
 

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie ON-LINE prowadzone przez Piotra Ciszewskiego 
 

Temat szkolenia ON-LINE: 
 

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA W GMINACH  
 

- ZASADY FUNKCJONOWANIA APLIKACJI eTW 
 

Termin szkolenia:  
 

12 października 2021 r., godz. 9.00 - 14.00 
 

Zakres szkolenia: 
 

I. NOWA APLIKACJA eTW DO WYSTAWIANIA I PRZEKAZYWANIA TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH – 
ZASADY KORZYSTANIA Z NIEJ PRZEZ GMINY. 
 

II. POSTĘPOWANIE INFORMACYJNE I UPOMINAWCZE ORAZ POSTĘPOWANIE WIERZYCIELI W 
SPRAWIE  WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO. 
 

III. EGZEKUCJA Z MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW ORAZ Z NIERUCHOMOŚCI I RZECZY 
OBCIĄŻONYCH ZASTAWEM LUB HIPOTEKĄ. 

 

IV. DZIAŁANIA WIERZYCIELA W TRAKCIE EGZEKUCJI ORAZ ZMIANY W ZAKRESIE KOSZTÓW 
EGZEKUCYJNYCH. 

 
 

Adresaci szkolenia: 

1) Skarbnicy i sekretarze miast i gmin; 

2) Pracownicy urzędów gmin – zajmujący się dochodzeniem należności podatkowych i innych należności 

samorządowych, podlegających egzekucji administracyjnej.  
 

Szczegółowy program szkolenia: 
 

I. NOWA APLIKACJA eTW DO WYSTAWIANIA I PRZEKAZYWANIA TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH – 

ZASADY KORZYSTANIA Z NIEJ PRZEZ GMINY: 

1. Zasady funkcjonowania nowego systemu teleinformatycznego wykorzystywanego do przekazywania 

wniosków i tytułów egzekucyjnych – aplikacja eTW. 

2. Uzyskiwanie klucza dostępu do aplikacji przez pracowników gmin zajmujących się egzekucją 

administracyjną. 

3. Sposób wypełniania i przekazywania elektronicznych tytułów egzekucyjnych (w zakresie 

należności pieniężnych) za pomocą aplikacji eTW. 

4. Inne rodzaje tytułów wykonawczych i zakres egzekucji, do którego są stosowane – tworzone i wysyłane z 

użyciem aplikacji eTW. 

5. Zasady tworzenia i wysyłania wniosków egzekucyjnych, zarządzeń wierzyciela i innych pism za pomocą 

aplikacji eTW. 

6. Uzyskiwanie potwierdzenia nadania dokumentów w egzekucji (UPO). 

7. Analiza i zasady wypełniania wszystkich rodzajów tytułów wykonawczych - w praktyce. 
 

II. POSTĘPOWANIE INFORMACYJNE I UPOMINAWCZE ORAZ POSTĘPOWANIE WIERZYCIELI W 
SPRAWIE  WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO. 
1. Działania informacyjne wierzyciela przed wystawieniem upomnienia i tytułu wykonawczego – 

przedstawienie wzoru informacji i wzoru ewidencji wysłanych informacji. 

2. Upomnienie: obowiązkowe elementy upomnienia, przesłanki, terminy i procedura wysyłania upomnień – 

przedstawienie wzoru upomnienia. 

3. Zmiana od 13.10.2021 r. wysokości kosztów upomnienia - zasady wdrożenia jej w życie. 

4. Zakres informacji o zobowiązanych, przekazywanych organom egzekucyjnym - przedstawienie wzoru 

wniosku egzekucyjnego i informacji załączanej do niego. 

5. Postępowanie wierzycieli należności pieniężnych przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego – 

obowiązkowe działania wynikające z aktualnego rozporządzenia MF.  



 

 

6. Terminy i przesłanki obowiązkowego wszczynania postepowania egzekucyjnego przez 

wierzyciela. 

7. Możliwość czasowego odstąpienia przez wierzyciela od czynności egzekucyjnych - jeżeli należność nie 

przekracza 10-cio krotności kosztów upomnienia. 

8. Obowiązkowe zasady współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej 

wierzytelności – przedstawienie rozporządzenia MF w tej sprawie. 

9. Umorzenie postepowania egzekucyjnego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej – jego skutki dla 

wierzyciela. 

10. Zmienione zasady ponownego wszczynania postępowania egzekucyjnego, po umorzeniu z tytułu 

nieściągalności wierzyciela - przedstawienie wzoru wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji. 
 

