
 
Cel szkolenia: 

Wyposażenie uczestników w wiedzę 
niezbędną do poprawnego  stosowania 

przepisów znowelizowanych ustaw o 

postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji (nowelizacja z dnia: 4 lipca 

2019 roku o kosztach egzekucyjnych) a 

także projektowanych, kolejnych 

przepisów rozporządzania MF w sprawie: 

postępowania wierzycieli należności 

pieniężnych; wzorów dokumentów 
stosowanych w egzekucji należności 

pieniężnych, w sprawie danych 

zawartych w upomnieniu, nowych 
wzorów tytułów wykonawczych, zasad 

współdziałania wierzycieli, organów 

egzekucyjnych i dłużników zajętych 
wierzytelności, zasad odpłatności za 

udzielenie asysty i pomocy w czasie 

czynności egzekucyjnych i innych. Rok 
2021 to także nowa wysokość kosztów 

upomnienia w postępowaniu egzeku. 

Omówienie zagadnień wynikających z 
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. 

Zostaną omówione nowe wzory tytułów 

wykonawczych stosowanych przy 

egzekucji obowiązków o charakterze 

pieniężnym. Uczestnicy zapoznają się z 

zasady postępowania wierzycieli w 
związku ze stosowaniem postępowania 

egzekucyjnego. Uczestnicy uzyskają 

odpowiedzi na pytania: kiedy odpisy 
tytułów wykonawczych sporządza 

wierzyciel, a kiedy sporządza je organ 

egzekucyjny?, kiedy jest sporządza 
wniosek o wszczęcie postępowania 

egzekucyjnego?, co powinien zawierać 

informacja wierzyciela stanowiąca 
załącznik do tytułu wykonawczego?, 

kiedy wierzyciel sporządza dalszy tytuł 

wykonawczy, a kiedy sporządza 
zmieniony tytuł wykonawczy?, czy 

zawsze jest obowiązek sporządzenia 

upomnienia oraz kto określa wzór 
upomnienia?, na czym polega 

multiplikowalność tytułu 

wykonawczego?, w jakim zakresie 
stosujemy KPA do postępowania 

egzekucyjnego?, jak orzekać o utracie 
tytułu wykonawczego?, na jakiej 

podstawie stosować reklamacje 

korespondencji wierzyciela? oraz czy 
istnieje możliwość ponownego wszczęcia 

postępowania egzekucyjnego oraz jakie 

są w tym zakresie przesłanki? 
Adresaci: 

Szkolenie skierowane jest do: kierowników 

ośrodków pomocy społecznej oraz 

pracowników ośrodków pomocy społecznej, 

którym powierzono obowiązki w zakresie 

dochodzenia należności pieniężnych będących 

w zakresie właściwości rzeczowej Ośrodków. 

Na szkoleniu są też mile widziane i inne osoby 

zainteresowane dochodzeniem należności 

„socjalnych” w postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. 

 

 
SZKOLENIE ON-LINE 04 PAŹDZIERNIK 2021 r. 

 

DOCHODZENIE PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 

NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH W DRODZE EGZEKUCJI 

ADMINISTRACYJNEJ – NOWE REGULACJE PRAWNE 

WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O 

POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM 

 

 

PROGRAM:  

 

1. Podstawy prawne dochodzenia należności z zakresu tzw. 

pomocy socjalnej, a mianowicie ustaw: ustawy pomocy 

społecznej, świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, o systemie oświaty, o dodatkach mieszkaniowych 

oraz o dodatkach energetycznych, rozporządzenia dobry start i 

innych. 

2. Obowiązek dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych i 

wydatków z pomocy społecznej w świetle dyscypliny finansów 

publicznych. 

 

3. Pozycja wierzyciela oraz jego obowiązki. 

 

4. Egzekucja administracyjna świadczeń realizowanych przez 

urząd pracy a delikty odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych. 

 

5. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego. 

 

6. Czynności wierzyciela, w tym obowiązki informacyjne, 

upomnienie, zawiadomienie o zagrożeniu wpisem do Rejestru 

Należności Publicznoprawnych. Koszty upomnienia w 

postępowaniu egzekucyjnym. Obowiązki wierzyciela należności 

pieniężnych.  

