
 

           ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ON-LINE 

Jak zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie 

„śmieciowej” i w innych podatkach,  opłatach lokalnych            

oraz niepodatkowych należnościach budżetowych 

       11.12.2020 r.   

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Zarządzanie wpłatą w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w podatkach i 

innych opłatach: 

a) zapłata opłaty przez osobę bliską; 

b) rozliczenie wpłaty – zasady zaliczania wpłat na poczet zaległości podatkowych, odsetek za 

zwłokę i kosztów upomnienia; 

c) nowe / obowiązujące od 1 września 2019 roku zasady zaliczania dokonanych wpłat; 

d) ustalenie kosztów upomnienia; 

e) zasady postępowania w przypadku nieuiszczonych kosztów upomnienia; 

f) wydawanie postanowień w zakresie zarządzania wpłatą opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

2. Przedawnienie zobowiązania podatkowego − definicja i skutki dla wymiaru − powstanie 

zobowiązania w opłacie i sposoby jego wygaśnięcia (efektywne i nieefektywne); − cel instytucji 

przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, liczenie terminu przedawnienia zobowiązania w 

opłacie a wpływ prawa lokalnego (termin podstawowy a sposób jego obliczania, terminy 

płatności opłaty), omówienie przykładów praktycznych; − upływ terminu przedawnienia – 

skutki materialnoprawne i procesowe; − czy dla upływu terminu przedawnienia ma znaczenie 

to czy opłata została określona w deklaracji bądź w decyzji. 

3. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia − definicja zawieszenia biegu terminu przedawnienia, 

czy można zawiesić termin przedawnienia jeśli termin ten jeszcze się nie rozpoczął, czy 

„zawieszony okres” dolicza się do biegu terminu przedawnienia po ustąpieniu okoliczności 

zawieszenia; skutki zawieszenia dla wymiaru opłaty, omówienie przykładów praktycznych – 

tezy orzecznictwa; − odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty opłaty lub zaległości z 

jej tytułu, obliczanie biegu terminu przedawnienia, rozpoczęcie i zakończenie okresu 

zawieszenia biegu terminu przedawnienia, wpływ braku terminowości dokonanej wpłaty 

należności przez podatnika zgodnie z decyzją administracyjną; − wszczęcie postępowania o 

przestępstwo lub wykroczenie skarbowe a zawieszenie biegu terminu przedawnienia opłaty, 

przestępstwo i wykroczenie skarbowe w opłacie, naliczanie dalszego biegu terminu 

przedawnienia, warunek zawieszenia biegu terminu przedawnienia na skutek podejrzenia 

popełnienia przestępstwa lub wykroczenia związanego z niewykonaniem zobowiązania 

podatkowego, odpowiedzialność organu za zawiadomienie podatnika o nierozpoczęciu lub 

zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania z tytułu opłaty jak i rozpoczęciu bądź 

dalszym biegu terminu przedawnienia po upływie okresu zawieszenia, tezy za i przeciw 

stosowaniu procedur karnoskarbowych; − wniesienie skargi do sądu administracyjnego na 

decyzję dotyczącą zobowiązania w opłacie a zawieszenie biegu terminu jego przedawnienia, 

określenie terminu i okoliczności rozpoczyna się i zakończenia okresu zawieszenia biegu 

terminu przedawnienia, zwrot akt sprawy, wpływ cofnięcia skargi na zawieszenie; − 

postępowanie zabezpieczające a wpływ na bieg terminu przedawnienia, m.in. wydanie decyzji 

o zabezpieczeniu, „uzasadniona obawa”, uprawdopodobnienie uchylania się od zapłaty, 

charakter prawny decyzji o zabezpieczeniu, tok postępowania organu, znaczenie dobrowolności 

i przymusu wykonania zabezpieczenia, wpływ doręczenia postanowienia o przyjęciu 

zabezpieczenia, stwierdzenie nieważności decyzji o zabezpieczeniu; − możliwość wielokrotnego 

zawieszenia biegu terminu przedawnienia. 

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba do kontaktu 

Agnieszka Skwarzyńska 

Tel./Fax 81 745 06 00 

Tel. kom. 514 062 750  

e-mail: 

a.skwarzynska@fundacja-

pan.lublin.pl 

 
 

 
 

4. Przerwanie biegu terminu przedawnienia − definicja „przerwania 

biegu terminu przedawnienia” oraz jego skutki dla wymiaru opłaty 

okoliczności przerwania biegu terminu przedawnienia, znaczenie 

„nowego biegu terminu przedawnienia”, − skutki wystąpienia 

przesłanki przerywającej bieg terminu przedawnienia w sytuacji gdy 

termin ten jeszcze się nie rozpoczął; − szczególna sytuacja 

przerwania biegu terminu przedawnienia wskutek ogłoszenia 

upadłości (ogłoszenie upadłości przed rozpoczęciem biegu terminu 

przedawnienia); − przerwanie biegu terminu przedawnienia wskutek 

zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został 

zawiadomiony; − znaczenie „czynności egzekucyjnej”, „środka 

egzekucyjnego”, „zastosowania środka egzekucyjnego” oraz 

„zawiadomienia o zastosowaniu środka egzekucyjnego”, zakres 

środków egzekucyjnych przerywających bieg terminu 

przedawnienia − tezy orzecznictwa; − zastosowanie kolejnych 

środków egzekucyjnych a przerwanie biegu terminu przedawnienia; 

