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I. Dochodzenie roszczeń i
zmiany KPC

Sejm 26.01 uchwalił

projekt zmian nowelizacji
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Dochodzenie roszczeń przed sądem i ich egzekucja, z
uwzględnieniem nowelizacji "naprawczej" KPC i zmian w
postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 9.03.2023

Polskie Towarzystwo Prawa i Gospodarki

- ! Sejm 26.01 uchwalił korektę dużej nowelizacji kpc z
4 lipca 2019 r (Dz. U. poz. 1469, z późn. zm.),

- ! Ustawa z dnia 9.03.2023 o zmianie ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych
ustaw

Sędzia Mirosław Trzaska 
Wizytator ds. Egzekucyjnych i Wieczystoksięgowych i Gospodarczych,
Sędzia Sądu Okręgowego. - Jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i
Prokuratury w Krakowie - Wyznaczony przez KSSiP z ramienia Ministerstwa
Sprawiedliwości do przeszkolenia sędziów z postępowań apelacyjnych w ramach zmian KPC.
wizytator stały z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości. Zasiadał w komisjach egzaminacyjnych
ds. egzaminów komorniczych i notarialnych.Nadzoruje czynności wykonywane przez komorników.
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375 zł + vat

Punkty za szkolenie

Dla kogo ?

• Radcowie prawni

• Adwokaci

• Piony ds windykacji

• Zarząd

• Właściciele

Opis i Zgłoszenie→

Ważna nowelizacja 
postępowania
egzekucyjnego w
administracji

Projekt przewiduje 

rozwiązania, które
umożliwiają przymusowe
dochodzenie należności
związanych z podatkiem
VAT, rozliczanym w
procedurach szczególnych.
Chodzi - jak wyjaśniono - o
podatnika, którego
miejscem zamieszkania lub
siedziby jest inne państwo
niż Polska i deklaracja
została złożona w innym
państwie..

NOWELIZACJA KPC
"NAPRAWCZA" i
postępowanie
gospodarcze

KPC z 4 lipca 2019 r (Dz.
U. poz. 1469, z późn.
zm.),

I. Wymogi pozwu i innych pism procesowych, w
tym zawierających wnioski dowodowe.

II. Właściwość miejscowa i rzeczowa sądów.

III. Nowe zasady doręczeń pism w procesie, w
tym doręczenia za pośrednictwem komornika i w
sprawach gospodarczych.

Dla przedsiębiorcy

W przypadku doręczeń dokonywanych
przedsiębiorcom wpisanym do CEIDG zachodzi
potrzeba innego potraktowania tych osób niż osób
fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej. 

IV. Doręczanie orzeczeń sądowych z
uzasadnieniem i tryb ich zaskarżania.

Zażalenia

Są sytuacje, kiedy dłużnik o zakończonym przeciwko
niemu postępowaniu w sprawie cywilnej o zapłatę
dowiaduje się dopiero po wszczęciu egzekucji
komorniczej (zazwyczaj wiąże się to z zajęciem
środków na rachunku bankowym bądź części
wynagrodzenia).

V. Wymogi apelacji.

VI. Zabezpieczenie roszczeń na czas trwania
procesu.

VII. Postępowanie o nadanie klauzuli
wykonalności.

VIII. Egzekucja sądowa i rola pełnomocników w
postępowaniach egzekucyjnych.

IX. - [Dochodzenie należności z przedmiotu
hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego]

Postępowanie egzekucyjne

w administracji -Ustawa  z
dnia 9 marca 2023r.

Ustawa z 9.03.2023
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Istotne zmiany

dotyczą
postępowania na etapie
egzekucji komorniczej

Nowe zasady doręczeń
pism w procesie, w tym
doręczenia za
pośrednictwem
komornika i w sprawach
gospodarczych.

Opis i Zgłoszenie→

16.03.2023
Zatrudnianie

cudzoziemców -
Przedłuzanie pobytu
po odwołaniu stanu

zagrożenia
epidemicznego z

dniem 24.08.2023 ?
Sędzia Tomasz Kałużny

Opis i Zgłoszenie

o zmianie ustawy o
postępowaniu egzekucyjnym w
administracji
oraz niektórych innych
ustaw

ma m.in. zwiększyć efektywność działań -
poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Przymusowe dochodzenie należności związanych z
podatkiem VAT Nowe przepisy mają usprawnić
działania dotyczące wszczęcia i prowadzenia
egzekucji administracyjnej oraz zwiększyć jej
efektywność.

