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SZKOLENIE ONLINE (TRANSMISJA VOD) 
ELEKTRONICZNE TYTUŁY WYKONAWCZE W POSTĘPOWANIU 

EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI.  
APLIKACJA eTW W PRAKTYCE  

 

TERMIN: 6 PAŹDZIERNIKA 2021 R. (SPOTKANIE 10.00 – 14.00) 
 
 
 
 

PROWADZĄCY: 
ANETA SZAFAŁOWICZ – radca prawny, mediator, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 

Krakowie. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, również z punktu widzenia prawa podatkowego. Były 

pracownik Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania. 

BARTOSZ KAŹMIERCZAK – radca prawny specjalizujący się w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym i egzekucji 

administracyjnej, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, główny specjalista 

w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Poznania. 

 
 

 

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

 

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 SZKOLENIU „ELEKTRONICZNE TYTUŁY WYKONAWCZE W 
POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI. APLIKACJA eTW W 
PRAKTYCE” UPRAWNIA DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W  SZKOLENIU „EGZEKUCJA 
ADMINISTRACYJNA W 2021 R. – CZYLI EGZEKUCJA PO NOWELIZACJI”.  
Z DARMOWEGO SZKOLENIA MOŻNA SKORZYSTAĆ JEDNORAZOWO W TERMINIE 
OD 7 PAŹDZIERNIKA DO 30 LISTOPADA 2021 R. 
 
W TRAKCIE SZKOLENIA ZA POŚREDNICTWEM LIVE CHATU BĘDZIE MOŻNA 
ZADAWAĆ PYTANIA ZWIĄZANE Z OMAWIANYMI PROBLEMAMI.  

 
Szkolenia są skierowane do skarbników, głównych księgowych, księgowych oraz  pracowników urzędów miast i 

gmin zajmujących się windykacją, czynnościami przed egzekucyjnymi oraz windykacją i egzekucją 

administracyjną. Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione obowiązki oraz uprawnienia wierzyciela z 

uwzględnieniem zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i w rozporządzeniach 

wykonawczych.  

Szkolenie poświęcone jest w całości problematyce wystawiania tytułów wykonawczych oraz ich przekazywania za 

pomocą systemu do przekazywania tytułów wykonawczych do naczelnika urzędu skarbowego. W szczególności 

zostanie przedstawiona problematyka związana z  uzyskaniem dostępu do ww. systemu, prawidłowym wypełnieniem 

tytułu wykonawczego, ich rodzajami i sytuacjami, w których mają one zastosowanie, a także  obowiązkom 

wierzyciela  w zainicjowanym postępowaniu egzekucyjnym. 
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PROGRAM SZKOLENIA 

 

I. Ogólne informacje dotyczące aplikacji eTW 

−−−− Czynności wierzycieli związane z tworzeniem dokumentów elektronicznych dotyczących egzekucji 

administracyjnych z wykorzystaniem systemu eTW. 

−−−− Ogólne zasady funkcjonowania systemu teleinformatycznego. 

−−−− Wniosek o nadanie uprawnień do systemu teleinformatycznego. Kto powinien być zgłoszony jako 

administrator lokalny? Jakie są uprawnienia administratora lokalnego? 

−−−− Funkcjonalności dostępne w ramach aplikacji eTW (eTW, eZZ, eKTW, eKZZ). 

−−−− Przekształcenie tytułu w postaci elektronicznej w postać papierową.  

−−−− Przechowywanie elektronicznych tytułów wykonawczych. 

−−−− Tworzenie, podpisywanie i wysyłanie elektronicznych tytułów wykonawczych za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego. Kto i w jaki sposób może podpisać e-TW? 

II. Praktyczny przewodnik wypełnienia formularza eTW wraz z omówieniem najczęściej występujących  

 problemów. 

III. Ogólne zasady wystawiania i doręczania tytułów wykonawczych. 

−−−− Wszczęcie egzekucji administracyjnej przez wierzyciela nie będącego jednocześnie organem 

egzekucyjnym. 

−−−− Wszczęcie egzekucji administracyjnej przez wierzyciela będącego jednocześnie organem 

egzekucyjnym.  

−−−− Doręczanie tytułów wykonawczych. 

−−−− Jak doręczyć tytuł wykonawczy zobowiązanemu, który ma miejsce zamieszkania na terenie 

państwa członkowskiego? Elektroniczne doręczenia w postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji według przepisów obowiązujących od  5 października 2021 r. 

−−−− Zakres informacji przekazywanych przez wierzyciela wraz z tytułem wykonawczym. Kiedy organ 

egzekucyjny może nie przyjąć tytułu wykonawczego przekazanego za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego? 

−−−− Pisma w postaci elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

IV. Rodzaje i treść tytułów wykonawczych 

−−−− Odpis tytułu wykonawczego, dalszy tytuł wykonawczy, kolejny tytuł wykonawczy, ponownie wydany 

tytuł wykonawczy. 

−−−− Treść tytułu wykonawczego. 

−−−− Badanie dopuszczalności egzekucji przez organ egzekucyjny.  
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−−−− Jakie są przesłanki wycofania tytułu wykonawczego z organu egzekucyjnego? Co w sytuacji spłaty, 

rozłożenia na raty, przedawnienia zobowiązania, wpisanej hipoteki na zabezpieczenie, bezskuteczności 

egzekucji? 

−−−− Tytuł wykonawczy jako podstawa do wpisu hipoteki przymusowej. 

−−−− Jak wystawić dalszy tytuł wykonawczy w celu ustanowienia hipoteki na nieruchomości 

zobowiązanego? Czy można zabezpieczyć koszty egzekucyjne? 

