
 

 

 

 

 
Łódź, 17 kwietnia 2020 r. 

 
Szanowni Państwo, 
 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi wraz  

z Zarządem Forum Skarbników Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszają 

Państwa do udziału w szkoleniu nt.: Likwidacja zaległości w należnościach 

jednostek samorządu terytorialnego w dobie COVID-19. 

Sesja szkoleniowa Forum odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 r. w godzinach 10.00 

– 14.00 odbędzie się w formule online.  

Platforma, na której się ono odbywa, jest dostępna bezpośrednio przez 

przeglądarkę internetową. Wystarczy wejść w link, który prześlemy do zgłoszonych 

uczestników, zarejestrować się i w dniu zajęć dołączyć do wirtualnego pokoju. 

Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym przez eksperta, zadać mu 

pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami spotkania. Uwaga! Liczba 

miejsc ograniczona! Dzień przed szkoleniem zapewniamy uczestnikom możliwość 

połączenia testowego w celu weryfikacji jakości transmisji. 

Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa opłat za miesiąc czerwiec 

2020.  

Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Skarbników to 249 zł.  

Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 15 czerwca 2020 r.: na adres mailowy biuro@frdl-

lodz.pl lub numer fax 42/288 12 86 wysyłając uzupełnioną kartę zgłoszenia, lub przez 

formularz elektroniczny zamieszczony na www.frdl-lodz.pl  

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt Panią Katarzyną Marciniak - 

Mordel. 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym spotkaniu. 

 
Z poważaniem 
 

Katarzyna Marciniak – Mordel 
 
Koordynator zespołu  
FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi  

mailto:biuro@frdl-lodz.pl
mailto:biuro@frdl-lodz.pl
http://www.frdl-lodz.pl/


 

 

 

 
 

Sesja szkoleniowa Forum Skarbików  
Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego. 

19 czerwca 2020 r.  

Cele i korzyści: 

Przedmiotem sesji szkoleniowej jest omówienia zmian przepisów w zakresie 
likwidacji zaległości w dochodach cywilnoprawnych i publicznoprawnych 
jednostek samorządu terytorialnego oraz nowej ustawy o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (możliwość dochodzenia 
40, 70 lub 100 EURO) jak również najnowszych i zmian ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji w zakresie pozycji prawnej i zadań wierzyciela.  

Wybrane zagadnienia z programu: 

1. Omówienie przepisów dot. zmian w egzekucji administracyjnej i windykacji 
należności cywilnoprawnych wynikających z tzw. Tarczy antykryzysowej. 

2. Doręczanie upomnień i wezwań do zapłaty (czy upomnienie może być 
skutecznie doręczone w okresie kwarantanny?) 

3. Czy kierować do zobowiązanych upomnienia na zaległości w związku  
z ogłoszonym stanem epidemiologicznym? 

4. Czy i na jakiej podstawie można w sposób formalny uregulować kwestie dot. 
ewentualnego niewysyłania do zobowiązanych upomnień dot. zaległości. 

5. Czy wystawiać i kierować do organu egzekucyjnego tytuły wykonawcze w 
okresie stanu epidemiologicznego? 

Prowadzący: doświadczony szkoleniowiec i praktyk z zakresu procedur 
postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, rachunkowości 
opłat za gospodarowanie odpadami lokalnymi, kontroli wewnętrznej, dochodów 
samorządowych, windykacji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych 
jak i publicznoprawnych. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału 
Podatków i Opłat oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i 
Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, 
pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Autorka opracowań w 
czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów 
Samorządowych, Finanse Publiczne. Stały współpracownik FRDL. 

Program szkolenia: 

1. Omówienie ustawy z 19 lipca 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
ograniczenia zatorów płatniczych oraz wybranych zagadnień z ustawy  
z 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz zmian 
w ustawie o finansach publicznych w kontekście likwidacji zaległości  
w dochodach cywilnoprawnych jednostek samorządu terytorialnego i ich 
jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, samorządowych 
zakładów budżetowych i instytucji kultury). 

