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287. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCI 

z dnia 22 kwietnia 1929 r. 

o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów 
na zaI:czone do III kalegorii stanowiska komorników 
sądów grodzkich w okr~:gach sądów apelacyjnych 
w Poznaniu i Toruniu i w okręgu sądu okręgowego 

w Katowicach. 

Na podstawie art. 264 § 1 i 2 prawa o ustroju 
sądów powszechnych z dnia 6 luteg o 1928 r. (Dz. U. 
R P . Nr. 12, poz. 93) zarządzam co następuje: 

§ 1. Kandydaci na stanowiska komorników 
sądów grodzkich w okręgach sądów apelacy;r: ych 
w Poznaniu i T'oruniu i w okręgu sądu olcn;goweg') 
w Kato Nicach, które to stanowi ska z". j~ C Z0:10 do 
III kateźorji rozporządzeniem Rady Ministrów z dn ia 
26 października 1928 r. (Dz. U. R P . Nr. 93, poz. 825), 
winni odbyć jednoroczną służbę przygotowawczą 
(praktykę) i złożyć egzamin p rzepisany ni.nie;szem 
rozporządzeniem. 

§ 2. Do służby przygotowawczej mogą być do
p uszczeni ka11dydaci, którzy odpowiadają warunkom 
określonym wart. 6, 7 1 8 ustawy z dnia 17 lutego 
1922 r. o państw owej służbie cywjlnej (Dz. U . R . P. 
Nr. 21, poz . 164), jeżeli wykażą się dowodem ukoń
czenia z dodatnim wynikiem szkoły powszechnej lub 
3 klas szkoły średn iej ogólnok sz tałcącej lub zawodo
wej (§ 5 '1'ozporządzenia Rady lvlinistrów z dnia 
2!) czerwca 1924 r., Dz. U. R P. Nr. 64, po z. 629), oile 
od posiadania tego poziomu wykształc enia nie zo
staną zwolnieni postanowieniem Mi,nistra Spra wie
dliwośd, oraz, jeżeli wykażą, że ich stosunki mająt
kowe są uregulowane. 

§ 3. Podania o dopuszczenie do służby przygo
towa'wczej nale ży wnosić do wła~ ciwego prezesa są 
du apelacyjnego, za pośrednictwem prezesa sądu 
okręgowego, w którego okręgu kandydat zamierza 
odbyć praktykę . 

. Do podania należy dołączyć metrykę urodze
nia, dowód obywatelstwa polskiego, dovi ód posiada
nia wymaganego wykształcenia, oraz dokładny, przez 
kandydata samego ułożoay i własnoręcznie sp isany 
życiorys, w którym, między innemi, kandy dat ma po
dać bliższe dane co do swoich stosunków familij
ny€h i majątkowych, w szczególności, czy ma jakie 
długi, ewentualnie u kogo i w jakiej wysokości oraz, 
czy i kogo ma na swem utr zymaniu . 

Przed przedstawieniem podania prezesowi są
du apelacyjnego prezes sądu okręgowego zasięga 
opinji lekarza urzędowego co do stanu zdrowia kan
dydata, w szczególności co do jego Iizycznej zdatno
ści do pełnienia obowiązków komornika i wydane 
orzeczenie dołącza do podania . 

§ 4. O dopuszczeniu do służby pr zy~otowaw
czej rozstrzyga prezes sądu apelacyjnego, który 

w razie uwzględnienia podania oznacza zarazem sąd 
g,rodzki, w którym kandydat ma odbywać prakty
kę i o postanowieniu swem zawiadamia kandydata 
i naczelnika wyznaczonego sądu grodzkiego za po
średnictwem właściwego prezesa sądu okręgoweg,o. 

Naczelnik wyznaczonego sądu grodzIkiego 
zakre śla kandydatowi termin do zgłoszenia się do 
urzędowania. 

§ 5. Służba przygotowawcza (praktyka) trwa 
zasadniczo rok . 