−−−− Tytuł wykonawczy jako podstawa prowadzenia egzekucji z nieruchomości. 

−−−− Jak sporządzić wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości? Co należy dołączyć do takiego 

wniosku? Kiedy opłaca się wszczynać egzekucję z nieruchomości? 

−−−− Co zrobić gdy komornik sądowy żąda sadowej klauzuli wykonalności na tytułach administracyjnych? 

−−−− Jaki organ jest właściwy do wszczęcia ponownej egzekucji, jeżeli postanowienie o umorzeniu wydał 

komornik? 

−−−− Co stanowi podstawę do ponownego wszczęcia egzekucji. Jak ma postąpić organ w przypadku, kiedy 

dysponuje kilkoma tytułami wykonawczymi na tą samą należność? 

−−−− Jaką wersję tytułu wykonawczego można stosować i w jakich sytuacjach? 

V. Zagadnienia szczegółowe − tytuł wykonawczy jako podstawa do prowadzenia egzekucji: 

−−−− z majątku wspólnego małżonków, 

−−−− z rzeczy i praw obciążonych zastawem i hipoteką, 

−−−− wobec następcy prawnego, W jaki sposób wystawić tytuł wykonawczy na osobę trzecią? 

−−−− po zmianie wysokości należności pieniężnej objętej tytułem wykonawczym, 

−−−− przeciwko przedsiębiorcy w spadku. 

−−−− w jaki sposób wystawiać tytuły wykonawcze na współwłaścicieli? 

−−−− w jakich sytuacjach należy zaznaczyć rubrykę: „odpowiedzialność za należność pieniężną i odsetki z 

tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje również majątek wspólny zobowiązanego i jego 

małżonka”? 
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OFERTA PROMOCYJNA 
 BEZPŁATNE SZKOLENIE ONLINE  

 „EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA W 2021 R. – CZYLI 
EGZEKUCJA PO NOWELIZACJI” 

 

Szkolenie  koncentruje się na zaprezentowaniu przebiegu egzekucji administracyjnej po nowelizacjach 

wprowadzonych w 2020 i 2021 r. Zmiany w sposób istotny  przebudowują dotychczasowe postępowanie  –dotyczą 

bowiem zarówno zasad wystawiania i treści upomnień,  wprowadzają wstępną weryfikację wystawionego tytułu 

wykonawczego przez organ egzekucyjny, zmiany w sposobach zaskarżania orzeczeń i czynności organów 

egzekucyjnych, a także naliczania kosztów egzekucyjnych oraz ponownego wszczęcia postępowania.  Znajomość 

dokonanych zmian umożliwi ochronę interesów gmin w postępowania prowadzonych przez organy egzekucyjne, w 

tym szczególności przed niezasadnym obciążaniem kosztami postępowań. 
 

PROGRAM SZKOLENIA 

I. Omówienie ostatnich nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązujących 

od lipca 2020 r. i lutego 2021 r. oraz projektowanych zmian. 

II. Upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

−−−− Działania informacyjne podejmowane przez wierzyciela. 

−−−− Wszczęcie egzekucji bez uprzedniego doręczenia upomnienia. 

−−−− Obowiązek wystawienia upomnienia przez wierzyciela. 

−−−− Przedawnienie kosztów upomnienia. 

III. Wybrane środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym: 

−−−− skarga na czynność egzekucyjną organu egzekucyjnego, 

−−−− skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego, 

−−−− zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym. 

IV. Obowiązki wierzyciela wynikające z art. 32aa ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i 

rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie współpracy wierzyciela, 

organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności 

pieniężnych z dnia 18 lutego 2021 r.   

V. Postępowanie w sprawie zbiegów sądowych: 

−−−− przejecie egzekucji co do środka przez komornika, 

−−−− obowiązki wierzyciela oraz środki ochrony jego praw, 

−−−− zasady ponoszenia kosztów w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. 

VI. Nowelizacja instytucji umorzenia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego. 

VII. Koszty egzekucyjne po nowemu: 

−−−− zasady ponoszenia kosztów egzekucyjnych, 

−−−− obciążanie kosztami wierzyciela, 

−−−− umorzenie kosztów, 

−−−− przedawnianie kosztów, 

−−−− zgłaszanie kosztów w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. 

VIII. Nowe zasady ponownego wszczęcia egzekucji. 

IX. Egzekucja z nieruchomości: 

−−−− koszt egzekucji z nieruchomości, 

−−−− czy w każdym przypadku należy uiścić zaliczkę na koszty postępowania, 

−−−− na jakim etapie najlepiej doprowadzić do zbiegu. 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
Z przyczyn organizacyjnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do 5 października 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:  

6 PAŹDZIERNIKA 2021 R.  SZKOLENIE ONLINE(TRANSMISJA VOD) – E-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: 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W BEZPŁATNYM SZKOLENIU 
 
Nazwa instytucji: ……...…………………………………. 
 

……………………………………………………………… 
 

Adres: .…………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………… 
 

Województwo: ……………………………………………. 
 

NIP ………………………………………………………… 
 

Telefon:.…………..…………Fax:……….……………… 
 

E-mail:………….………………………….……………… 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać: 

faxem:  (22) 740 94 33, (22) 740 94 31 

e-mailem: kontakt@taxpress.com.pl 

lub: szkolenie@taxpress.com.pl 
 

 

ZGŁASZAMY UCZESTNICTWO NASTĘPUJĄCYCH OSÓB W SZKOLENIU W DNIU:  
 

……………………………………….R. SZKOLENIE ONLINE – EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA 
                   (termin szkolenia) 

 

LP. 
UCZESTNIK 

 

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 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

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) . 

 
 

 

 


