skoczylas

W książce przedstawiciele nauki prawa i praktyki egzekucyjnej przeprowadzili 

szczegółową analizę zagadnień dotyczących nowego statusu prawnego 

i funkcji komornika, kształtu nadzoru nad komornikiem oraz systemu 

finansowania egzekucji sądowej.

Redakcja naukowa: Swietłana Fursa, Andrzej Marciniak

Liczba stron: 260

79,00 zł

DOSTĘPNA W CZYTELNI -25% W SUBSKRYPCJI

Aktualne problemy egzekucji sądowej  
w Polsce i na Ukrainie

Aktualne problemy
egzekucji sądowej
w Polsce i na Ukrainie
Zbiór studiów

redakcja naukowa

Swietłana Fursa
Andrzej Marciniak

Recenzowana książka stanowi interesujące i wartościowe opra-
cowanie poświęcone niektórym aspektom egzekucji sądowej 
w Polsce i na Ukrainie. W książce przedstawiciele nauki prawa  
i praktyki egzekucyjnej przeprowadzili szczegółową analizę zagad-
nień dotyczących nowego statusu prawnego i funkcji komornika, 
kształtu nadzoru nad komornikiem oraz systemu finansowania eg-
zekucji sądowej. Istotna część monografii obejmuje rozważania po-
święcone uregulowaniom prawnym dotyczącym zakresu działania  
(w tym praw i obowiązków) komorników zarówno w Polsce, jak  
i na Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem rozróżnienia komor-
ników państwowych i prywatnych w prawie ukraińskim. Zasadni-
czym walorem książki jest przedstawienie w niej nie tylko aktualnie 
obowiązujących regulacji prawnych, ale także wyłaniających się na 
ich tle rzeczywistych problemów natury teoretycznej i praktycznej, 
co może stanowić asumpt do dalszych badań nad postępowaniem 
egzekucyjnym w polskim i ukraińskim systemie procesowym. Dane 
prawnoporównawcze zawarte w monografii mogą być inspiracją 
do poszukiwania optymalnych rozwiązań procesowych poprawia-
jących efektywność egzekucji sądowej i mogą posłużyć do wyty-
czania kierunków rozwoju ustawodawstwa w obrębie tej egzekucji.

Z recenzji 
prof. UŁ dr. hab. Roberta Kulskiego
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Recenzowana książka stanowi interesujące i wartościowe opra-
cowanie poświęcone niektórym aspektom egzekucji sądowej 
w Polsce i na Ukrainie. W książce przedstawiciele nauki prawa  
i praktyki egzekucyjnej przeprowadzili szczegółową analizę zagad-
nień dotyczących nowego statusu prawnego i funkcji komornika, 
kształtu nadzoru nad komornikiem oraz systemu finansowania eg-
zekucji sądowej. Istotna część monografii obejmuje rozważania po-
święcone uregulowaniom prawnym dotyczącym zakresu działania  
(w tym praw i obowiązków) komorników zarówno w Polsce, jak  
i na Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem rozróżnienia komor-
ników państwowych i prywatnych w prawie ukraińskim. Zasadni-
czym walorem książki jest przedstawienie w niej nie tylko aktualnie 
obowiązujących regulacji prawnych, ale także wyłaniających się na 
ich tle rzeczywistych problemów natury teoretycznej i praktycznej, 
co może stanowić asumpt do dalszych badań nad postępowaniem 
egzekucyjnym w polskim i ukraińskim systemie procesowym. Dane 
prawnoporównawcze zawarte w monografii mogą być inspiracją 
do poszukiwania optymalnych rozwiązań procesowych poprawia-
jących efektywność egzekucji sądowej i mogą posłużyć do wyty-
czania kierunków rozwoju ustawodawstwa w obrębie tej egzekucji.

Z recenzji 
prof. UŁ dr. hab. Roberta Kulskiego
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Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz

Publikacja autorstwa dwóch sędziów, którzy kierują się przede wszystkim 

praktycznym podejściem. Książka zawiera omówienie aktualnych  

rozwiązań przewidzianych zarówno w Ustawie o kosztach komorniczych, jak  

i rozporządzeniach wykonawczych, wydanych pod koniec 2019 roku.

Autorzy: Andrzej Antkiewicz, Zbigniew Merchel

Liczba stron: 258

149,00 zł

DOSTĘPNA W CZYTELNI -25% W SUBSKRYPCJI

Publikacja stanowi jedno z nielicznych kompleksowych i odpowiednio 

pogłębionych opracowań odnoszących się do interpretacji postanowień 

nowej ustawy o komornikach sądowych, co czyni ją niezwykle potrzebną  

oraz ważną dla praktyków i teoretyków prawa.