W ciągu slużby przygotowawczej, któ,rą zasad
niczo rozpoczyna się w sądzie grodzkim, kandy
da t przynajmniej przez 9 miesięcy ma być zajęty 
przy komorniku sądu grodzkiego. W ciągu tej służby 
po winien on należycie zaznajomić s ,ię z wszelkiemi 
cLynno ś cia.mi, na l eżącemi do zakresu działania ko
morników s ądów grodzkich, tudzież z czynnościami 
kancelaryjno - manipulacyjnemi i c zynnościami sądo
wemi, mającemi łączność z działalnością komornika. 

Ogólny nadzór nad służbą przygotowawczą 
i jej kierow,nictwo 'przysługuje prezesowi sądu ape
lacyj nego, w którego okręgu kandydat został przyję
ty na służbę przygotowawczą. Szczegółowy sposób 
zatrudnienia kandydata w czasie tej służby określa 
włc,ściwy prezes sądu okręgowego, na wniosek na
czelnika sądu grodzkiego, w którym kandydat od
bywa praktykę. 

DL! czasu praktyki wlicza się okres czasu do 
trzech miesięcy z czasu służby przygotowa wczej , 
przewidziamej w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 19 stycznia 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 16, 
poz. 90) i w § 5 rozporządz enia Rady Ministrów 
z dnia 4 sierpnia 1926 r. (Dz. U. R. P . Nr. 89, poz. 504) j 
ponadto kandydatom, o których mowa w pierwszem 
z tyc h rozporządzeń, zal icza s i~ do praktyki w ca
łośc i okres s łu żby przygotowawczej, odbytej u ko
mo rnika sądu grodzkiego. 

Do czasu praktyki nie wJ,icza się czasu, przez 
który kandyda t nie pełnił jej z powodu choroby, ur
lopu lub odbywania służby wojskowej . 

§ 6. Każda wł~d.z a służbowa kandydata, po 
ukończeniu przez mego służby p rzygotowawczej 
w dziale podlegającym jej kierowniclwu, winna 
w drodze służbowej złożyć prezesowi sądu apela
cyjne.go sprawozdanie, zawierające ocenę zachowa
nia si~ kand ydata w służbie i poza służbą, jego p il
noś c i , zdah occi, uzdolnienia i kw alifikacj,i na ko
mornika są du grod zkiego . 

Po upływie roku prezes sądu apelacyjnego -
na podstawie powyższyc h sprawozdań - ocenia, 
czy wynik służby przygo-towawczej można uważać 
za zadawalający i ocenę tę podaje do wiadomości 
kandydata. za pośrednictwem właściwego prezesa 
sądu okrę gowego, przyczem, jeśli ocena jest ujemna, 
bądź zwalnia kandy data ze służby, bądź za wiadamia 
go, iż na jego prośbę - wniesioną w terminie równo
cześ11 ie mu zakreślonym - może mu być przedłużo
na s łużba przygotowawcza. 

Prz edłużeni e takie musi opiewać na ściśle okre
ś l ony czas , nie dtuższy jednak , niż dwa lata . 

Jeżeli ocena służ by przygotowawczej w dodat
kowym okresie wypadnie również ujemnie , należy 
kandy data zwolnić ze służby. 
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§ 1. Kandydaci, kt@rzy co najmniej przez dwa 
lata byli urtędRikami prowizorycznymi łub pracowni
kamł kOhtraktowy-mi w sądach i urzędach zarządu 
i 'wym.łahi. s~rawł.edłiwośei i w tym czasie przynaj
mni~j pr·~e~ dż4esięć m.iesięcy J3ełniłi naleiycie czyn
ności kommnika sądu g'rodzkiego z polecenia albo 
pom()ooicze&o [ mają batdżo dobre kwal ifikacje, oraz 
posiadają warunki określone w § 2 niniejszego roz
porządzenia, mogą być na swoją prośbę przez pre
ze:sa sardu apelacY'ine~~ o Q'0pusz€zeni do egzaminu 
na stanowiiska komorników sądów grodzkich w po
da·nych W § l okręgach sądowych, bez odbycia 
pr,aktyk.i, pre:episanej § 5 nin!ejszego rozporządzenia. 

Postanowienia te mają analogiczne zas·tosowa
nie także względem niższych funkcjonarjuszów są
dowych, o ile ci pos,iaclają warunki wyszczególnio
ne w § 2 niniejszego rozporządzenia, mają bardzo 
dobre kwalifikacje i przynajmniej przez dwa la.ta 
peŁnili na'leżycie czynności komornika sądu grodz-
kiego z polecenia lub pomocniczego. 