X. Rejestr Należności Publicznoprawnych

Rejestr Należności
Publicznoprawnych

Projekt ma usprawnić i

korzystanie z Rejestru Należności
Publicznoprawnych służącego do uzyskaniu
informacji o podmiotach, które pomimo obowiązku
nie wykonują zapłaty należności pieniężnych,
podlegających egzekucji administracyjnej, których
wierzycielami są naczelnicy urzędów skarbowych
albo jednostki samorządu terytorialnego. Łatwiejszy
dostęp do rejestrów dla organów państwowych

• uprawnione podmioty, takie jak np. sąd, prokuratura
czy Szef CBA, będą mogły automatyczne
uzyskiwać dane o podmiotach wpisanych do
rejestru. Zakładają również rezygnację z pisemnej
formy upoważnienia osoby fizycznej, która nie
prowadzi działalności gospodarczej, do uzyskania

jej danych z rejestru.

• uproszczony zostanie etap wszczęcia
postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego
(chodzi o rezygnację z nadawania klauzuli o
skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji
administracyjnej i przyjęciu zarządzenia

zabezpieczenia do wykonania).

• doprecyzowany zostanie moment wszczęcia
egzekucji administracyjnej. Wyjaśniono, że chodzi o
sytuację, gdy pierwszą czynnością egzekucyjną jest
zajęcie dokonane poprzez sporządzenie protokołu
zajęcia lub odbioru dokumentu czy też doręczenie
zawiadomienia o zajęciu – innemu podmiotowi lub

urzędowi niż dłużnik zajętej wierzytelności.

• usprawnione zostanie postępowanie organów
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egzekucyjnych,

w przypadku zajęcia rzeczy,

lub prawa majątkowego przez co najmniej dwa
organy egzekucyjne. Dotyczy to rezygnacji z
obowiązku zawiadamiania komornika sądowego o
sposobie rozliczenia środków pieniężnych – w
przypadku, gdy nie przekazał organowi
egzekucyjnemu adnotacji, która umożliwia
prowadzenie łącznej egzekucji, a także, gdy zajęcie
zostanie dokonane w ramach postępowania
zabezpieczającego.

• W ramach egzekucji z rachunku bankowego, nie
będzie obowiązku przetrzymywania przez bank
środków pieniężnych, objętych zajęciem przez

siedem dni.

• Dostęp do akt w postępowaniu administracyjnym

• Skarga w postępowaniu administracyjnym

XI. Elektroniczne
postępowanie
upominawcze 

1. Ramy prawne i zasady działania e-sądu po

zmianach

2. Roszczenia dochodzone w elektronicznym

postępowaniu upominawczym

3. Wnoszenie pism w elektronicznym

postępowaniu upominawczym

4. Wymogi formalne pozwu w elektronicznym

postępowaniu upominawczym

XII. Przedawnienia

1. Jakie czynności przerywają bieg

przedawnienia?

2. Czy dochodzenie roszczeń przed sądem jest

ograniczone w czasie?

3. Rodzaje roszczeń oraz terminy ich

przedawnienia

4. Ogólne terminy przedawnienia

5. Szczególne terminy przedawnienia

6. Urząd Skarbowy , ZUS

Urząd Skarbowy
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Organy podatkowe ścigają członków zarządu spółek,
którzy już dawno przestali pełnić tę funkcję.
Teoretycznie mają takie prawo aż do przedawnienia
zobowiązań podatkowych, ale w praktyce stosują
różne triki pozwalające robić to nawet później. Art.
116 i 118 ordynacji podatkowej są tak sformułowane,
że trudno się uchylić od odpowiedzialności za
podatki spółki, którą kiedyś taka osoba zarządzała,
zwłaszcza gdy ogłoszono upadłość.

© Polskie Towarzystwo
Prawa i Gospodarki
Rynkowej

 Zgłoszenie→

kontakt: 698 657 738

Polecamy

Nowelizacja Kodeksu 
Pracy i Nowa ustawa o
zatrudnianiu cudzoziemców
16.03.2023 SPECUSTAWA
odwołuje stan zagrożenia
epidemicznego - Co dalej
?
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