Ustawa o komornikach sądowych. Komentarz

Redakcja naukowa: Grzegorz Sikorski

Liczba stron: 915

299,00 zł

DOSTĘPNA W CZYTELNIBESTSELLER

199,00 zł

Wszczęcie egzekucji

W publikacji Autorka odniosła się do bogatego orzecznictwa i poglądów 

doktryny w zakresie interpretacji podstawowych kwestii dotyczących nie 

tylko pierwszych czynności egzekucyjnych, ale również czynności organu 

egzekucyjnego poprzedzających wszczęcie egzekucji sądowej, w tym 

kontrowersyjnego problemu badania przedawnienia roszczeń.

Autor: Kinga Flaga-Gieruszyńska

Liczba stron: 356

79,00 zł
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Niniejsza monografia przedstawia najistotniejsze zagadnienia od-
noszące się do ogólnych problemów występujących w praktyce 
wszczynania postępowania egzekucyjnego i egzekucji sądowej.  
W publikacji omówiono także problematykę dokonywania pierw-
szych czynności egzekucyjnych w poszczególnych sposobach egze-
kucji świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Autorka odniosła się do bogatego orzecznictwa i poglądów doktry-
ny w zakresie interpretacji podstawowych kwestii dotyczących nie 
tylko pierwszych czynności egzekucyjnych, ale również czynności or-
ganu egzekucyjnego poprzedzających wszczęcie egzekucji sądowej, 
w tym kontrowersyjnego problemu badania przedawnienia roszczeń. 
Książka stanowi więc rzeczową analizę zagadnień do tej pory rozpro-
szonych w różnych opracowaniach albo omawianych fragmentarycz-
nie przy okazji rozważań poświęconych innej tematyce.

PRACTICA

Założeniem serii PRACTICA jest połączenie syntetycznych rozważań 
teoretycznych z aspektami praktycznymi. To lektura dla osób, które 
zawodowo zajmują się postępowaniem zabezpieczającym oraz eg-
zekucyjnym i które poszukują rozwiązania wątpliwości interpretacyj-
nych zagadnień sprawiających im trudności w pracy zawodowej.

Autorzy publikujący w serii PRACTICA są praktykami lub łączą dzia-
łalność naukową z pracą zawodową i – jako członkowie korporacji 
prawniczych albo sędziowie – na co dzień mają bezpośredni kon-
takt z interpretacją i stosowaniem prawa cywilnego procesowego, 
w szczególności w zakresie postępowania zabezpieczającego i eg-
zekucyjnego.

WWW.SKLEP.CURRENDA.PL

CENA: 79,00 ZŁ

PRACTICA

-25% W SUBSKRYPCJI

DOSTĘPNA W CZYTELNI

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Monografia ma duże znaczenie praktyczne ze względu na wagę zagadnienia 

i wpływ zawieszenia postępowania na prawa stron postępowania 

egzekucyjnego. Dużym walorem jest zwrócenie uwagi na najciekawsze tezy  

z orzecznictwa, co niewątpliwie przyczyni się do wykorzystania publikacji  

w codziennej pracy osób zajmujących się zawodowo prawem egzekucyjnym. 

Autor: Aleksandra Klich

Liczba stron: 194

79,00 zł

BESTSELLER
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Monografia Zawieszenie postępowania egzekucyjnego jest jedynym 
na rynku opracowaniem wąskich zagadnień związanych z zawiesze-
niem postępowania egzekucyjnego. W sposób wyczerpujący i cie-
kawy omówiono nie tylko istotę zawieszenia postępowania egzeku-
cyjnego, ale także zawieszenie z mocy prawa, zawieszenie z urzędu, 
zawieszenie na wniosek oraz inne przypadki zawieszenia. Rozważania 
oparte są na bogatej literaturze i aktualnym orzecznictwie. 

Monografia ma duże znaczenie praktyczne ze względu na wagę za-
gadnienia i wpływ zawieszenia postępowania na prawa stron postę-
powania egzekucyjnego. Dużym walorem jest zwrócenie uwagi na 
najciekawsze tezy z orzecznictwa, co niewątpliwie przyczyni się do 
wykorzystania publikacji w codziennej pracy osób zajmujących się 
zawodowo prawem egzekucyjnym. 

Prof. ALK dr hab. Joanna Studzińska

PRACTICA

Założeniem serii PRACTICA jest połączenie syntetycznych rozważań 
teoretycznych i problemów mających znaczenie praktyczne. To lek-
tura dla osób, które zawodowo zajmują się tematyką postępowania 
zabezpieczającego oraz egzekucyjnego i które poszukują rozwiąza-
nia wątpliwości interpretacyjnych zagadnień sprawiających im trud-
ności w pracy zawodowej.