§ a. W wypadkach wyjątkowych Minister 
Sprawiedliwości - na wniosek prezesa sądu apela
cyjnego - może k;:tndydata zwolnić w części lub 
w całości od odby.cia ,służby przygotowawczej. , 

§ 9. Po ukończe'niu pierwszego, a przed upły
wem Lrzeciego roku służby pay,gotowawczej z ci:;
datnim wyniki~m, kandydat wilnien p.oddać się egza
minowi 

W razie niepQdda.nia sięegzaminowii w cią
gu trzech lat od W'stą,pienia do służby, a w razi~ 
przedłużenia kandydatowi służby przygotowawczej 
(§ 6) w ciągu roku od. zawiadomienia go o zadawa
lającym wyniku dodatkowej służby przygotowaw
czej, należy kand.ydata zwolnić ze służby. 

§ 10. Podania o dopuszczenie do egzaminu 
należy wnosić w drQdze służbowej do prezesa sądu 
apelacyjnego, który rozstrzyga o dopuszczeniu ci0 
egzaminu i o postanowieniu swem zawiadamia kan
dydata za pośrednictwem właściwego prezesa sądu 
·okręgQwego, który W razie uwzględnienia prośby 
o dopusz(.:zenie do egzaminu oznacza równocześnie 
te,rmin egzaminu i skład komisji egzaminacyjnej. 

§ 11. Komisja egzaminacyjna ustanawia się 
przy sądach okręgowych. 

Komisje składają się z przewodniczącego, jego 
zastępcy i odpowiiedniej ilości członków, mianow~
nych na okres dwuletni z pośród s.ędziów i urzędm
~ow II 'Ii lU kałeg,orji, urzędujących w siedzibie sądu 
okręgowego. 

Przewodnkzącego i jego zastępcę mianuje 
z pośród s.ędzlów prezes sądu apelacyj.nego n'a wnio
sek właściwego ~ree:e6a sądu .okręgowego, pozosta
łych czł·~nkew mianuje prezes sądu okręgowego. z po
śród !podległych mu, doświadczonych urzędników 
II i III kategorji, sZ>ezególnie obznajomionych ;z czyn
no ś'Ciam i ko.m0rn1.ków sąd.ów grodz-kich. 

Komisje egzaminują w gronie trzech członków, 
m.ianQwicie przew.odn.ili!zącego, jedne.go człenka 
z grona un';edników II kategorji i jednegQ członka 

z grona urzęd ników III kategorji (komorników są
dów grodzkich). 

W razie braku odpbwiedniego kandydata .wśród 
6rona urzędników IH ka tegorj i, prezes sądu okręgo
~ego może także b:zeciego człon k a komisji egza
min acyjnej mianować z p o:'a'ód podieJtych mu urzęd
ników II kategorji. 

Przewodniczący oznacza kolejność egzamino
wani.a i sam bierze w niem czynny udział. 

Przy głosowaniach przewodniczący oddaje głos 
osta tni, uchwały komisji zapadają większością gło
sów i są ostateczne. 

§ 12. Egzamin jest pi semny i ustny. Egzami
na nie odbywają się publ icznie .. Egz:tmin ustny wi
nien się odbyć najpóźn ~ ej w tenninie trzydniowym 
po egzaminie pisemnym. 

Egzamin pisemny może się odbywać jednocześ
nie z kIlku kandydatami. 

~ 
§ 13. Przedmiotem egzaminu pisemnego mają 

być tematy wybrane przez komisję egzaminacyi'1ą 
na wniosek poszczególnych egzaminatorów - z za
kifesuczynności egze kucyj.n ych doręczeń pro.testu 
weksli oraz sposobu obEczania kosztów i pro·centów. 

Przy wyborze z a dań komisja winna baczyć na 
to, by kandydat o średniem uzdolnieniu mógł wy
pracować dane mu zadanie w ciągu sześciu godzm. 
Po upływie ośmiu godzin ka.ndydat winien oddać 
opracowanie, bez względu na to , czy je ukońCZYł. 

