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Seminarium Analiza wybranych przypadków w procesie windykacji wierzytelności hipotecznych 

mieszkaniowych w oparciu o doświadczenia Komornika cz. 1 

Termin: 23.10.2015 r. 

Miejsce: Klub Bankowca, ul. Smolna 6, Warszawa 

  

CO osiągniesz poprzez udział w szkoleniu? 

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z bieżącymi praktykami rynkowymi w obszarze 

dochodzenia  wierzytelności mieszkaniowych zabezpieczonych hipoteką 

• Uczestnicy zdobędą umiejętności:  

a. analizy najbardziej aktualnych przypadków z punktu widzenia komornika, banku i klienta w oparciu 

o obowiązujące przepisy i praktyki,  

b. jakich błędów należy unikać,  

c. jak zabezpieczać interes poszczególnych stron procesu, 

d. jak efektywnie komunikować się z poszczególnymi stronami procesu w oparciu o obowiązujące 

przepisy, 

e. jak efektywnie dochodzić swoich praw w świetle obowiązujących przepisów. 

KOMU polecamy szkolenie? 

 Pracownikom departamentów windykacyjnych, sprzedażowych, kredytowych, produktowych, 

prawnych w bankach. 

JAK długo trwa? 

 ok. 6 godz. lekcyjnych  

od 10.00 do 16.00 

JAK przebiegają zajęcia? 

 Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów metodą case by case połączonych z dyskusją. 

KTO prowadzi? 

 Rafał Wojtyna, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Woli w Warszawie 

ILE wynosi odpłatność? 

 Opłata z tytułu uczestnictwa w każdym seminarium za pierwszego uczestnika wynosi 699 zł (plus 23% 

VAT). Koszt uczestnictwa drugiego pracownika instytucji to 499zł (plus 23% VAT), trzeciego i czwartego 

po 299zł (plus 23% VAT). 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Odpłatność obejmuje pełne uczestnictwo w seminarium, w tym: materiały szkoleniowe i poczęstunek.  
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JAKI JEST ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA? 

 
Program 

 

I. Procedura przejęcia na własność nieruchomości przez wierzyciela w toku egzekucji. Zaliczanie wierzytelności na 

poczet ceny nabycia. 

1. Przejęcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przez wierzyciela hipotecznego w trybie art. 982 § 3 KPC 

po pierwszej bezskutecznej licytacji. 

2. Przejęcie nieruchomości w trybie art. 984 KPC po drugiej bezskutecznej licytacji. 

a) Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o przejęcie nieruchomości. 

b) Termin i forma złożenia wniosku o przejęcie nieruchomości. 

c) Obowiązek uiszczenia rękojmi i podmioty zwolnione z obowiązku jej uiszczenia (art. 964 KPC). 

d) Pierwszeństwo przyjęcia w przypadku złożenia wniosku w trybie art. 984 § 2 KPC przez kilku wierzycieli. 

e) Udzielnie przybicia na rzecz wierzyciela przejmującego nieruchomość na własność. 

f) Sposób i termin uiszczenia ceny nabycia. Zaliczenie własnej wierzytelności na poczet ceny nabycia (art. 968 KPC). 

g) Przysądzenie własności na rzecz wierzyciela przejmującego. 

h) Skutki braku złożenia wniosku o przejęcie nieruchomości (art. 985 KPC). 

 

 

II. Wpływ sprzedaży wierzytelności objętej postępowaniem egzekucyjnym, w ramach którego prowadzona jest 

egzekucja z nieruchomości na jej dalszy bieg. 

1. Przelew wierzytelności przez wierzyciela egzekwującego. 

2. Przelew wierzytelności objętej hipoteką. 

3. Obowiązki względem dłużnika z tytułu zawarcia umowy cesji. 

4. Zawiadomienie organu egzekucyjnego o zmianie podmiotowej po stronie wierzyciela. 

5. Konieczność uzyskania klauzuli wykonalności w kontekście art. 788 KPC oraz funkcjonującej praktyki orzeczniczej. 

6. Treść księgi wieczystej a zmiana podmiotowa po stronie wierzyciela. 