Autorzy publikujący w serii PRACTICA są praktykami lub łączą dzia-
łalność naukową z pracą zawodową i – jako członkowie korporacji 
prawniczych albo sędziowie – na co dzień mają bezpośredni kon-
takt z interpretacją i stosowaniem prawa cywilnego procesowego, 
w szczególności w zakresie postępowania zabezpieczającego i eg-
zekucyjnego.

WWW.SKLEP.CURRENDA.PL

CENA: 79,00 ZŁ

PRACTICA

-25% W SUBSKRYPCJI

Odpowiedzialność odszkodowawcza 
komornika sądowego w prawie polskim

Monografia stanowi pierwsze tak kompleksowe i wieloaspektowe 

opracowanie omawiające reguły odpowiedzialności odszkodowawczej 

komornika sądowego. 

Autorzy: Andrzej Marciniak

Liczba stron: 276

75,00 zł

DOSTĘPNA W CZYTELNI -25% W SUBSKRYPCJI

Odpowiedzialność 
odszkodowawcza 
komornika sądowego 
w prawie polskim
Andrzej Marciniak
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Monografia stanowi pierwsze tak kompleksowe i wieloaspektowe 
opracowanie omawiające reguły odpowiedzialności odszkodowaw-
czej komornika sądowego. Autor – na tle zasad ogólnych odpowie-
dzialności cywilnej – przedstawia budzące wątpliwości interpretacyj-
ne zagadnienia szczegółowe, wynikające ze specyfiki konstrukcji tej 
odpowiedzialności, wprowadzonej w art. 36 ustawy o komornikach 
sądowych. To czyni tę monografię unikalną pozycją na rynku wydaw-
niczym, szczególnie ważną dla analizy konkretnych stanów faktycz-
nych, które mogą powodować roszczenia odszkodowawcze kierowa-
ne przeciwko komornikom sądowym. 

Z recenzji prof. US dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej

PRACTICA

Założeniem serii PRACTICA jest połączenie syntetycznych rozważań 
teoretycznych i problemów mających znaczenie praktyczne. To lek-
tura dla osób, które zawodowo zajmują się tematyką postępowania 
zabezpieczającego oraz egzekucyjnego i które poszukują rozwiąza-
nia wątpliwości interpretacyjnych zagadnień sprawiających im trud-
ności w pracy zawodowej.

WWW.SKLEP.CURRENDA.PL

CENA: 89,00 ZŁ

PRACTICA

Odpowiedzialność 
dyscyplinarna 
komornika sądowego 
Mariusz Nawrocki
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Warto wskazać, że przedmiot recenzowanego opracowania jest 
specyficzny […]. O ile ogólna materia uregulowana w ustawie  
o komornikach sądowych dotyczy prawa i postępowania cywilnego,  
o tyle część ustawy stanowiąca o odpowiedzialności dyscyplinarnej 
komorników przenosi nas na płaszczyznę prawa i postępowania kar-
nego, a to z pewnością wywołuje rozliczne trudności we właściwym 
zrozumieniu i stosowaniu tych przepisów. Dlatego należy docenić 
tę zdecydowanie udaną próbę przybliżenia Czytelnikowi kwestii, do 
których na mocy odesłania z art. 223 ustawy o komornikach sądo-
wych stosuje się odpowiednio wybrane przepisy kodeksu karnego  
i kodeksu postepowania karnego, z jednoczesnym wyłożeniem reguł 
interpretacji tych przepisów. W tym zakresie warto też odnotować 
taki ważny wątek monografii, jak implementacja zasad prawa i po-
stępowania karnego na płaszczyznę postępowania dyscyplinarnego 
komorników sądowych […].

Na docenienie zasługuje spójność oraz zwartość konstrukcyjna i me-
rytoryczna pracy. Jej plan jest klarowny i konsekwentny, co pozwoliło 
Autorowi na całościowe, kompletne i wyczerpujące przedstawienie 
opracowanego zagadnienia […].

Opublikowana praca na pewno będzie stanowić wartościowe źró-
dło wiedzy tak dla teoretyków, jak i, może nawet przede wszystkim, 
dla praktyków sądowego postepowania egzekucyjnego. Na pewno 
każdy komornik, ale również asesor i aplikant komorniczy, powinien 
uczynić z tej monografii element swojego zestawu literatury podsta-
wowej.