Egzamina pisemne odbywają się w lokalu Uł}~.
dowym pod nadzorem jednego z członków kOmiS)l, 
lub innego urzędnika, wyznaczonego przez pr~zesa 
sądu okręgowego w porozumieniu z przewodmczą
cym komisji egzaminacyjnej . 

Przy opracowywaniu zadań kandydat Włmen 
mi:eć możność korzystania ze zbiorów ustaw, roz
porządzeń, dzienników urzędowych i przepisanych 
druków; nie dopuszczalną jest wszelka inna pomoc, 
w szczególności porozumiewanie się kandydatów 
między sobą lub z innemi osobami. Kandydatów, 
nie sto.sujących się do tego postanowienia, komisja 
e6zaminacyjna może 'na wniosek urzędnika, pod któ
r;60 nadzorem odbywa się egzamin, wykluczyć od 
składania egzflminu na przeciąg trżech miesięcy. 
Kandydat po ukończeniu wypraco.w~n, .aprzed. ~pu-

, szczeniem lokalu urzędowego , oddaje Je urzędluko
wi sprawującemu nadzór, który stwaerdza na wy
pracowaniu czas rozpoczęcia i ukońezenia wyprac?
wania i zaopatruje każdy arkusz wypracowanIa 
swym podpisem, poczęm clo.ręcza je przewodniczą
cemu komisji egzaminacyjnej. 

§ 14. Przy egzaminie ustnym kandydat wi
nien wyka'zać: 

1 ) ogólną znajomość zasad ustawy kons~ytu
cyjnej , ustroju wła·dz i urzędów państwowych 1 sa: 
morządowych i przepisów ustawy G państwowej 
służbie cywilnej; 

2) znajomość zaSlad cirganiżacj.i sądów i urzę
dów zarządu i wymiaru sprawiedliwości; 

3) znajomość przepisów kancelaryjno-manipu
lacyjnych; 
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4) dokładną znajomość ,tych wszystkich prze
pisów i postanowrień, ktere mają zastosowanie przy 

, załatwianiu czynności, należących do zakresu dzia
łania komorników sądów grodzkich w okręgach są
dów apela'cyjnych w Poznaniu i Toruniu i w ,okręgu 
sądu okręgowego w Katowricach. 

Prócz tego kandydat , powinien przy ustnym 
egzaminie objaśnić załatwienie tematów egzaminu 
pisemnego. 

Prezesi sądów apelacyjnych w Katowicach, Po
znaniu i 'toruniu - w porozumieniu z przewodni
czącymi komisyj egzaminacyjnych układają 
szczegółowe zes.tawienia przepisów i postanowień, 
o których wyżej mowa w ustępie pierwszym punkt 4 
i zestawienia te, po raz pierwszy w ciągu 60 dni po 
ogłoszeniu niniejszego rozporządzenia, a następne 
ich uzupełnienia w ciągu listopada każdego roku 
przedłożą Ministerstwu' Sprawiedliwości, które, po 
zatwierdżehiu, ogłosi je w Dzienniku Urzędowym 
Mihisłers,twa Sprawiedliwości. 

Komisja egzaminacyjna: winna zwrócić przede
, wszystkiem uwagę na to, czy i w jakim stopniu kan

dydat posi:ada znaj omość pojmowania i praktyczne
go stosowania obowiązujących ustaw i przepisów 

"w zakresie służby komorników sądów grodzkich 
w okręgach sądów apelacyjnych w Poznaniu i Toru
niu i w okręgu sądu okręgowego w Katowicach, 

§ 15. Eg'zamirn ustny można odbywać jedno
cześnie z kilku kandydatami, nie więcej jednak, jak 
z trzema. Egzamin przeprowadzony z jednym kan
dydatem nie może trwać dłużej, niż godzinę, a z kil
ku kandydatami, z reguły nie dłużej, jak dwie go-

, dziny. 

§ 16. Jeżeli komisja egzaminacyjna uzna je
dnomyślnie wypracowiłlnia pisemne za nieudałe, uwa
ża się wynik egzaminu, bez ustnego już egzaminowa
nia, za "niedosbteczny". 

