POROZUMIENIE
w sprawie odbywania szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego
przez aplikantów komorniczych w 2020 r.
(zwane dalej: „Porozumieniem”)

zawarte w dniu 30 października 2020 r.,
na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 121 ze zm.),
pomiędzy:
Krajową Radą Komorniczą z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 4/10, 00-031 Warszawa,
reprezentowaną przez:
dr Rafała Łyszczka - Prezesa Krajowej Rady Komorniczej
a
Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5,
31-547 Kraków, NIP 701-002-79-49, REGON 140580428, działającą na podstawie przepisów
ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1366), reprezentowaną przez:
SSO Dariusza Pawłyszcze – Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,
o następującej treści:

Porozumienie ma za zadanie stworzenie warunków organizacyjnych, umożliwiających
aplikantom komorniczym zapoznanie się z działaniem sądownictwa powszechnego, określić
sposób odbywania szkolenia i czas jego trwania, a także wysokość wynagrodzenia za
przeprowadzenie szkolenia. Realizacja tego zadania odbywa się przy uwzględnieniu
zasadniczego celu aplikacji komorniczej, którym jest przygotowanie aplikantów do
należytego i samodzielnego wykonywania zawodu komornika, mając na uwadze zarówno
praktyczne, jak i teoretyczne zapoznanie aplikantów ze sposobem funkcjonowania sądów
powszechnych.
§ 1.
Szkolenie aplikantów komorniczych z zakresu działania sądownictwa powszechnego,
o którym mowa na wstępie, zwane dalej „szkoleniem”, jest organizowane w trakcie
pierwszego roku aplikacji komorniczej przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury
i prowadzone przez osoby wskazane przez Dyrektora tej jednostki.
§ 2.
1. Wymiar zajęć przeprowadzonych podczas szkolenia wynosi 8 godzin lekcyjnych.

2. Ramowy program aplikacji komorniczej, ustalony przez Krajową Radę Komorniczą
w porozumieniu z Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zatwierdzony
przez Ministra Sprawiedliwości, stanowi załącznik nr 1 do Porozumienia.
3. Szczegółowa tematyka szkolenia określona została w załączniku nr 2 do Porozumienia.
§ 3.
Szkolenie zorganizowane zostanie przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (on-line), w dniu
14 grudnia 2020 r.
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§ 4.
Krajowa Rada Komornicza oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych
aplikantów aplikacji komorniczej, w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych- zwane RODO).
Krajowa Rada Komornicza przekazuje wykaz aplikantów uczestniczących w szkoleniu
organizowanym przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.
Wykaz aplikantów, o których mowa w ust. 2 zawiera dane osobowe takie jak: imię
i nazwisko aplikanta, numer telefonu, adres e-mail.
Wykaz aplikantów uczestniczących w szkoleniu zostanie przesłany na adres e-mail:
sekretariat@kssip.gov.pl przy użyciu mechanizmów kryptograficznych, z wykorzystaniem
oprogramowania 7Zip, w wersji min. 9.20 lub nowszej, w którym użyto: hasło,
szyfrowanie metodą AES-256, szyfrowanie nazw plików. Zaszyfrowane pliki będą
zawierały hasła składające się z minimum 8 znaków, w tym: duże i małe litery, znak
specjalny lub cyfra (hasło nie może zawierać wyrażeń słownikowych).
Krajowa Rada Komornicza odrębnym kanałem informacyjnym, telefonicznie lub za
pomocą SMS, przekaże hasło do plików, o których mowa w ust. 4.
Krajowa Rada Komornicza upoważnia Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury do
przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 3, w zakresie i w celu
określonym w Porozumieniu.
Integralną częścią Porozumienia jest umowa powierzenia przetwarzania danych
osobowych, stanowiąca załącznik nr 3.

§ 5.
Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia zostanie ustalone zgodnie z wewnętrznymi
regulacjami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

2

§ 6.
Koszty szkolenia, o którym mowa w § 1 ponosi Krajowa Rada Komornicza, po
przedstawieniu faktury przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.
§ 7.
Udział aplikanta w szkoleniu zostanie potwierdzony na podstawie logowania na platformie
livewebinar.com
§ 8.
Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury niezwłocznie po zawarciu
Porozumienia przekazuje jego egzemplarz Ministrowi Sprawiedliwości.
§ 9.
Krajowa Rada Komornicza niezwłocznie po zawarciu Porozumienia przekazuje jego treść do
wiadomości Izb Komorniczych.
§ 10.
Porozumienie zawiera się na rok 2020.
§ 11.
Porozumienie podpisano przez obydwie Strony kwalifikowanym podpisem elektronicznym –
zgodnie z art. 78(1) kodeksu cywilnego.

Krajowa Rada Komornicza
dr Rafał Łyszczek
Prezes Krajowej Rady Komorniczej
Signed by /
Podpisano przez:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
SSO Dariusz Pawłyszcze
Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury

Rafał Tadeusz
Łyszczek
Date / Data: 202011-20 10:13

Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 - Ramowy program aplikacji komorniczej.
Załącznik nr 2 - Tematyka szkolenia.
Załącznik nr 3 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
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