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SZKOLENIE ONLINE (LIVE STREAMING) 
JAKI TYTUŁ WYKONAWCZY WYSTAWIĆ? RODZAJE TYTUŁÓW 
WYKONAWCZYCH W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH 

 

 
TERMIN: 21 LIPIEC 2021 R. (SPOTKANIE 10.00 – 14.00) 

 
 

PROWADZĄCY: 
DR HANNA KMIECIAK – doktor nauk prawnych o specjalności prawo finansowe; ekspert w dziedzinie dochodów jednostek 

samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik 

jednostek samorządu terytorialnego, właścicielka kancelarii JST, redaktor naczelna „Prawa Finansów Publicznych”, konsultantka 

Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca Regionalnych Izb Obrachunkowych, autorka książek: „Podatki 

dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, 

„Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z 

dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu Podatków Lokalnych i 

Finansów Samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, „Poradnika Rachunkowości Budżetowej”, biuletynów RIO. 

 

 

KOSZT: 400 zł*  (kod dostępu na jedno stanowisko komputerowe) 
(cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej ) 

 

KOSZT DLA PRENUMERATORÓW „Przeglądu Podatków Lokalnych...”: 350 zł* (kod dostępu na jedno 
stanowisko komputerowe) 
 

(* Cena dotyczy szkoleń  finansowanych ze środków publicznych, dla szkoleń finansowanych z innych źródeł należy zastosować stawkę VAT 23%) 

 

 

UWAGA! OFERTA SPECJALNA!!! 
• UDZIAŁ W TRZECH WYMIENIONYCH NIŻEJ SZKOLENIACH UPRAWNIA DO DWÓCH 
DOWOLNYCH BEZPŁATNYCH TRANSMISJI VOD ZAMIESZCZONYCH NA STRONACH 
TAXPRESS: WWW.TAXPRESS.PL; WWW.TAXPRESS.COM.PL 
• UDZIAŁ W DWÓCH WYMIENIONYCH NIŻEJ  SZKOLENIACH UPRAWNIA DO JEDNEJ 
BEZPŁATNEJ TRANSMISJI VOD ZAMIESZCZONEJ NA STRONACH TAXPRESS: 
WWW.TAXPRESS.PL; WWW.TAXPRESS.COM.PL 

−−−− 8 LIPCA 2021 R. Praktyczne problemy związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w związku z wnioskami składanymi w 

sierpniu 2021 r.  

−−−− 15 LIPCA 2021 R.  Podatki lokalne przy współwłasności i współposiadaniu oraz najnowsze 

orzecznictwo 

−−−− 21 LIPCA 2021 R. Jaki tytuł wykonawczy wystawić? Rodzaje tytułów wykonawczych w podatkach i 

opłatach lokalnych 
Transmisje VOD można wykorzystać do końca października 2021 r. 
 

 

Szkolenie przeznaczone dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego zajmujących 

się windykacją podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz należności publicznoprawnych, m.in.: opłaty za zajęcie 

pasa drogowego, renty planistycznej, opłaty eksploatacyjnej i innych opłat publicznoprawnych (skarbnicy i 

księgowi oraz osoby zajmujące się windykacją).  
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Tytuł wykonawczy, dalszy tytuł wykonawczy, kolejny tytuł wykonawczy, utracony tytuł wykonawczy czy 
zmieniony tytuł wykonawczy – kiedy i który tytuł wystawiamy? Jaki tytułem wpisać hipotekę? Jaki tytuł 
wystawić, gdy organ egzekucyjny zgubi tytuł wójta? Czy w przypadku zbiegu egzekucji wystawiamy dalszy 
tytuł wykonawczy? Jak prawidłowo zawiadomić urząd skarbowy o zmianie wysokości należności objętej 
tytułem wykonawczym? Podczas szkolenia odpowiem na wszystkie te pytania oraz rozwieję wątpliwości 
który tytuł wykonawczy i kiedy, w jakiej sytuacji wystawia wierzyciel? Omówimy nowe przepisy regulujące 
klauzule wykonalności tytułu wykonawczego potrzebne do wpisu hipoteki, zbiegu egzekucji czy egzekucji z 
nieruchomości.  

 
PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Tytuł wykonawczy – jak go prawidłowo wystawić? Które wzory tytułów wykonawczych i do 

kiedy obowiązują? Omówimy najczęściej występujące problemy przy wystawianiu tytułu 

wykonawczego, ze szczególnym uwzględnieniem części D poz. 6 □1. czy □ 2? Czy zaznaczając w 

tytule wykonawczym, że „odpowiedzialność za należność pieniężną i odsetki z tytułu 

niezapłacenia jej w terminie obejmuje również majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka” 

wysyłamy upomnienie dla małżonka podatnika? Sprawdzimy jak funkcjonują tytuły wykonawcze 

w systemie teleinformatycznym.  