Wyniki egzaminu ocenia się z równomiernem 
uwzględn:i,eniem pisemnego i ustnego egzaminu na
stępującemi stopniami : 

1) "ba'rdzo dobry" - jeżeli kandydat wykazał 
wybitną i bardzo dokładną znajomość przedmiotów 
egzaminu, 

2) "dobry" jeżeli kandydat wykazał dokładną 
znajomość przedmiotów egzaminu, 

3) "dostateczny" - jeżeli wiadomości kandy
dala są wystarczające, 

4) "nie dostateczny" - jeżeli. wiadomości kan-
dydata ,są niewystarc z ające. ' 

W razie niedostatecznego wyniku egzaminu 
komisja oznacza termin powtórzenia egzaminu. Ter
min ten nie może być krótszy, niż trzy miesiące, nie 
dłui:szy jednak, niż rok. 

Kandydat, który W ciągli zakreślonego mu ter
minu do p'ewt6rzenia:egzaminu nie wniesie proś
by o ponowne dopuszczenie go do egzaminu, zostaje 
że sluzby zwolniony. 

O wyniku eg'zaminu rtależy zawtiadomić wła
ściwego prezesa sądu apelacyjnego, 

W razie ponówl1ego niedostatecznego Wyniku 
nie wolno egzaminu powtarzać, a kandydata należy 

zwolnić ze służby; równoczesnI'e właściwy prezes 
sądu apelacyjnego powinien za wtiadomić o wyklu
czeniu kandydata od ponawiania egzamihu dw'Óch 
pozostałych prezesów sądów apelacyjnych, żhajdu-' 
jących się na obszarze mocy obowiązującejiiini~j
sżego .rozporządzenia. 

§ 11. W wypadkach, w których wynik prerw
sżegG lub ponownego egzaminu jest dla kand.ydata. 
niepotnyśLnYi komisja ma pta:wo użhi:mili\ żekandy~ 
dat nadaje się do objęcia stan@wisklł III kategorji 
z wykluci'leniem stanowiska "komornika sądu grO'd'Z:.. 
kiego" i wówczas ustala zarazem stopień uzdolnie:.. 
riia kandydata w myśl zasad podanych W ustępie l 
§ 16. 

Na podstawie tego orzeczenia komisji egzaini:.. 
nacyjnej kandydat może prosić d nadanie mu ,stano.:. , 
w:iska urzęanika III kategqrji już bez obow,[ążkuod
bywania osobnej służby przygotowawczej i podda
wania się egżamirriowi przewidzianemu dla: kandyda.:. 
tów tej kategorji roiporządzeniertt Rady MinisŁrów 
z dhia 4 sierpnia 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 8~, 
poz. 504). 

§ 18. Komisja e~zan1inacylna ala kaó,dytłatów 
na koniof,tiików sądów grodzkich prowadzi księ!tę 
pretokałów egzamih6w, zawierającą ttastępująte 
przedziały: 1) liczbę bieżącą, 2) dżień egżaruitU:t\ J) 
skład komisji , 4) nazwLsko kandydata, 5) wymienie
nie, kt6ry raz kandydat poddaje Mę egżamtnowi, 
6} ostateczny wynik egzaminu, .7) podpi!>y członków 
komisji. 

§ 19. Na do,wód poddania się egżamió<YW1ltan
dyda't otrzymuje świadectwo wystawione przez ko
niisję egża':!\macyjną według dołączonego wzoru. 

Świadedwo sa być podpisane przeE wsźyst:.. 
kich członków komisji isopatrzone pieczęcłą tego 
sądu okręgowego, przy którym urzęduje k@misja. 

§ 20. Kandydatom, którzy pełnią słuzbę nie 
w siedzibie komisji egzaminacyjnej i poddają się po
raz pierwszy egzaminowi, należą się koszta podróży 
i normalne diety. . 

