Komornik sądowy – kilka faktów o tym ciekawym zawodzie!
Doświadczenia z komornikiem sądowym nie należą do najprzyjemniejszych. Odwiedziny tego
funkcjonariusza publicznego zwiastują zwykle przykre wieści. Komornik sądowy Komornik Bielan
to osoba, która jest wyznaczona przez sąd do tego, by ściągać należności w imieniu wierzyciela.
Mamy jednak świadomość, że demonizowanie komorników sądowych wynika często z zupełnej
niewiedzy o tym zawodzie. Jakie tak naprawdę są obowiązki komornika? Co możemy i
powinniśmy zrobić, gdy złoży nam wizytę? Sprawdźmy.
Kim jest komornik sądowy – obowiązki i zadania komornika
Cóż, komornik sądowy to osoba, która jest ostatnią pomocą dla wierzyciela, gdy ten ma problem z
odzyskaniem należności. Jeśli próby związane z odzyskaniem długu zawiodą, wówczas sprawa
kierowana jest do sądu i do akcji wkracza komornik sądowy. Osoba taka posiada odpowiednią,
nadaną mu przez sąd władzę do wykonywania egzekucji sądowych na drodze przymusu. Jest to
jednak pierwszy i podstawowy obowiązek komornika sądowego. Zajmuje się on także
przygotowaniem spisu inwentarza oraz protokołu stanu faktycznego przed tym, nim rozpocznie się
proce sądowy lub zostanie wydane orzeczenie sądu.
Czy wiesz ile zarabia komornik sądowy?
O pensjach komorniczych krążą już legendy, które rozmachem sięgają perskich baśni. Dosyć
precyzyjne dane dotyczą aplikantów komorniczych oraz asesorów komorniczych (na tym
stanowisku odbywa się praktykę zawodową po ukończeniu aplikacji). Na pierwszym etapie drogi
do stanowiska komornika sądowego zarabia się średnio około 3 tysięcy złotych brutto. Na
stanowisku asesora zarobki te mogą wzrosnąć do około 5 tysięcy złotych brutto. Podstawowe
wynagrodzenie komornika sądowego szacuje się na około 6-7 tysięcy złotych brutto, przy czym są
to jedynie estymacje. Trzeba zaznaczyć, że komornicy sądowi mają płacony procent od
zakończonych spraw egzekucyjnych. Prowizję liczy się na około 20%. A zatem im skuteczniejszy
komornik sądowy, tym posiada on większe wynagrodzenie.
Okładki i teczki na komornicze na akta sprawy
Teczki na akta kataga sprawy są używane nie tylko w trakcie trwania postępowania, egzekucji
komorniczej lub innej sprawy w sądzie. Należy pamiętać o archiwizacji, albowiem dokumenty
przez pewien czas, nierzadko kilkadziesiąt lat, powinny zalegać w archiwach, w razie powrotu do
sprawy, teczki dla adwokata są zawsze szybko dostępne. Archiwa posiadają bardzo dużą bazę,
teczki adwokackie niektórych spraw to nieomal całe szafki. Tak potężne ilości dokumentów
wymagają najlepszej jakości teczek na akta. Przez lata muszą one chronić papiery, muszą też być
odporne na wielokrotny transport, wyciąganie i wkładanie itp. Profesjonalne etykiety na akta można
nabywać na dwa sposoby, albo kupując pozycje katalogowe w hurtowniach artykułów biurowych,
albo zamawiając indywidualny projekt okładki na akta w centrum poligraficznym.