III. EGZEKUCJA Z MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW ORAZ Z NIERUCHOMOŚCI I RZECZY 

OBCIĄŻONYCH ZASTAWEM LUB HIPOTEKĄ: 

1. Zasady egzekucji z majątku wspólnego małżonków:  

a) konieczność wystawiania dwóch tytułów wykonawczych: tytuł wykonawczy i kolejny tytuł wykonawczy, 

b) brak skutku umowy o rozdzielczości majątkowej małżonków dla prowadzenia egzekucji z majątku 

wspólnego,  

c) zawiadamianie małżonka o aktualnej wysokości egzekwowanej należności i odsetek,  

d) tryb postępowania wierzyciela w razie wniesienia sprzeciwu do egzekucji przez małżonka 

zobowiązanego – przedstawienie wzoru postanowienia wierzyciela w tej sprawie, 

e) prawa małżonka w egzekucji prowadzonej z majątku wspólnego. 

2. Zasady egzekucji z nieruchomości i rzeczy obciążonych zastawem lub hipoteką:  

a) konieczność wystawienia dwóch tytułów wykonawczych w razie dochodzenia zobowiązania: tytuł 

wykonawczy i kolejny tytuł wykonawczy, 

b) tryb postepowania wierzyciela w razie wniesienia sprzeciwu do egzekucji przez nowego właściciela 

nieruchomości - przedstawienie wzoru postanowienia wierzyciela w tej sprawie,  

c) skuteczność egzekucji z rzeczy lub praw majątkowych wobec zobowiązanego i nabywcy rzeczy, 

d) możliwość wstąpienia nabywcy w prawa zobowiązanego w egzekucji z nabytej rzeczy, 

e) nieważność obciążenia rzeczy przez zobowiązanego po ich zajęciu egzekucyjnym. 
 

IV. DZIAŁANIA WIERZYCIELA W TRAKCIE EGZEKUCJI ORAZ ZMIANY W ZAKRESIE KOSZTÓW 

EGZEKUCYJNYCH:  

1. Nowelizacja zasad zawiadomienia organu egzekucyjnego przez wierzyciela o zmianie wysokości 

zobowiązania i innych zdarzeniach dotyczących egzekwowanej należności. 

2. Egzekucja kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia – mimo wygaśnięcia zobowiązania. 

3. Wprowadzenie zasad i terminów przedawniania kosztów upomnienia – obowiązek wierzyciela 

zawiadamiania organu egzekucyjnego o przedawnieniu kosztów. 

4. Zmiany w zakresie zawieszania i umarzania postępowania egzekucyjnego – działania wierzyciela w tym 

zakresie. 

5. Przesłanki do wystawiania zmienionych, dalszych, kolejnych i ponownych tytułów wykonawczych 

– w trakcie postepowania egzekucyjnego. 

6. Tryb postępowania w razie wniesienia zarzutów egzekucyjnych przez zobowiązanego - działania 

wierzyciela w tym trybie, przedstawienie wzoru postanowienia wierzyciela. 

7. Skarga wierzyciela samorządowego na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. 

8. Zapłata przez podmiot niebędący dłużnikiem oraz dobrowolna wpłata zobowiązanego – skutki dla 

wierzyciela. 

9. Omówienie wszystkich kosztów egzekucyjnych występujących w egzekucji administracyjnej. 

10. Przesłanki i termin pokrywania kosztów egzekucyjnych przez wierzycieli.  

11. Zwrot kosztów wierzycielowi – w razie wyegzekwowania ich od zobowiązanego w ponownej egzekucji. 

12. Zasady umarzania kosztów egzekucyjnych na wniosek wierzyciela. 

13. Przedawnianie obowiązku zapłaty kosztów egzekucyjnych przez wierzyciela. 
 

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 orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie egzekucji; 

4) przykładowe wzory: upomnienia, pism, informacji, wniosków, wezwań, postanowień i innych 

dokumentów, stosowanych w praktyce - 

– 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. egzekucji administracyjnej, podatków i opłat lokalnych, opłaty za 

gospodarowanie odpadami, procedury podatkowej, pomocy publicznej 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 adresu email Uczestnika szkolenia – podanego 

przy zgłoszeniu. 

 
AKCEPTUJĘ UDZIAŁ W SZKOLENIU PONIŻSZYCH OSÓB 

(do użytku wewnętrznego w Jednostce) 

 

Imię i nazwisko Stanowisko Komórka organizacyjna Opłata za 1 
osobę 

    

    

    

Razem:    

 
 
 

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

http://www.wiedzasamorzadu.pl/
PODATKI,%20ODPADY,%20POMOC%20PUBLICZNA,%20EGZEKUCJA,%20AKCYZA/EGZEKUCJA%20-%20SZKOLENIA/Egzekucja%20adm.%20po%20nowelizacjach%20-%20szkolenie%2021.04.2021/www.wiedzasamorzadu.pl