 

2. Stosowanie różnych odsetek w zależności od charakteru dłużnika: 



 

 

 

 

- naliczanie odsetek wobec dłużników będących podmiotami publicznymi, 
gdzie stronami umów cywilnoprawnych są wyłącznie podmioty publiczne, 

- naliczanie odsetek wobec dłużników prowadzących działalność 
gospodarczą  będących kontrahentami podmiotów sektora finansów 
publicznych, 

- naliczanie odsetek wobec dłużników (osób fizycznych) nieprowadzących 
działalności gospodarczej, 

- podwyższona od 2020r. stopa odsetek za opóźnienie w transakcjach 
handlowych, 

- odsetki ustawowe i odsetki ustawowe za opóźnienie (różnice), 
- czy można żądać odsetek od odsetek? 
- odpowiedzialność pracowników jednostek sektora finansów publicznych za 

ustalenie nieprawidłowych odsetek w umowach zawieranych  
z kontrahentami j.s.f.p. 

3. Zmiany przepisów w zakresie żądania zryczałtowanej rekompensaty za 
dochodzenie należności w transakcjach handlowych: 

- 40, 70 lub 100 EURO za koszty odzyskiwania należności w przypadku 
opóźnień w zapłacie wynikających z transakcji handlowych, w zależności od 
wartości świadczenia, 

- zmiany w ustawie o finansach publicznych umożliwiające stosowania ulgi w 
formie odstąpienia od dochodzenia rekompensaty (obligatoryjna uchwała 
rady gminy/miasta), 

- wg jakiego kursu Euro wyliczyć rekompensatę? 
- czy od rekompensaty (40, 70 lub 100 Euro) należą się odsetki za zwłokę? 
- kiedy i w jaki sposób wzywać do zapłaty rekompensaty? 
- czy mimo braku wezwania do zapłaty można objąć pozwem również kwotę 

rekompensaty? 
- omówienie wybranych stanowisk organów kontroli w zakresie żądania od 

kontrahentów j.s.f.p. rekompensaty za koszty odzyskiwania należności  
w przypadku opóźnień płatności w transakcjach handlowych. 

4. Omówienie ostatnich zmian przepisów Kodeksu cywilnego w tym 
dotyczących terminów przedawnienia roszczeń: 

- skrócenie podstawowych terminów przedawnienia roszczeń 
przysługujących od konsumentów, 

- zmiany przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie ustalania końcowego 
terminu przedawnienia, 

- nowy obowiązek sądu badania z urzędu czy upłynął termin przedawnienia i 
oddalenia powództwa w razie potwierdzenia tego faktu, 

- czy można/należy w aktualnym stanie prawnym kierować do sądu sprawy o 
zapłatę po upływie terminu przedawnienia roszczenia? 

- jak liczyć "nowy" termin przedawnienia? 
- czy stosować "stare" czy "nowe" przepisy? 
 
 
 
 



 

 

 

 

- jakie działania podjąć aby nie dopuścić do przedawnienia należności 
powstałych przed wejściem w życie zmienionych przepisów Kodeksu 
cywilnego? 

5. Wpływ zmienionych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego na 
dochodzenie należności cywilnoprawnych j.s.f.p. (omówienie wybranych 
przepisów): 

- likwidacja tzw. fikcji doręczenia pism sądowych konsumentom – nowe 
obowiązki wierzyciela doręczania pism przez komorników sądowych, 

- koszty doręczenia pism przez komorników sądowych,  
- omówienie wybranych zmian przepisów w zakresie opłat sądowych, 
- czy od niezapłaconych w terminie zasądzonych kosztów sądowych pobiera 

się odsetki? – zmiany przepisów w tym zakresie. 
6. Najnowsze zmiany przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji: 
- wierzyciel jako podmiot inicjujący postępowanie egzekucyjne – prawa  

i obowiązki wierzyciela, 
- przepisy prawne regulujące prawa i obowiązki wierzyciela (m.in. ustawa  

o finansach publicznych, ustawa o postepowaniu egzekucyjnym  
w administracji, ordynacja podatkowa, przepisy merytoryczne dot. 
należności publicznoprawnych). 

7. Działania przedegzekucyjne podejmowane przez wierzycieli należności  
z podlegających egzekucji administracyjnej: 

- działania informacyjne wierzyciela wobec zobowiązanego (formy, terminy, 
dokumentowanie, cel dokumentowania działań informacyjnych), 

- wprowadzenie nowej instytucji – skierowanie przez wierzyciela do 
zobowiązanego wezwania o wyjawienie majątku, 

- wystawianie upomnień na zaległości publicznoprawne (doręczenie 
upomnienia, terminy, kwoty – nowe obligatoryjne elementy upomnienia, czy 
upomnienie musi być podpisane?), 

- obciążenie zobowiązanego kosztami upomnienia (np. zapłata zaległości po 
wysłaniu upomnienia ale przed jego doręczeniem). 