2. Dalszy tytuł wykonawczy – jakim celom służy? Czy wystawienie dalszego tytułu wykonawczego 

jest prawem czy obowiązkiem wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarządu związku 

międzygminnego? Jak prawidłowo wystawić dalszy tytuł wykonawczy? Czym różni się dalszy 

tytuł wykonawczy do wpisu hipoteki od dalszego tytułu wykonawczego w zbiegu egzekucji? Jak 

wystawić dalszy tytuł wykonawczy, który będzie podstawą do ponownej egzekucji? Kto nadaje 

klauzulę wykonalności dalszemu tytułowi wykonawczemu?  

3. Kolejny tytuł wykonawczy – kiedy go wystawić? Kiedy do wpisu hipoteki wystawiamy dalszy 

tytuł wykonawczy a kiedy kolejny tytuł wykonawczy? Czy wystawiając kolejny tytuł 

wykonawczy wysyłamy upomnienie dla małżonka podatnika? Którym tytułem wykonawczym 

przeprowadzić egzekucję z przedmiotu zabezpieczenia? Jak nadać kolejnemu tytułowi 

wykonawczemu klauzulę wykonalności? Omówimy czym różni się odpowiedzialność solidarna 

małżonków za zobowiązania podatkowe od odpowiedzialności majątkiem wspólnym. 

4. Utracony tytuł wykonawczy czy ponowny tytuł wykonawczy? Jak prawidłowo postąpić, gdy 

naczelnik urzędu skarbowego zgubi tytuł wójta? Kiedy mamy obowiązek wystawić utracony tytuł 

wykonawczy?  

5. Zmieniony tytuł wykonawczy – kiedy go wystawiamy? Jak prawidłowo zawiadomić naczelnika 

urzędu skarbowego o zmianie wysokości należności objętej tytułem wykonawczym gdy podatnik 

zapłaci zaległość bezpośrednio do urzędu gminy? Czy można umorzyć zaległy podatek objęty 

tytułem wykonawczym? I jak to zrobić, żeby nie zapłacić kosztów egzekucyjnych? O jakich 

zmianach wierzyciel ma obowiązek informować naczelnika urzędu skarbowego?  

6. Odpowiedzi na pytania. 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
Z przyczyn organizacyjnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do 20 lipca 2021 r. 

NABYWCA: 
Nazwa instytucji: ……...…………………………………. 
 

……………………………………………………………… 
 

Adres: .…………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………… 
 

Województwo: ……………………………………………. 
 

NIP ………………………………………………………… 
 

Telefon:.…………..…………Fax:……….……………… 
 

E-mail:………….………………………….……………… 

ODBIORCA: 
Nazwa instytucji: ..…………………….………………... 
 

………………………………………………….……….…. 
 

Adres: .…………………………………………..….…….. 
 

……………………………………………………………… 
 

Województwo: ……………………………………………. 
 

NIP ………………………………………………………… 
 

Telefon:………………………Fax:………………..…….. 
 

E-mail:…………………………………………………….. 
ZGŁASZAMY UCZESTNICTWO NASTĘPUJĄCYCH OSÓB W SZKOLENIU W DNIU:  

21 LIPCA 2021 R.  SZKOLENIE ONLINE – TYTUŁY WYKONAWCZE 
 

PROSIMY O WYSTAWIENIE FAKTUR(Y) VAT I WYSŁANIE JEJ NA  

ADRES E-MAIL: …………………………………………… 
 

LP. 
UCZESTNIK 

 

OPŁATA ZA   
1 OSOBĘ 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES E-MAIL  

WYDZIAŁ/ STANOWISKO  

1. 

TELEFON  

 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES E-MAIL  

WYDZIAŁ/ STANOWISKO  

2. 

TELEFON  

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert szkoleniowych na adres e-mail. 
 

  

 
 

…..................................... 
                              Kierownik Jednostki 
 

Oświadczamy, iż koszt szkolenia organizowanego przez TAXPRESS s. c. jest finansowany ze środków publicznych zgodnie  

 z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami. 
  

           …..................................... 
                              Kierownik Jednostki 
 

WYPEŁNIONE ZGŁOSZENIE PROSIMY PRZESŁAĆ  
e-mailem: szkolenie@taxpress.com.pl 

lub: kontakt@taxpress.com.pl 
faxem: (22) 740 94 33, (22) 740 94 31 

 

PROSIMY O NIEDOKONYWANIE PRZEDPŁAT!!! 
W przypadku problemów z bieżącym regulowaniem należności  wydłużamy terminy płatności, nie naliczamy również odsetek od 
zaległych wpłat. 
Realizując prawny obowiązek, informujemy, że administratorem danych osobowych jest Jacek Senderowicz oraz Sylwia Senderowicz prowadzący działalność 

gospodarczą w formie spółki cywilnej Taxpress S.C. z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa, NIP 527-23-15-097, REGON 016384063. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – RODO. 

Informujemy, iż Pani/Pana dane zostały uzyskane przez administratora przy realizacji umów oraz ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) . 

 

RAZEM: 


