Oferta szkolenia
WLR Training Group | wlr.com.pl

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA
w świetle najnowszych zmian w prawie
i orzecznictwa sądowego
27 lutego 2019 r. Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa
Program szkolenia:
1. Przypadki i przesłanki wstrzymania się przez wierzyciela z egzekucją administracyjną.
2. Obowiązki wierzyciela przed skierowaniem sprawy do egzekucji administracyjnej.
3. Tryb obciążenia wierzyciela kosztami egzekucyjnymi.
4. Problematyka związana z wyrokiem TK z dnia 28 czerwca 2016 roku SK 31/14 w pracy organów
wierzycielskich i egzekucyjnych.
5. Działania informacyjne wierzyciela.
6. Upomnienie i tytuł wykonawczy - kwestie związane z ich wystawieniem.
7. Tryb nieprzystępowania do egzekucji administracyjnej.
8. Zmiana właściwości miejscowej organu egzekucyjnego w trakcie egzekucji np. na skutek zmiany miejsca
zamieszkania zobowiązanego.
9. Zarzuty w egzekucji - rola wierzyciela.
10. Praktyczne aspekty umorzenia i zawieszenia egzekucji administracyjnej.
11. Planowane zmiany w obszarze egzekucji administracyjnej, w szczególności kosztów egzekucyjnych.
12. Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników.

Wykładowca:
Sędzia Sądu Okręgowego, były pracownik administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego, wykładowca
uczelni wyższych oraz firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, współpracownik Gazety
Prawnej – Gazety Samorządu i Administracji.
Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE.
Laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień
publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Prowadzi szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego,
postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej- cywilnej oraz egzekucji administracyjnej
należności pieniężnych i niepieniężnych, a także dróg publicznych dla zarządców szczebla samorządowego,
GDDKiA.
Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych - Ministerstwa
Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, PFRON Warszawa, agencji
rządowych- Agencji Rynku Rolnego, ARiMR w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych
wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

Harmonogram:
09:45
10:00
11:30
11:45
13:30
14:00
16:00

- 10:00
- 11:30
- 11:45
- 13:30
- 14:00
- 16:00

Rejestracja i przywitanie uczestników
Szkolenie
Przerwa kawowa
Szkolenie
Lunch
Szkolenie
Zakończenie szkolenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Prosimy przesłać e-mailem: WLR@WLR.COM.PL lub faksem: 22 623 82 25

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA
w świetle najnowszych zmian w prawie i orzecznictwa sądowego
27 lutego 2019 r. Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa
Imiona, nazwiska oraz stanowiska uczestników:

Nazwa firmy:

NIP:

Adres firmy:

Tel:

Fax:

Proszę o wysłanie e-faktury VAT w formie załącznika
PDF na adres e-mail: …………………………………..……………
Proszę o wystawienie tradycyjnej faktury VAT

E-mail:

Uwagi:

Cena uczestnictwa
690 zł + VAT - koszt udziału jednej osoby
630 zł + VAT - koszt uczestnictwa jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Warunki uczestnictwa
Cena obejmuje: prelekcje, materiały, certyfikat oraz wyżywienie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. Wpłaty
należy dokonać na konto podane na dokumencie proforma lub fakturze VAT Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją
z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Rezygnację z udziału należy przesyłać
listem poleconym na adres organizatora. Prosimy o dokonanie wpłaty zgodnie z terminem płatności podanym na fakturze proforma.
Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz fakturę pro forma. Nieodwołanie zgłoszenia
lub niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. W przypadku rezygnacji w terminie mniejszym niż
14 dni przed rozpoczęciem szkolenia pobierane jest 100% opłaty za udział bez względu na termin wysłania formularza zgłoszeniowego.
W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie WLR
Training Group zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy szkolenia wskazani przez osobę zgłaszającą zostaną
niezwłocznie poinformowani o tym fakcie. W przypadku finansowania ze środków publicznych faktura VAT zostanie wystawiona ze
stawką VAT zw. ale cena na fakturze będzie ceną brutto z tego formularza zgłoszeniowego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk z siedzibą w Warszawie
w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych
(Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk (zgodnie
z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 „o świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi
prawo do odwołania powyższej zgody. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu

OŚWIADCZENIE VAT ZW
Oświadczamy, że nabyta od WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk. mająca charakter usługi kształcenia zawodowego lub
przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych: (Prosimy zaznaczyć właściwą opcję) :
w całości, zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c
ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r.
(Dz. U. z 2016 r. nr 710 z późniejszymi zmianami) *

w co najmniej 70 %, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w
sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz
warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz.
1722 z późniejszymi zmianami).*

Oświadczamy, że akceptujemy warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz zobowiązujemy się do zapłaty.

Podpis i pieczątka
WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk
Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa, tel.: 22 623 82 23, fax: 22 623 82 25

wlr.com.pl