8. Przedawnienie kosztów upomnienia - nowe zasady wynikające ze 
zmienionej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

9. Wystawianie i kierowanie do egzekucji administracyjnej tytułu 
wykonawczego (termin wystawienia tytułu wykonawczego): 

- omówienie aktualnego wzoru i prawidłowego wypełnienia tytułu 
wykonawczego (forma przesłania do organu egzekucyjnego – elektroniczny 
tytuł wykonawczy), 

- omówienie najczęściej występujących błędów w sporządzaniu tytułów 
wykonawczych, 

- wystawienie tytułu wykonawczego na małżonków (kiedy wystawić tytuł 
wykonawczy na małżonków, jak rozumieć domniemanie ustawowej 
współwłasności małżeńskiej w kontekście wystawienia upomnienia i tytułu 
wykonawczego), 

 



 

 

 

 

10. Nowe obowiązki wierzyciela w zakresie stosowania środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

11. Moment wszczęcia postępowania egzekucyjnego – zmiana przepisów. 
12. Obowiązki wierzyciela w zakresie współdziałania z organem egzekucyjnym: 
- W jakich sprawach wierzyciel musi niezwłocznie informować organ 

egzekucyjny i w jakiej formie? Dodatkowe obowiązki wierzyciela w związku 
ze zmianami przepisów w zakresie opłaty egzekucyjnej, 

- Jakie mogą być konsekwencje nieterminowego poinformowania organu 
egzekucyjnego np. o wpłacie należności objętej tytułem wykonawczym do 
wierzyciela? 

- Czy wyegzekwowaną przez organ egzekucyjny należność po uprzedniej 
wpłacie należności objętej tytułem wykonawczym do wierzyciela uznać 
można za nadpłatę? 

- Kto – organ egzekucyjny czy wierzyciel – zwraca podwójnie ściągniętą 
należność objętą tytułem wykonawczym? 

13. Zmiana przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  
w zakresie kosztów egzekucyjnych. Istotny wzrost kosztów egzekucyjnych: 

- Kiedy koszty egzekucyjne pokrywa wierzyciel? 
- Czy i na jakich zasadach koszty egzekucyjne należne od wierzyciela mogą 

być umorzone? 
14. Zmienione zasady ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego: 
- Formy wszczęcia ponownego postepowania egzekucyjnego ( czy ponowne 

wszczęcie powinno nastąpić w oparciu o dotychczasowy czy dalszy tytuł 
wykonawczy?), 

- Obowiązek wskazania przez wierzyciela majątku lub źródła dochodu 
zobowiązanego, z których jest możliwe wyegzekwowanie środków 
pieniężnych przewyższających koszty egzekucyjne, 

-  Zawiadomienie organu egzekucyjnego o ponownym wszczęciu egzekucji 
administracyjnej (dochodzenie kosztów egzekucyjnych powstałych  
w umorzonym postępowaniu egzekucyjnym w toku ponownie wszczętej 
egzekucji). 

  



 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

udziału w sesji szkoleniowej  
Forum Skarbików Samorządów Terytorialnych  

Województwa Łódzkiego. 

19 czerwca 2020 r.  

Sesja szkoleniowa on-line 

Cena: 165 zł netto dla osób zrzeszonych w Forum / 249 PLN netto dla osób 
nie zrzeszonych w Forum 

Imię i nazwisko uczestnika:  

 

Funkcja:  

Dane instytucji do 

faktury: 

 

 

Dane kontaktowe 

(telefon/mail): 

 

 

Kartę Zgłoszenia prosimy przesłać do 15 czerwca 2020 r. e-mailem na adres: biuro@frdl-
lodz.pl lub faxem na numer: 42 288 12 86. Organizator zastrzega, że liczba miejsc jest 
ograniczona. 

 

…….……………………….… 
Podpis osoby upoważnionej 

 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie  
w zgłoszeniu udziału w sesji szkoleniowej Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych 
Województwa Łódzkiego przez Administratora – Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej 
im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, w celach 
wynikających z mojego udziału w Forum, w tym w zakresie list obecności, informowania  
o programie Forum. 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wizerunku oraz 
publikacji mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi w celach promocyjnych w postaci 
fotografii, filmów, nagrania na stronie internetowej, FB, w materiałach promocyjnych 
Forum oraz FRDL przez Administratora - Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą 
w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, w celu dokumentacji i informowania  
o przebiegu Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego 

 

……………………………………………………………… 
Data i podpis uczestnika 

mailto:biuro@frdl-lodz.pl
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