 

7. Wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji administracyjnej, 

tytuł wykonawczy oraz informacja wierzyciela o zobowiązanym. 

 

8. Postępowanie egzekucyjne w administracji a egzekucja 

administracyjna. 

 

9. Ponowny tytuł wykonawczy, kolejny tytuł wykonawczy, dalszy 

tytuł wykonawczy, zmieniony tytuł wykonawczy, informacja 

wierzyciela o istotnych zdarzeniach wpływających na 

postepowanie egzekucyjne. 

 

10. Zasady współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego oraz 

dłużnika zajętej wierzytelności. Formy współpracy, w tym 

postanowienie jako podstawowe orzeczenie w postępowaniu 

egzekucyjnym. 

 

11. Poszukiwanie majątku zobowiązanego. 

 

 



 

Kontakt:  

Firma Szkoleniowo Doradcza 

MATMAR Krystyna Gąsiorek 

 

38-400 Krosno 

ul. Wojska Polskiego 32a 

tel. 513-969-000 

e-mail: 

biuromatmar1@gmail.com 

 

 

Termin: 04 październik 2021 r.  

Rozpoczęcie godz.: 09.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego oraz umorzenie 

postępowania egzekucyjnego. 

 

13. Możliwość dobrowolnego wykonania obowiązku dochodzonego 

w drodze egzekucji administracyjnej – pozycja prawna 

wyręczyciela egzekucyjnego. 

 

14. Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Przesłanki i 

powinności wierzyciela. 

 

Materiały dla uczestników: zbiór kilkunastu pism umożliwiających 

funkcjonowanie wierzyciela. 
 

 

Prowadzący:  
 

Freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły 

Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów 

podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o 

integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły 

Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w 

zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca 

Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  

Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor 

wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów 

Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów 

Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego 

Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli 

gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, 

b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, 

długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu 

terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK 

Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism 

dla wierzycieli należności pieniężnych.” Oraz cyklu artykułów w 

miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych 

nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. 
 

Cena: 290 zł netto/os*  

*zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków 

publicznych.  

 

Cena obejmuje: dostęp do platformy w trakcie szkolenia, materiały 

szkoleniowe (pdf), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przesłane w 

zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem 

 

Zgłoszenie proszę przekazywać elektronicznie na adres 

biuromatmar1@gmail.com, pobrane ze strony www.matmar-szkolenia.pl 

 

Ważne: Brak rezygnacji pisemnej 3 dni przed szkoleniem, będzie 

równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnymi kosztami szkolenia. 

mailto:biuromatmar1@gmail.com
mailto:biuromatmar1@gmail.com
http://www.matmar-szkolenia.pl/


 

 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE on-line 

 

Tytuł szkolenia: DOCHODZENIE PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH W DRODZE 

EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ – NOWE REGULACJE PRAWNE WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O 

POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM 

Dnia: 04 październik 2021 r. 

Osoby zgłaszane na szkolenie: (Imię, Nazwisko, stanowisko lub wydział oddzielone przecinkami:*) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cena: 290 zł netto/os* 

*Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 

całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych.  TAK/NIE (zaznaczyć właściwe) 

 

Dane do faktury: 

NABYWCA (nazwa firmy): …………………………………………………………………………………………………. 

Miejscowość: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Kod pocztowy: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ulica nr lub nr mieszkania: ……………………………………………………………………………………………….. 

NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy): 

ODBIORCA (nazwa firmy): …………………………………………………………………………………………………. 

Miejscowość: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Kod pocztowy: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ulica nr lub nr mieszkania: ………………………………………………………………………………………………… 

NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dodatkowe informacje: 

Telefon:* …………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail:* …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Osoba do kontaktu: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

       * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MATMAR, zawartych w formularzu 

kontaktowym w celu realizacji odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem. Zapoznałem/zapoznałam się z 

polityką prywatności i zawartą w niej klauzulą informacyjną. Jestem świadomy/świadoma, iż moja zgoda może być 

odwołana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem) poprzez wysłanie maila na adres: biuromatmar1@gmail.com, co skutkować będzie usunięciem moich 

danych osobowych przez Administratora. 

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

 