Z recenzji dr. hab. prof. UAM Andrzeja Jarochy

WWW.SKLEP.CURRENDA.PL

CENA: 89,00 ZŁ

PRACTICA

Odpowiedzialność dyscyplinarna  
komornika sądowego

Niniejsza monografia przybliża kwestie, do których na mocy odesłania  

z art. 223 ustawy o komornikach sądowych stosuje się odpowiednio wybrane 

przepisy kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego, z jednoczesnym 

wyłożeniem reguł interpretacji tych przepisów. Innym ważnym wątkiem 

jest implementacja zasad prawa i postępowania karnego na płaszczyznę 

postępowania dyscyplinarnego komorników sądowych.

Autor: Mariusz Nawrocki

Liczba stron: 322

DOSTĘPNA W CZYTELNI -25% W SUBSKRYPCJI

89,00 zł 75,00 zł

https://sklep.currenda.pl/ustawa-o-kosztach-komorniczych-komentarz
https://sklep.currenda.pl/ustawa-o-komornikach-sadowych-komentarz
https://sklep.currenda.pl/wszczecie-egzekucji
https://sklep.currenda.pl/zawieszenie-postepowania-egzekucyjnego
https://sklep.currenda.pl/odpowiedzialnosc-odszkodowawcza-komornika-sadowego-w-prawie-polskim
https://sklep.currenda.pl/pdpowiedzialnosc-dyscyplinarna-komornika-sadowego


Przepisy dla komorników – tom 1

Przedmiotowe opracowanie stanowi część wyboru przepisów. Tom I jest 

ujednoliconym na dzień 1 marca 2019 r. zbiorem wybranych tekstów aktów 

prawnych. Publikacja uwzględnia zmiany, które weszły w życie w okresie  

od 15 marca 2018 r. do 11 stycznia 2019 r., a także zmiany wchodzące w życie  

21 kwietnia 2019 r., 1 stycznia 2020 r. oraz 1 grudnia 2020 r. 

Stan prawny: 1 marca 2019 r.

Liczba stron: 609

66,00 zł

DOSTĘPNA W CZYTELNI -25% W SUBSKRYPCJI

Tom II stanowi kontynuację wyboru przepisów. Opracowanie zostało 

ujednolicone na dzień 1 maja 2019 r. Przepisy te stanowią niezbędnik  

w codziennej pracy komorników, asesorów, aplikantów i pracowników 

kancelarii komorniczych, a także wygodną pomoc w nauce dla osób 

przygotowujących się do egzaminu na aplikację komorniczą oraz  

do egzaminu komorniczego.

Przepisy dla komorników – tom 2

Stan prawny: 1 maja 2019 r.

Liczba stron: 1088

66,00 zł

DOSTĘPNA W CZYTELNIBESTSELLER -25% W SUBSKRYPCJI

Przepisy dla komorników – tom 3

Tom III składa się z wybranych ustaw, wyciągu z przepisów wybranych ustaw, 

aktów normatywnych wydanych na podstawie szczegółowego upoważnienia 

zawartego w wybranych ustawach, rozporządzeń międzynarodowych, 

konwencji międzynarodowych, które będą stanowić użyteczne, pomocne 

narzędzie, wskazując szybkie i praktyczne rozwiązania w codziennej pracy.

Stan prawny: 1 maja 2019 r.

Liczba stron: 1184

66,00 zł

DOSTĘPNA W CZYTELNI -25% W SUBSKRYPCJI

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. 
o komornikach sądowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 771 z późn. zm)

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.
o kosztach komorniczych

 (Dz. U. z 2018 r., poz. 770 z późn. zm.)

Przepisy dla komorników –  
wersja szkoleniowa A4

Przepisy zawierają ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach  

sądowych oraz ustawę z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych,  

w formacie A4 ze specjalnie przygotowanym miejscem na notatki.

Stan prawny: 1 maja 2019 r.

Liczba stron: 78

15,00 zł

Cena: 69 zł

Przepisy  
dla komorników

Kodeks
postępowania

cywilnego

Tom IV stanowi kontynuację wyboru przepisów i składa się 
z ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania 
cywilnego oraz projektu ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r.  
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw. Opracowanie zostało ujednolicone 
na dzień 1 grudnia 2019 r.

Publikacja uwzględnia zmiany, które weszły w życie w okresie 
od 21 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. oraz wchodzące 
w życie 1 stycznia 2020 r., 7 lutego 2020 r., 1 marca 2020 r., 
30 lipca 2020 r., 7 sierpnia 2020 r., 30 października 2020 r.,  
1 grudnia 2020 r., 1 stycznia 2021 r., 20 lutego 2021 r.,  
30 października 2021 r., 18 kwietnia 2026 r.

