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O autorach

Andrzej Antkiewicz – Sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu; specjalizuje 
się w sprawach cywilnych, w tym egzekucyjnych; autor publikacji z zakresu 
postępowania cywilnego.

Tomasz Banach – doktor nauk prawnych; Komornik Sądowy przy Sądzie 
Rejonowym w Zgierzu; członek Rady Naukowej „Przeglądu Prawa Egzeku-
cyjnego”. 

Marcin Borek – Przewodniczący Rady Komorniczej w Szczecinie; Komor-
nik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sławnie, dyrektor Ośrodka Naukowo- 
-Szkoleniowego przy KRK w Warszawie; członek Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Monika Dziewulska – doktorantka Instytutu Nauk Prawnych PAN; asesor 
komorniczy; autorka publikacji z zakresu postępowania egzekucyjnego.

Rafał Fronczek – Prezes Krajowej Rady Komorniczej; Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim; autor publikacji doty-
czących egzekucji sądowej oraz zawodu komornika sądowego; prelegent na 
konferencjach poświęconych dochodzeniu roszczeń.

Maria Jaroch-Wąsowska – Sędzia Sądu Rejonowego w Kartuzach; wicepre-
zes sprawujący nadzór nad komornikami; specjalizuje się w sprawach egzeku-
cyjnych; autorka artykułów i publikacji Egzekucja z nieruchomości – praktyczny 
komentarz.

Grzegorz Julke – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania 
Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego; radca prawny; autor publikacji z zakre-
su postępowania cywilnego i egzekucji sądowej.
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Kamil Kazimierczak – Sędzia Sądu Rejonowego w Brzezinach; w latach 
2010–2012 był merytorycznie odpowiedzialny za prace nad projektem rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 655/2014 z dnia 15 maja 
2014 r., ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na 
rachunku bankowym; w roku 2011, w okresie prezydencji Rzeczypospolitej 
Polskiej w Radzie Unii Europejskiej, prowadził grupę roboczą dotyczącą pro-
jektu tego rozporządzenia; autor publikacji z dziedziny prawa cywilnego pro-
cesowego i materialnego.

Hanna Langa-Bieszki – sędzia sądu okręgowego w stanie spoczynku; współ-
autorka publikacji Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające 
i egzekucyjne. Komentarz; autorka monografii: Egzekucja sądowa w sprawach cy-
wilnych, Egzekucja z nieruchomości, Encyklopedia egzekucji.

Zbigniew Merchel – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku; wizytator  
ds. cywilnych; orzekał  w sprawach cywilnych, ale też pracowniczych i wieczy-
stoksięgowych; autor licznych publikacji z zakresu postępowania cywilnego 
i ustawy o komornikach sądowych i egzekucji; wieloletni wykładowca na zaję-
ciach z aplikantami sądowymi i referendarskimi, komorniczymi i notarialny-
mi; prowadzi szkolenia z zakresu procedury cywilnej, ksiąg wieczystych i usta-
wy o komornikach sądowych i egzekucji.

Grzegorz Sikorski – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Hand- 
lowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Uniwersytetu Gdańskiego; 
adwokat; autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, handlowego, bankowego 
i egzekucyjnego.

Natalia Stojanowska – wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez 
Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku. Interesuje się zagadnieniami 
z zakresu prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Posiada uprawnienia 
Menedżera Bezpieczeństwa Informacji oraz Audytora Wewnętrznego ISO 
27001. Autorka licznych publikacji z zakresu sądowego postępowania egzeku-
cyjnego i ochrony danych osobowych.

Jarosław Urban – Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku; zajmuje się sprawami 
egzekucyjnymi.


