KOMPLETNOŚĆ WNIOSKU O POWOŁANIE NA STANOWISKO ASESORA
KOMORNICZEGO (PO ODBYCIU APLIKACJI KOMORNICZEJ)
Podstawa prawna wniosku: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1277 ze zm. dalej u.k.s.e.).
WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
-W DWÓCH EGZEMPLARZACH – kandydaci spoza apelacji
-W JEDNYM EGZEMPLARZU – kandydaci, których dokumenty znajdują się
już w Izbie Komornic zej w e Wrocławiu
Kopie dokumentów – kopie uwierzytelnione przez notariusza
Wykaz dokumentów

Załączono

Nie
PRZYKŁADY
załączono
Wymogi określone w art. 10 ust. 1 pkt 1-9, art. 12 w związku z art. 32 ust. 1, 2 i 2a u.k.s.e.
Wniosek osoby zainteresowanej
Pismo kierowane do Prezesa Sądu
Apelacyjnego we Wrocławiu
zawierające wniosek o powołanie na
stanowisko asesora komorniczego w
wybranej kancelarii komorniczej.
Obywatelstwo polskie
Na podstawie uwierzytelnionej kopii
dowodu osobistego.
Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności
Oświadczenie wnioskodawcy –
prawnych
oryginał
Potwierdzenie nieposzlakowanej opinii
Opinie pracodawców, komorników,
organów samorządu komorniczego
Potwierdzenie niekaralności za przestępstwo
Aktualna informacja z kartoteki
lub przestępstwo skarbowe
KRK – oryginał.
Oświadczenie, że nie jest prowadzone
Oświadczenie wnioskodawcy –
przeciwko kandydatowi postępowanie
oryginał.
o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe
z klauzulą wskazaną w art. 12 ust. 1a u.k.s.e.
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia”
Potwierdzenie ukończenia wyższych studiów
Kopia uwierzytelnione dyplomu
prawniczych w RP i uzyskania tytułu magistra
ukończenia studiów prawniczych.
prawa lub ukończenie zagranicznych studiów
prawniczych uznanych w RP
Zaświadczenie potwierdzające zdolność
Kopie uwierzytelnione
psychiczną i fizyczną (zgodnie z art. 10 pkt. 7
zaświadczeń/orzeczeń.
u.k.s.e.) od lekarza medycyny pracy
Potwierdzenie odbycia aplikacji komorniczej
zaświadczenie o odbyciu aplikacji
komorniczej
Potwierdzenie złożenia egzaminu
uchwała komisji egzaminacyjnej;
komorniczego z wynikiem pozytywnym
wniosek o powołanie na stanowisko
asesora komorniczego należy złożyć
w terminie 5 lat od dnia doręczenia
uchwały komisji egzaminacyjnej o
wyniku egzaminu komorniczego
Kwestionariusz osobowy (tylko 1 zdjęcie)
Oryginał wypełnionego formularza.
Życiorys
Podpisany oryginał.
Oświadczenie komornika o zamiarze
Oryginał oświadczenia.
zatrudnienia asesora komorniczego

Inne dokumenty
Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
w wysokości 10 zł za wydanie decyzji
administracyjnej art. 1 ust. 1 pkt 1 a, art. 4
i art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.
1827)

Potwierdzenie dokonania wpłaty
(oryginał lub uwierzytelniona kopia)
na konto:
PKO BANK POLSKI S.A. nr:
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
GMINA WROCŁAW (pl. Nowy
Targ 1-8, 50-141 Wrocław)

Dokument potwierdzający zmianę nazwiska
(szczególnie w sytuacji rozbieżności w
nazwisku w wymaganych do wniosku
dokumentach).

Jeśli
dotyczy

W przypadku płatności przez
internet wystarczający do
potwierdzenia jest wydruk
komputerowy sporządzony na
podstawie art. 7 ustawy Prawo
bankowe, który nie wymaga
dodatkowych podpisów oraz stempla
bankowego.
Uwierzytelniona kopia odpisu
skróconego aktu małżeństwa.
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