§ 21. Kandydaci na stanowiska wymienione 
w § 1 niniejszego rozporządzenia, którzy jako apli
kanci sądowi odbyli roczną aplikację, albo którzy 
złożyli z dodatnim wynikiem egzamin przepisany 
ordynacją dla komorników sądowych z dnia 23 mar
ca 1914 r. (Dz, pr. Min. Spr. str. 289), lub którzy 
złożyli egzamin przepisany dla kandydatów na sta
nowiska II kategorji w zarządzie centralrnym Mini
sterstwa Sprawiedliwości, jako też w sądach i urzę
dach wymiaruspra wiedliwośe:i (rozporządzenie Ra
dy Ministrów z dnia: 19 stycznia 1926 Dz. U. R. P. 
Nr. 16, poz. 90) z zakresu przepisów i postanowień, 
obowiązujących na obszarze sądów apelacyjnych 
w Poznaniu i Toruniu i sądu okręgowego w Kato
wicach, albo kt6r,zy złożyLi egzamin na sekretarza 
sądowego przepisany w okręgach sądów apel<łcyj
nych w Poznaniu i Toruniu rozporządze,niem Mini
stra b , dzielńicy pruskiej z dnia 3 marca 1920 (Dz. 
Utz. Min, b, dz. prusko Nr. 11, poz, 97), względnie 
w okręgu sądu okręgowego w Katowicach rozpo-
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rządzeniem Mrnistra Sprawiedliwości z dnia 16 czer
wca 1922 r. (Dz . U. R. P. Nr. 46, poz. 396), 
wolni są od odbywania służby przygotowawczej i od 
składania egzaminu przepisanego ninie jszem rozpo
rządzeniem. 

Ka,n,dydaci , którzy złożyli z pomyślnym wyni
kiem egzamin przepisany dla kandydatów na stano
wiska III kategorji . w Zarządzie Centralnym Mini
sterstwa Sprawiedliwości, jako też w sądach i urzę
dach wymiaru sprawiedliwośc i (rozporządzenie Ra
dy Ministrów z dn:i,a 4 sierpn:ia 1926 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 89, poz. 504) , lub którzy w okręgach sądówape
lacyjnych W Poznaniu i Toruniu złożyli egzamin 
przepisany dla podsekrebrza sądowego (rozporzą 
d zenie Ministra b. dzielnicy pruskiej z dnia 3 mar
ca 1920 r. Dz. Hrz. tegoż Ministerstwa Nr. 11 , poz. 99, 
str. 252), a w okręgu sądu okręgowego w Katowi
cach egzamin przepisany dla rejestratora sądowego 
lub podsekretarza sądowego (rozporządzenie Mini
stra Sprawiedliwośc i z dn ia 16 czerwca 1922 r. Dz. 
U. R. P. Nr. 46, poz. 3(7), którzy w charakterze 
urzędnika przez 9 miesięcy lub w charakterze niż
szego funkcjonarjusza przez 2 la ta pełnili należycie 
czynności komornika sądu grodzkiego z polecenia 
lub pomocn\iczego, mają być przy egzaminie ustnym 
egzaminowani tylko z przedmiotów wyszczególnio
nych w p unkcie 4 ustępu pierwszego § 15 niniejsze
go rozporządzenia. 

§ 22. W wyjątkowych wypadkach Minister 
Sprawiedliwości na wniosek właściwego prezesa s ą
du może zwalniać poszczególnych kandydatów na 
stanowiska wymienione w § 1 od egzaminu przepi
sanego niniejszem rozporządzeniem. 

§ 23. Rozpo.rządzen~e niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia; równocześnie tracą moc obo
wiązującą dotychczasowe przepisy, wydane w przed
miocie unormowanym niniejszem rozporządzeniem. 

Minister Sprawiedliwośd: St. Car 

L. księgi prot. egz. 

Pan 
charakter służbo'wy 

poddał się w dniach 

W zór do § 18 rozp. Min. !'pra
wiedliwosci z dnia 22 kwietnia 1<;29 r. 
(poz. 287). 

Świadectwo. 

na zasadzie rozporządzen ia Min'sha Spr:nviedli wo 
ści z dnia 22 kwie,tnia 1929 r. (Dz . U. R P . Nr. 29, 
poz. 287) po raz .... " egzami nowi na stanc
wisko komornika sądu grodzkiego dla okręgów są

dów apelacyjnych w P oznaniu i Toruniu i okręgu są 

du okręgowego w Katowicach zł ożył go z wyni
kiem 

Dnia 

(pieczęć) 

19 . 

Komisja egzaminacyjna przy 

sądzie okręgowym w 

Przewodniczący komisji 

Członkowie komisji 
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