
 
 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  

W ZIELONEJ GÓRZE 
 

 
Zielona Góra, 2011-10-24 

 

RIO.II-1422/20/11  
 

 
Sz. P. 
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie 
Gmin 
Starostowie Powiatów 
Marszałek Województwa Lubuskiego 

 

Jednostki Samorządu Terytorialnego 
Województwa Lubuskiego 

 

Szanowni Państwo! 

Informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze, w dniu 16 listopada 2011 r. 

organizuje szkolenie nt.: 

Windykacja należności cywilnoprawnych 

Szkolenie przeznaczone dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się 

dochodzeniem należności cywilnoprawnych (użytkowanie wieczyste, dzierżawy, najem, czynsz, opłata 

za wodę, opłata za wywóz nieczystości, należność wynikająca z faktury) na rzecz gminy, powiatu  

i województwa (skarbnicy i księgowi oraz osoby zajmujące się windykacją należności 

cywilnoprawnych) oraz jednostek podległych (zarządy dróg, przedsiębiorstwa wodociągowe, usługi 

komunalne). 

Wykład poprowadzi: Hanna Kmieciak – praktyk i teoretyk w dziedzinie procedur podatkowych, 

kierownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Kórniku, autor książki „Podatki 

dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia” oraz publikacji  

z dziedziny procedur podatkowych „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych  

i finansów samorządowych” oraz biuletynów RIO. 

 

Szkolenie odbędzie się w siedzibie RIO w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); rozpoczęcie o godzinie 

9.30. Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 165 zł/os. (płatne na konto: NBP o/ Zielona Góra 53 

1010 1704 0042 9722 3100 0000). Płatność po szkoleniu. Prosimy o terminowe dokonywanie 

płatności. Zgłoszenia  kierować  należy  do  RIO  w  Zielonej Górze do dnia 10 listopada br. –  

tel. 68 329-19-15; 68 329-19-19, fax: 68 329-19-03 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 

(agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl, katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl). 

 

W imieniu prowadzącej prosimy o wcześniejsze przekazanie do RIO szczegółowych pytań związanych 

z problematyką szkolenia. W załączeniu przekazujemy program szkolenia wraz z kartą zgłoszenia. 

 

Z poważaniem 
Ryszard Zajączkowski 

Prezes Izby 
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REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  

W ZIELONEJ GÓRZE 
 

 

Szkolenie 

Windykacja należności cywilnoprawnych 

 Termin:  16-11-2011r. 

 Godzina rozpoczęcia:  9.30  

 Miejsce: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13) 

 Prowadzący: Hanna Kmieciak 

 Koszt uczestnictwa: 165 zł/os. 

 Zgłoszenia –  tel. (68)   329 19 15, 329 19 19,   fax (68) 329 19 03; 

e-mail: agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl, katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl 

 
 

PROGRAM 

1. Powstawanie zobowiązań cywilnoprawnych: najważniejsze zapisy w umowie; Jak ustalić 

termin płatności. Jak ustalić, które należności mają charakter cywilnoprawny: użytkowanie 

wieczyste, dzierżawy, najem, czynsz, opłata za wodę, opłata za wywóz nieczystości, 

należność wynikająca z faktury. 

2. Wygasanie zobowiązań cywilnoprawnych: Czy tylko zapłata powoduje zaspokojenie 

wierzyciela? Jak rozliczyć zobowiązanie uregulowane po terminie płatności. Czy 

dopuszczalne jest potrącenie? Co to jest wykonanie zastępcze i jak wygasza ono 

zobowiązanie? Jakie i kiedy przyznać ulgi w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych. Czy do 

udzielenia ulgi konieczna jest uchwała rady miasta? W jakim trybie i w jaki sposób wierzyciel 

może udzielić ulg w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych? 

3. Wezwanie do zapłaty, czyli pierwsze kroki, gdy dłużnik nie płaci zobowiązań. Odpowiemy na 

pytania: Czy zawsze należne są odsetki? Jaki rodzaj odsetek obowiązuje w dochodzeniu 

należności cywilnoprawnych? Upomnienie czy wezwanie do zapłaty? Czy można pobrać 

koszty upomnienia? Co powinno zawierać wezwanie do zapłaty? Czy i jakie koszty wezwania 

wskazywać? Kiedy, w jakim terminie, należy wystawić wezwanie do zapłaty?  

4. Egzekucja należności cywilnoprawnych, czyli wszystko o tytułach wykonawczych. Zajmiemy 

się takimi problemami jak: Postępowanie upominawcze czy nakazowe zmierzające do 

wyegzekwowania długu. Rola sądu w dochodzeniu należności cywilnoprawnych na rzecz 

miasta. Tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy. Kto, na czyj wniosek i w jaki sposób nadaje 

klauzulę wykonalności. Zabezpieczenie zaległości, czyli jak wpisać hipotekę. Rola komornika 

sądowego: Kiedy i kto wnioskuje o egzekucję należności cywilnoprawnych? Jakie środki 

egzekucyjne przysługują w egzekucji komorniczej? Jak przyśpieszyć ściąganie długu przez 

komornika? Jak dłużnik może bronić sie przed egzekucją i jak powinien postąpić wierzyciel? 

Czy dłużnik może wnioskować o zawieszenie lub wycofanie tytułu wykonawczego? Kiedy 

wierzyciel może zawiesić lub wycofać tytuł wykonawczy. Wskazywanie majątku dłużnika – 

prawo czy obowiązek? Przysługujące środki egzekucyjne – co wierzyciel powinien o nich 

wiedzieć i do czego ta wiedza jest potrzebna. Środki ostateczne, czyli egzekucja  

z nieruchomości – kiedy i w jaki sposób wierzyciel ma po nią sięgać? Kolejność zaspokajania 

wierzycieli w egzekucji z nieruchomości. Egzekucja a upadłość i likwidacja przedsiębiorcy. 

5. Krajowy rejestr dłużników, czyli czy i w jaki sposób ujawniać zaległości? Komu udzielać 

informacji o dłużnikach gminy? Czy firma windykacyjna może ściągać należności 

cywilnoprawne na rzecz miasta? 

6. Co zrobić gdy egzekucja okazała się bezskuteczna? Kto jeszcze odpowiada za zobowiązania 

dłużnika? Jak liczyć termin przedawnienia zobowiązań cywilnoprawnych i kto za to 

odpowiada? 

7. Pytania i dyskusja. 
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Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu : 

Windykacja należności cywilnoprawnych 

Termin: 16 listopada 2011r. 

        …………………………………….. 

        (NIP) 

 

…………………………………………………………                 …………………………………...........                                           
(jednostka)       (Telefon) 

 
 
……………………………………………………. - ………………………………………………………. 
(imię i nazwisko - stanowisko) 

 
……………………………………………………. - ………………………………………………………. 
(imię i nazwisko - stanowisko) 

 


