SZKOLENIA – KOMPETENCJE – SUKCES
ZAPRASZA NA SZKOLENIE

Nowe zasady ściągania długów.
Rewolucyjne zmiany w postępowaniu egzekucyjnym
7 czerwca 2018

Warszawa

1. CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznania uczestników z licznymi zmianami w zasadach prowadzenia
postępowania egzekucyjnego. Reforma bowiem powoduje całkowite uchylenie dotychczasowej
ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, wprowadza dwie całkiem nowe ustawy: ustawę o
komornikach i ustawę o kosztach komorniczych. Ponadto ustawy te wprowadzą szereg zmian do
dotychczasowych zasad i sposobów ściągania długów uregulowanych w kodeksie postępowania
cywilnego. Reforma w istotny sposób odmiennie kształtuje zasady ścigania dłużników, daje nowe
uprawnienia wierzycielowi jak i dłużnikowi, inaczej reguluje kwestie kosztów komorniczych jaki i
znacznie zmienia zasady działania komorników.
Adresaci szkolenia
•
•
•
•

pracownicy administracji państwowej i samorządowej,
pracownicy urzędów skarbowych,
kandydaci na doradców podatkowych,
doradcy podatkowi.

Ekspert prowadzący
Bartosz Bator – adwokat, dziennikarz, działacz społeczny. Współpracował z szeregiem instytucji
publicznych, m.in. Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Instytutem
Fryderyka Chopina, Teatrem Polskim w Warszawie czy Urzędem m.st. Warszawy, gdzie był członkiem
zespołu ds. starań Warszawy o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 a następnie w Centrum
Komunikacji Społecznej odpowiadał za opracowanie przepisów dot. inicjatywy lokalnej.
Współtwórca projektów służących rewitalizacji terenów centrum Warszawy oraz nabrzeży i
przywrócenia ich funkcji społecznych (PKiN, Wisła) oraz organizacji społecznych (Fundacja Impact –
festiwal re:wizje, Festiwal nad Wisłą PRZEMIANY).
Certyfikaty
Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Znajdź nas na:
www.facebook.com/ikku.szkolenia
www.linkedin.com/company/centrum-kształcenia-i-doradztwa-ikku-sp.-z-o.o.?trk=top_nav_home
www.ikku.pl

Centrum Kształcenia i Doradztwa IKKU Sp. z o.o., ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa
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2. PROGRAM I PLAN SZKOLENIA
I. Wprowadzenie do tematyki egzekucji w postępowaniu cywilnym. Organy
egzekucyjne, ich właściwość oraz ogólne reguły działania. Kompetencje sądu i
komorników sądowych.

09:30 – 15:00
(w tym przerwy)

1.
Prawo wyboru komornika z uwzględnieniem nowelizacji i zmian planowanych
wraz rządowym projektem ustawy o komornikach sądowych.
2.
Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności - podstawowe pojęcia dla
prawidłowego wszczęcia i prowadzenia egzekucji. Ponadto omówienie pojęcia
zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego i stwierdzenia wykonalności
europejskiego nakazu zapłaty.
3.
Wniosek o wszczęcie egzekucji – zasady jego sporządzania i niezbędne
elementy.
4.
Dalsze czynności egzekucyjne m.in. wyjaśnienia dłużnika czy złożenie wykazu
majątku. Protokoły, czas odbywania czynności, obecność stron i świadków, opinia
biegłych, otwarcie mieszkania i zmiany wprowadzane rządowym projektem ustawy.
5.
Kiedy można a kiedy trzeba zawiesić lub umorzyć postępowanie
egzekucyjne? Konsekwencje zawieszania i umorzenia postępowania. Różnica
pomiędzy umorzeniem postępowania na wniosek wierzyciela a zwolnieniem z długu.
6.
Instytucja zwolnienia dłużnika z długu przez wierzyciela i jej konsekwencje (art.
508 k.c.)
7.
Co nie podlega egzekucji? Czyli wyłączenia spod możliwości egzekucji w
świetle projektowanych zmian.
II. Jak kwestionować to co dzieję się w trakcie postępowania egzekucyjnego? Z
uwzględnieniem ostatnich nowelizacji i zmian planowanych wraz rządowym
projektem ustawy o komornikach sądowych i kodeksu postępowania cywilnego:
1.

skarga na czynności komornika,

2.

wyłączenie komornika,

3.

zażalenie na postanowienie co do nadania klauzuli wykonalności,

4.

powództwa przeciwegzekucyjne,

5.

zarzuty co do planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji,

6.

odpowiedzialności dyscyplinarna komorników.