Prezentowany tom przepisów – w praktycznej i przystępnej 
formie – będzie z pewnością użytecznym, pomocnym na-
rzędziem w codziennej pracy komorników sądowych, ase-
sorów, aplikantów i pracowników kan celarii oraz wygodną 
pomocą w nauce dla osób przygotowujących się do zawodu 
prawniczego, a w szczególności – do egzaminu na aplikację 
komorni czą oraz egzaminu komorniczego.

Niniejsza publikacja skierowana jest również do innych zawo-
dów prawniczych zainteresowanych sądowym postępowa-
niem egzekucyjnym.

Tom IV
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Przepisy dla komorników – tom 4

Tom IV stanowi kontynuację wyboru przepisów i składa się z ustawy z dnia  

17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego oraz projektu ustawy  

z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

oraz niektórych innych ustaw. Opracowanie zostało ujednolicone na dzień  

1 grudnia 2019 r.

Stan prawny: 1 grudnia 2019 r.

Liczba stron: 952

69,00 zł

DOSTĘPNA W CZYTELNI -25% W SUBSKRYPCJI

Niniejszy zbiór rozpraw stanowi jedno z pierwszych pogłębionych studiów 

nad nowym modelem egzekucji komorniczej w Polsce. Czytelnik odnajdzie tu 

szczegółowe rozważania dotyczące m.in. uprawnień w ramach quasi- 

-pracowniczego stosunku, w jakim obecnie pozostaje komornik, czy sposobu 

stwierdzania oczywistego naruszenia prawa przez komornika.

Komornicy sądowi i egzekucja w nowej 
rzeczywistości prawnej

Redakcja naukowa: Robert Kulski

Liczba stron: 302

129,00 zł

DOSTĘPNA W CZYTELNIBESTSELLER -25% W SUBSKRYPCJI

https://sklep.currenda.pl/przepisy-dla-komornikow-2019-tom-1
https://sklep.currenda.pl/przepisy-dla-komornikow-2019-tom-2
https://sklep.currenda.pl/przepisy-dla-komornikow-2019-tom-3
https://sklep.currenda.pl/przepisy-dla-komornikow-wersja-szkoleniowa
https://sklep.currenda.pl/przepisy-dla-komornikow-2019-tom-4
https://sklep.currenda.pl/komornicy-sadowi-i-egzekucja-w-nowej-rzeczywistosci-prawnej


RODO w praktyce funkcjonowania kancelarii 
komornika sądowego

Analizy i rozwiązania zawarte w prezentowanej pozycji w założeniu mają 

wspomóc działania komornika sądowego, który – jako administrator danych  

w rozumieniu RODO – musi być w stanie wykazać zgodność swoich działań  

z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

Autor: Mariusz Jabłoński, Krzysztof Wygoda

Liczba stron: 296

99,00 zł

DOSTĘPNA W CZYTELNI -25% W SUBSKRYPCJI

Strony postępowania odrębnego w sprawach 
z zakresu ubezpieczeń społecznych

Monografia stanowi obszerne i wyczerpujące omówienie zagadnień 

podmiotowego aspektu postępowania odrębnego z zakresu ubezpieczeń 

społecznych. Książka ma wymiar niezwykle praktyczny poprzez bogate 

powoływanie orzecznictwa, przykładów i wskazywanie rozwiązań.

Autor: Urszula Moszczyńska

Liczba stron: 396

79,00 zł

DOSTĘPNA W CZYTELNIBESTSELLER

Strony postępowania 
odrębnego w sprawach 
z zakresu ubezpieczeń 
społecznych
Urszula Moszczyńska
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„Monografia Strony postępowania odrębnego w sprawach  
z zakresu ubezpieczeń społecznych stanowi obszerne i wyczer-
pujące omówienie zagadnień podmiotowego aspektu postę-
powania odrębnego z zakresu ubezpieczeń społecznych.[...]

Ogromnym atutem pracy jest aktualny stan prawny tym bar-
dziej, że obecnie stronami są nie tylko ubezpieczony, inna oso-
ba, której praw i obowiązków dotyczy zaskarżona decyzja, czy 
organ rentowy i zainteresowany, ale także wojewódzki zespół 
do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz osoba odwołu-
jąca się od jego orzeczenia.

