
 
 

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie ON-LINE prowadzone przez Piotra Ciszewskiego 
 

Temat szkolenia ON-LINE: 
 

DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE  

W POSTĘPOWANIU PODATKOWYM 
 

ZMIANY ORDYNACJI PODATKOWEJ OD 1 LIPCA 2021 R.  
 

Termin szkolenia:  
 

8 czerwca 2021 r., godz. 9.00 - 14.00 
 

Zakres szkolenia: 
 

I. ZASADY ELEKTRONICZNEGO DORĘCZANIA KORESPONDENCJI PRZEZ GMINNE ORGANY – 

OKREŚLONE W USTAWIE Z DNIA 18.11.2020 R. O DORĘCZENIACH ELEKTRONICZNYCH. 
 

II. ISTOTNE ZMIANY W ORDYNACJI PODATKOWEJ, WPROWADZONE PRZEZ USTAWĘ O 

DORĘCZENIACH ELEKTRONICZNYCH – OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2021 R. 
 

III. PRZEPROWADZANIE POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO PRZEZ GMINNE ORGANY PODATKOWE. 
 

IV. BIEŻĄCE PROBLEMY PODATKOWE, W TYM SKUTKI WYROKU TK Z DNIA 24.02.2021 R. W 

ZAKRESIE OPODATKOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW. 
 

 

Adresaci szkolenia: 

1) Skarbnicy i sekretarze miast i gmin; 

2) Pracownicy urzędów gmin i miast – zajmujący się podatkami i opłatami lokalnymi, opłatą za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innymi należnościami, do których ma zastosowanie 

Ordynacja podatkowa.  

 

Szczegółowy program szkolenia: 
 
 

I. ZASADY ELEKTRONICZNEGO DORĘCZANIA KORESPONDENCJI PRZEZ GMINNE ORGANY – 

OKREŚLONE W USTAWIE Z DNIA 18.11.2020 R. O DORĘCZENIACH ELEKTRONICZNYCH: 

1. Przedstawienie nowej ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych – w zakresie 

działań gminnych organów podatkowych. 

2. Zasady doręczania korespondencji przez gminne organy podatkowe z wykorzystaniem publicznej usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego. 

3. Działanie i zakres zastosowania przez organy kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego. 

4. Obowiązek posiadania przez podmioty publiczne adresu do doręczeń elektronicznych – procedura 

wpisywania tego adresu do bazy adresów elektronicznych. 

5. Katalog podmiotów niepublicznych (podatników), obowiązanych do posiadania adresu do doręczeń 

elektronicznych, w tym przedsiębiorców. 

6. Wyznaczanie administratora skrzynki doręczeń. 

7. Przesłanki i zasady stosowania przez organ doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej 

usługi hybrydowej – zasady funkcjonowania tego doręczania. 

8. Sposób i terminy wejścia w życie poszczególnych zasad ustawy o doręczeniach elektronicznych – 

przedstawienie przepisów na okres przejściowy i działań gmin w tym okresie. 

9. Zmiany w doręczeniach określone w nowych przepisach Tarczy Antykryzysowej – wprowadzonych przez 

ustawę o doręczeniach elektronicznych (już obowiązują). 



 
 

 

II. ISTOTNE ZMIANY W ORDYNACJI PODATKOWEJ, WPROWADZONE PRZEZ USTAWĘ O 

DORĘCZENIACH ELEKTRONICZNYCH – OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2021 R.: 

1. Zmiana zasady pisemności załatwiania spraw przez organ: na piśmie utrwalonym w postaci papierowej 

lub elektronicznej – postać elektroniczna staje się pismem. 

2. Zasady podpisywania pism w postaci papierowej i w postaci elektronicznej – definicja kwalifikowanej 

pieczęci elektronicznej. 

3. Załatwianie spraw podatkowych z wykorzystaniem pism generowanych automatycznie – podpisywanych 

kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną (bez podpisu pracownika organu). 

4. Sposób załatwiania spraw podatkowych z wykorzystaniem usługi on-line. 

5. Nowa definicja sposobu kierowania pism podatników do organu podatkowego. 

6. Sposób potwierdzania podatnikom nadania przez nich pism w postaci elektronicznej. 

7. Zmiany w zakresie pełnomocnictw – w postaci elektronicznej i papierowej. 

8. Zasadnicze zmiany doręczania pism podatkowych (art. 144 OP) – wprowadzenie nadrzędnej 

zasady doręczania na adres do doręczeń elektronicznych. 

9. Sposoby doręczania przez organ podatkowy pism w postaci elektronicznej i uzyskiwania potwierdzeń 

doręczenia. 

10. Doręczanie wydruków pism utrwalonych w postaci elektronicznej. 

11. Zmiana definicji daty wszczęcia postepowania na żądanie strony wniesionego na adres do doręczeń 

elektronicznych. 

12. Przesłanki pozostawienia podania bez rozpatrzenia – bez obowiązku zawiadamiania o tym wnoszącego 

podanie. 

13. Okresy przejściowe wdrażania nowego systemu doręczeń i zasady działania organów podatkowych w 

tym okresie. 