7.

Odpowiedzialność z art. 23 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

III. Rodzaje egzekucji i sposoby ich prowadzenia w kontekście projektowanych
zmian.
1.

Egzekucja świadczeń pieniężnych:

a.
egzekucja z rzeczy ruchomych (zajęcie, sprzedaż, sprzedaż w drodze licytacji
elektronicznej),
b.

egzekucja z wynagrodzenia za pracę,

c.

egzekucja z rachunków bankowych,

d.

egzekucja z innych wierzytelności i praw majątkowych,

e.

wyjawienie majątku,

f.
egzekucja z nieruchomości (zajęcie, opis i oszacowanie, licytacja, przybicie a
przysądzenie własności, szczególne reguły egzekucji z ułamkowej części
nieruchomości oraz użytkowania wieczystego, uproszczona egzekucja z
nieruchomości),
g.

podział sumy uzyskanej z egzekucji.

2.

Egzekucja świadczeń niepieniężnych.

3.

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych.

4.

Egzekucja z udziałem Skarbu Państwa.

5.

Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.

IV. Wydatki w toku egzekucji i opłaty egzekucyjne z uwzględnieniem zmian
Centrum Kształcenia i Doradztwa IKKU Sp. z o.o., ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa
tel./fax: 22 825 9479, e-mail: biuro@ikku.pl, www.ikku.pl

planowanych wraz rządowym projektem ustawy o komornikach sądowych.
V. Zasady odpowiedzialności małżonka, członków rodziny a także wspólników i
członków zarządów spółek.
Obiad

15:00

3. WARUNKI UDZIAŁU
Zgłaszanie uczestników
Zgłaszania uczestników prosimy dokonywać na formularzu skierowania podpisanym przez osobę
upoważnioną w terminie do dnia 24.05.2018 (najlepiej poprzez fax na nr 22 350 6994 lub 22 825 9479
albo zeskanowane poprzez e-mail na adres biuro@ikku.pl). Formularz skierowania - w załączeniu.
Opłaty
Opłata za szkolenie (wraz z wyżywieniem i materiałami szkoleniowymi) wynosi:
- 400 zł/os. (VAT = zw.) – w przypadku finansowania szkolenia, w co najmniej 70% ze środków
publicznych
- 400 zł/os. + 23% VAT = 492 zł – w pozostałych przypadkach
Miejsce szkolenia
Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie IKKU, ul. Elektronowa 2, budynek D. W wyjątkowych
sytuacjach miejsce szkolenia może ulec zmianie. Lokalizacja zostanie potwierdzona zgłoszonym
uczestnikom najpóźniej na 10 dni przed szkoleniem.
Pozostałe informacje
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 24.05.2018 nie zwalnia z obowiązku poniesienia
kosztów operacyjnych (20% kosztów szkoleniowych) – zgodnie z wyszczególnieniem zawartym
w skierowaniu.
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 01.06.2018 nie zwalnia z obowiązku poniesienia
kosztów operacyjnych (100% kosztów szkoleniowych) – zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w
skierowaniu.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają (na nr fax lub adres e-mail wskazany w formularzu
skierowania) potwierdzenie uczestnictwa (na ok. 10 dni przed rozpoczęciem zajęć)– pod warunkiem
dokonania w terminie formalności zgłoszeniowych i wpłaty należnej kwoty za udział w szkoleniu.
Sprawy organizacyjne
Albert Kusztal - tel. 22 825 9479, kom. 694 460 150, e-mail: akusztal@ikku.pl
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