Drugim walorem jest omówienie nie tylko aspektów teoretycz-
nych stron postępowania z zakresu ubezpieczeń społecznych, 
ale także praktycznych poprzez bogate powoływanie orzecz-
nictwa, przykładów i wskazywanie rozwiązań nie tylko takich, 
które odpowiadają wymogom teoretycznoprawnym, ale zara-
zem przystają do potrzeb praktyki, ze względu na sprawność  
i przejrzystość postępowania”.
                                                                                               

Z recenzji dr hab. Joanny Studzińskiej,
prof. Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

WWW.SKLEP.CURRENDA.PL

CENA: 79,00 ZŁ

CURRENDA TEMIDA

Egzekucja świadczeń niepieniężnych  
w postępowaniu egzekucyjnym

Publikacja stanowi obszerne i wyczerpujące omówienie tematu bardzo 

istotnego ze względu na wzrost roli sądowej egzekucji świadczeń 

niepieniężnych. Autorka przedstawia omawiane zagadnienia w szerokiej 

perspektywie, wskazując na niezbędne regulacje prawa materialnego, 

procesowego i egzekucyjnego.

Autor: Urszula Moszczyńska

Liczba stron: 228

89,00 zł

DOSTĘPNA W CZYTELNIBESTSELLER

Egzekucja świadczeń 
niepieniężnych 
w postępowaniu 
egzekucyjnym
Urszula Moszczyńska
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Publikacja stanowi obszerne i wyczerpujące omówienie tematu 
bardzo istotnego ze względu na wzrost roli sądowej egzekucji 
świadczeń niepieniężnych. Autorka przedstawia omawiane za-
gadnienia w szerokiej perspektywie, wskazując na niezbędne 
regulacje prawa materialnego, procesowego i egzekucyjnego, 
ale także  uwzględniając egzekucję świadczeń niepieniężnych 
zasądzonych w postępowaniu grupowym. Duże znaczenie 
praktyczne może mieć w szczególności omówienie wydania 
rzeczy ruchomej, opróżnienia pomieszczenia czy obowiązku 
zaniechania.

z recenzji 
prof. ALK dr hab. Joanny Studzińskiej

WWW.SKLEP.CURRENDA.PL

CENA: 89,00 ZŁ

-25% W SUBSKRYPCJI

Obrona małżonka dłużnika w postępowaniu 
zabezpieczającym i egzekucyjnym

Niniejsza publikacja dotyczy problematyki zarówno formalnej, jak  

i merytorycznej obrony małżonka dłużnika na każdym etapie postępowania 

egzekucyjnego sensu largo (obejmującego również postępowanie klauzulowe) 

od chwili jego rozpoczęcia aż do prawomocnego zakończenia.

Autor: Urszula Moszczyńska

Liczba stron: 217

89,00 zł

DOSTĘPNA W CZYTELNIBESTSELLER -25% W SUBSKRYPCJI

Sytuacja prawna zarządcy przymusowego  
w postępowaniu egzekucyjnym

Autor w zrozumiały i przystępny sposób prezentuje niejednoznaczne regulacje 

prawne dotyczące wszczęcia i prowadzenia egzekucji przez zarząd nad 

przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym dłużnika.

Autor: Jan Koźmiński

Liczba stron: 108

89,00 zł

DOSTĘPNA W CZYTELNI -25% W SUBSKRYPCJI

Niniejsza monografia stanowi unikatowe opracowanie o charakterze 

prawnoporównawczym, które jest poświęcone nadzorowi judykacyjnemu 

sprawowanemu nad komornikiem sądowym w Polsce oraz w Niemczech.

Nadzór judykacyjny nad komornikiem 
sądowym w Polsce i w Niemczech.  
Analiza porównawcza

Autor: Maximilian Pelc

Liczba stron: 130

69,00 zł

DOSTĘPNA W CZYTELNIBESTSELLER -25% W SUBSKRYPCJI

https://sklep.currenda.pl/rodo-w-praktyce-funkcjonowania-kancelarii-komornika-sadowego
https://sklep.currenda.pl/pl/p/Strony-postepowania-odrebnego-w-sprawach-z-zakresu-ubezpieczen-spolecznych-/759
https://sklep.currenda.pl/egzekucja-swiadczen-niepienieznych-w-postepowaniu-egzekucyjnym
https://sklep.currenda.pl/obrona-malzonka-dluznika-w-postepowaniu-egzekucyjnym
https://sklep.currenda.pl/sytuacja-prawna-zarzadcy-przymusowego-w-postepowaniu-egzekucyjnym
https://sklep.currenda.pl/nadzor-judykacyjny-nad-komornikiem-sadowym-w-polsce-i-w-niemczech-analiza-porownawcza


Cena: 129,00 zł

Nowy model zawodu komornika sądowego  
i finansowania egzekucji sądowej

Część rozdziałów recenzowanego opracowania zawiera niejako spojrzenie  

z perspektywy organów egzekucyjnych, podczas gdy inne rozdziały obejmują 

kwestie istotne z punktu widzenia stron postępowania egzekucyjnego bądź 

ich pełnomocników. 