14. Dostosowanie (do zmian) i wykorzystywanie dotychczasowych elektronicznych skrzynek podawczych w 

ePUAP w okresie przejściowym. 
 

III. PRZEPROWADZANIE POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO PRZEZ GMINNE ORGANY PODATKOWE: 

1. Sposoby i daty wszczęcia postepowania podatkowego. 

2. Zasada wzywania podatnika do uzupełnienia podania i materiału dowodowego. 

3. Zakres materiału dowodowego uzupełniany przez podatnika a materiał uzupełniany przez organ 

podatkowy z urzędu.  

4. Obowiązek zawiadamiana strony postepowania o uchybieniu terminu do dokonania przez nią określonej 

czynności i wyznaczanie dodatkowego terminu do dokonania tej czynności. 

5. W okresie epidemii nie pozostawia się podania bez rozpatrzenia w razie jego nieuzupełnienia w 

terminie przez stronę – istotna zmiana procedury wprowadzona przez Tarczę Antykryzysową. 

6. Zakres materiału dowodowego uwzględnianego w postepowaniu podatkowym. 

7. Sposoby i procedura uzyskiwania przez organ poszczególnych rodzajów dowodów. 

8. Zasada dokumentowania przeprowadzonych działań organu – metryki sprawy. 

9. Zapoznawanie strony z zebranym materiałem dowodowym – szczególne sposoby, obowiązujące na 

podstawie ustawy o Tarczy Antykryzysowej. 

10. Rodzaje, obowiązkowe elementy i prawidłowa treść decyzji wydawanych przez gminny organ podatkowy. 
 

IV. BIEŻĄCE PROBLEMY PODATKOWE, W TYM SKUTKI WYROKU TK Z DNIA 24.02.2021 R. W 

ZAKRESIE OPODATKOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW:  

1. Omówienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 r. (sygn. akt SK/19, Dz. U. z 2021 r., 

poz. 401). 

2. Stwierdzenie niezgodności z Konstytucją zasady opodatkowania stawkami od działalności gospodarczej 

nieruchomości - wyłącznie z uwagi na fakt ich posiadania przez przedsiębiorców. 

3. Skutki prawno-finansowe i procedura działania organu w razie składania korekt informacji i 

deklaracji podatkowych przez przedsiębiorców. 



 
 

 

4. Zmiany w Ordynacji podatkowej w zakresie zawieszania postepowania podatkowego – wprowadzone z 

dniem 30 kwietnia 2021 r. 

5. Zmiany w odniesieniu do odpowiedzialności osób trzecich. 

6. Aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie opodatkowania budowli. 
 

V. ODPOWIEDZI NA PYTANIA. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW UCZESTNIKÓW SZKOLENIA. 
 

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, wyświetlanej na 

ekranie komputera Uczestnika szkolenia.  

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe – zawierające: 
 

1) prezentowane slajdy – szczegółowo opisujące szkolony temat (z miejscem na notatki Uczestnika 

szkolenia); 

2) akty normatywne – regulujące przedstawiane zagadnienia; 

3) wybrane, aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych; 

4) przykładowe wzory:  

a) pism, podań, oświadczeń, wezwań i protokołów oraz decyzji podatkowych, 

b) zawiadomień o wstrzymaniu biegu terminów załatwiania spraw i o uchybieniu terminów przez 

strony oraz innych pism w tych sprawach, 

– w formie elektronicznej. 
 

Prowadzący:   

Piotr Ciszewski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.  

Były wieloletni członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie oraz radca i członek Komisji 

Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Lublinie.  

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i doradztwa dla pracowników 

samorządowych z zakresu, m.in. podatków i opłat lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, procedury 

podatkowej, pomocy publicznej, egzekucji administracyjnej oraz zwrotu podatku akcyzowego producentom 

rolnym.  

Obecnie właściciel Kancelarii doradczo-szkoleniowej WIEDZA SAMORZĄDU I OŚWIATY 

www.wiedzasamorzadu.pl 
 

Cena:  

320 zł od jednej osoby (obejmuje: szkolenie on-line, konsultacje w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, 

zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu on-line) 
 

Zapisy:  

elektronicznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.wiedzasamorzadu.pl 
 

 

UWAGA !!!  

1) ilość miejsc ograniczona;  

2) ze względów organizacyjnych zgłoszenia oraz ewentualne późniejsze bezkosztowe anulacje 

zgłoszeń - przyjmujemy najpóźniej do 1 dnia roboczego przed szkoleniem;  

3) logowanie na szkolenie będzie możliwe jedynie z jednego adresu email Uczestnika szkolenia – 

podanego przy zgłoszeniu. 

 
 
 
 
 

http://www.wiedzasamorzadu.pl/
www.wiedzasamorzadu.pl


 
 

 

AKCEPTUJĘ UDZIAŁ W SZKOLENIU PONIŻSZYCH OSÓB 
(do użytku wewnętrznego w Jednostce) 

 

Imię i nazwisko Stanowisko Komórka organizacyjna Opłata za 1 
osobę 

    

    

    

Razem:    

 
 
 

................................................. 
Kierownik Jednostki 