Redakcja naukowa: Kinga Flaga-Gieruszyńska, Agnieszka Góra-Błaszczykowska, 
Izabella Gil

Liczba stron: 396

129,00 zł

DOSTĘPNA W CZYTELNI -25% W SUBSKRYPCJI

Praca stanowi oryginalne studium o dużym znaczeniu praktycznym, wzbogaca 

naukę prawa cywilnego i upadłościowego, całościowo przedstawiając 

zasadniczą kolizję między interesami wierzycieli a interesami osób ufających 

określonym stanom faktycznym, chronionym przepisami klasycznego prawa 

cywilnego.

Cena: 129,00 zł

Kolizja zasady ochrony interesów masy 
upadłości z zasadą zaufania w prawie cywilnym

Autor: Przemysław Wołowski

Liczba stron: 273

129,00 zł

DOSTĘPNA W CZYTELNIBESTSELLER -25% W SUBSKRYPCJI

„Monografia jest przygotowana na odpowiednim poziomie merytorycznym, 
a autorzy posługują się dobrym, przejrzystym językiem, co ułatwia czytelniko-
wi przyswojenie trudnych problemów poruszanych w przygotowanych 
opracowaniach”.

Z recenzji dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej, prof. US

„Wszystkie opracowania dotyczą zagadnień aktualnych, nad którymi toczy się 
dyskusja naukowa, oraz pochłaniających uwagę praktyków. Jeżeli bowiem 
dotyczą nawet instytucji prawnych od dawna funkcjonujących w polskim 
porządku prawnym, to nieustanne zmiany przepisów prawa powodują, że 
instytucje te nabierają nowej treści i zachodzi potrzeba opracowania na nowo 
rozmaitych ich aspektów”. 

Z recenzji dr. hab. Ireneusza Kunickiego, prof. UŁ

Studia z postępowania egzekucyjnego

Wszystkie prezentowane opracowania dotyczą zagadnień aktualnych, nad 

którymi toczy się dyskusja naukowa, oraz pochłaniających uwagę praktyków. 

Jeżeli bowiem dotyczą nawet instytucji prawnych od dawna funkcjonujących 

w polskim porządku prawnym, to nieustanne zmiany przepisów prawa 

powodują, że instytucje te nabierają nowej treści i zachodzi potrzeba 

opracowania na nowo rozmaitych ich aspektów.

Redakcja naukowa: Agnieszka Góra-Błaszczykowska
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99,00 zł
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Sprzedaż ruchomości w drodze licytacji 
elektronicznej

Praca ma charakter interdyscyplinarny. Analiza tytułowego zagadnienia 

poprzedzona jest w niezbędnym zakresie uwagami materialnoprawnymi na 

temat pojęcia ruchomości. Właściwie też wyeksponowano rolę i znaczenie 

w praktyce obrotu prawnego sprzedaży ruchomości w drodze licytacji 

elektronicznej w toku egzekucji sądowej z ruchomości.

Autor: Magdalena Maria Florczak

Liczba stron: 120

89,00 zł
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W dobie poszukiwania przez naukę i praktykę postępowania cywilnego 

odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest uzyskanie przyspieszenia 

załatwiania spraw cywilnych bez uszczerbku dla rzetelności i sprawiedliwości 

prowadzonych postępowań, elektronizacja jawi się jako jedno z rozwiązań.

Elektronizacja polskiego sądowego 
postępowania egzekucyjnego

Autor: Katarzyna Łakoma

Liczba stron: 104

89,00 zł
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Zadłużenie i niewypłacalność dłużnika

Zbiór studiów odnosi się do współczesnych problemów postępowania 

zabezpieczającego, egzekucyjnego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego 

oraz wzajemnych relacji między tymi postępowaniami.

Redakcja naukowa: Izabella Gil, Agnieszka Góra-Błaszczykowska,  
Kinga Flaga-Gieruszyńska

Liczba stron: 377

89,00 zł
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https://sklep.currenda.pl/nowy-model-zawodu-komornika-sadowego-i-finansowania-egzekucji-sadowej
https://sklep.currenda.pl/kolizja-zasady-ochrony-interesow-masy-upadlosci-z-zasada-ochrony-zaufania-w-prawie-cywilnym
https://sklep.currenda.pl/studia-z-postepowania-egzekucyjnego
https://sklep.currenda.pl/sprzedaz-ruchomosci-w-drodze-licytacji-elektronicznej
https://sklep.currenda.pl/elektronizacja-polskiego-sadowego-postepowania-egzekucyjnego
https://sklep.currenda.pl/zadluzenie-i-niewyplacalnosc-dluznika


Wydawnictwo Currenda

Zapraszamy na naszą stronę 
www.sklep.currenda.pl

Jeżeli chcesz zapoznać się z pełną ofertą naszego Wydawnictwa,  

serdecznie zapraszamy na stronę: sklep.currenda.pl. Znajdziesz tam  

również publikacje o egzekucji z innych wydawnictw!

Skorzystaj z wiedzy 

i doświadczenia 

współpracujących  

z nami specjalistów.

Wykorzystaj zdobytą 

wiedzę w codziennej 

pracy ze stronami 

postępowania 

zabezpieczającego  

i egzekucyjnego.

Uznane 
autorytety

Użyteczna
nauka

Currenda znajduje się 

na ministerialnej liście 

wydawnictw publikujących 

recenzowane monografie 

naukowe.

Wydawnictwo 
naukowe

Uwzględniamy  

szeroki zakres aktualnie 

obowiązujących  

przepisów prawnych  

i zachodzące w nich  

zmiany.

Obowiązujące 
przepisy

Dostępna w Czytelni Currendy!

Nowa Currenda

„Nowa Currenda” publikuje najważniejsze dla komorników sądowych aktualne treści: informacje o zmianach w prawie, 

przegląd orzecznictwa, wiadomości z życia samorządu komorniczego, wywiady z osobami ze środowiska. Nasi autorzy 

omawiają ciekawe aspekty prawa egzekucyjnego oraz nowe rozwiązania stosowane w kancelariach komorniczych.

Wydawnictwo Currenda

DOSTĘPNA W CZYTELNI

https://sklep.currenda.pl
https://sklep.currenda.pl
https://czytelnia.currenda.pl/czytelnia


Nie tylko książki i czasopisma

Zamówione publikacje 

wysyłamy do Ciebie 

niezwłocznie i najszybszym  

z kurierów.

Szybka  
dostawa

Twoje pieniądze  

i informacje o zamówieniach 

są bezpieczne dzięki 

systemowi PayU.

Bezpieczne 
płatności

Oferujemy Ci przydatne 

wydania na tematy, które 

liczą się w Twojej pracy.

Praktyczna 
wiedza

Publikujemy recenzowane 

monografie, co stanowi 

gwarancję najwyższego 

poziomu naukowego.

100  
punktów

Zamów i odbierz przesyłkę korzystając  
z dogodnej formy dostawy
Oferujemy obsługę na najwyższym poziomie.  

Wejdź na stronę www.sklep.currenda.pl

Oprócz książek i czasopism nasz sklep posiada w swojej ofercie inne produkty, 

które pomagają w codziennej pracy komornika sądowego

Karta mikroprocesorowa  

przeznaczona do przenoszenia 

certyfikatów niezbędnych  

dla potwierdzenia tożsamości  

i uprawnień użytkowników

Karta kryptograficzna
Metalowe insygnium  

przeznaczone dla komornika,  

asesora lub aplikanta

Insygnium
Etui do przechowywania insygnium  

komornika sądowego, asesora  

lub aplikanta oraz legitymacji

Skórzane etui

DOSTĘPNY W CZYTELNI

Dostępny w Czytelni Currendy!

Przegląd Prawa Egzekucyjnego

Jedyne specjalistyczne czasopismo w Polsce poświęcone egzekucji sądowej w sprawach cywilnych o formacie naukowym. 

Czasopismo to, znane i wydawane od lat, zyskało wielu wiernych Czytelników, którymi są nie tylko komornicy sądowi, ale 

również sędziowie, adwokaci czy radcowie prawni. Publikacja stanowi użyteczne oraz funkcjonalne narzędzie nie tylko dla 

praktyków postępowania egzekucyjnego, ale również dla teoretyków – pracowników naukowych.

Wydawnictwo Currenda

71,00 zł

https://sklep.currenda.pl
https://sklep.currenda.pl/karta-kryptograficzna
https://sklep.currenda.pl/insygnium
https://sklep.currenda.pl/etui-komornicze
https://sklep.currenda.pl/przeglad-prawa-egzekucyjnego/1/default/5


Czytelnia od Currenda Sp. z o.o. to cyfrowy dostęp do wiedzy z zakresu  

postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego

Publikacje 
dostępne online

Ponad 200 elektronicznych publikacji
Książki, „Nowa Currenda” oraz „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” dostępne  

na ekranie komputera. Dodawaj wybrane pozycje do ulubionych, wybieraj to,  

co ważne i potrzebne. Wejdź na czytelnia.currenda.pl.

https://czytelnia.currenda.pl/czytelnia