− zastosowanie środka egzekucyjnego i uchylenie decyzji 

wymiarowej wpływ na zniweczenie skutku przerwania biegu terminu 

przedawnienia − kierunki orzecznicze; − umorzenie postępowania 

egzekucyjnego a skuteczność przerwania biegu terminu 

przedawnienia poprzez zastosowanie środka egzekucyjnego. 

5. Zasady wystawiania upomnień – wszystko o upomnieniu na 

zaległość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

terminy wystawiania upomnień;  istota upomnienia; znaczenie 

upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym; elementy upomnienia; 

podpis w upomnieniu; doręczenie upomnienia pełnomocnikowi; 

„pojemność” upomnienia; upoważnienie do podpisu upomnienia – 

wymóg czy konieczność; obowiązek w zapłacie kosztów 

upomnienia; doręczanie upomnień osobie przebywającej za granicą; 

ulgi w spłacie kosztów upomnienia – procedura w zakresie ulg; 

przedawnienia w upomnieniu – doręczenia, windykacja kosztów;  

koszty upomnienia w kontekście znowelizowanej ustawy o finansach 

publicznych; odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych. 

6. Wniosek egzekucyjny i tytuł wykonawczy na obowiązki o 

charakterze pieniężnym: terminy w podejmowaniu czynności; istota 

wniosku o wszczęcie egzekucji administracyjnej; tytuł wykonawczy 

i dokumenty towarzyszące TW-1; rodzaje tytułów wykonawczych; 

obowiązki wierzyciela w zakresie współpracy z organem 

egzekucyjnym. 

7. Odpowiedzialność spadkobiercy za zaległości podatkowe. 

8. Odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe 

podatnika. 

9. Likwidacja nadpłat w opłacie za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz innych opłatach i podatkach: pojęcie nadpłaty; 

określnie wysokości nadpłaty; stwierdzenie nadpłaty; zaliczenie 

nadpłaty na poczet zaległości podatkowych lub należności 

bieżących; zasady zwrotu nadpłaty; oprocentowanie nadpłaty; 

przedawnienie nadpłaty; zwrot nadpłaty spadkobiercom; nadpłata 

jako wierzytelność w postępowaniu egzekucyjnym. 

 

Cel szkolenia: wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego  stosowania 

przepisów ordynacji podatkowej oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w zakresie 
zarządzania opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innymi podatkami i 

opłatami samorządowymi. 

Uczestnicy szkolenia otrzymają autorskie wzory: Karty odpisu należności 

przedawnionej - z poleceniem odpisu kwoty przedawnionej. 
 

Adresaci 

Szkolenie 

przeznaczone jest 

pracowników 

urzędów gmin, 

miast, biur 

związków 

międzygminnych 

oraz jednostek 

organizacyjnych, 

którym powierzono 

obowiązki w 

zakresie  

zarządzania 

należnościami w 

opłacie za 

gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi oraz 

w samorządowych 

podatkach i 

opłatach. 
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Wykładowca  

Prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  

w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut 

Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej 

Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania 

środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej 

w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany 

na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia 

Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. naczelnik wydziału finansowego Urzędu Miejskiego 

w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik 

służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK 

Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności 

pieniężnych” oraz cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych 

nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. 

 

 

 

 

Miejsce szkolenia 

Szkolenie realizowane będzie w formie on-line. Przed szkoleniem otrzymają Państwo 

link do platformy, na której się ono odbędzie. Wystarczy wejść w link, dokonać 

prostej rejestracji i w dniu zajęć o wyznaczonej godzinie dołączyć do wirtualnego 

pokoju. Udział w szkoleniu pozwoli nie tylko zapoznać się z tematem prezentowanym 

przez trenera, ale także zadać mu pytanie i porozmawiać z innymi uczestnikami 

szkolenia. 

 

Termin  
11 grudnia 2020 r., godz. 10.00 – 14.00 

Cena 

240 zł netto / os. 

Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70% ze środków 

publicznych. 

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji 

elektronicznej 

UWAGA! RABAT 10% dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej instytucji. 

Płatność przelewem podstawie faktury w terminie 14 dni po szkoleniu. 

 

Zgłoszenia 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres: 

a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl, faxem na nr 81 745 06 00 lub poprzez 

formularz na stronie www.fundacjapan.pl do 8 grudnia 2020 r. 

Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza telefonicznie lub mailowo 

pracownik Fundacji! Ilość miejsc ograniczona. 

Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia będzie 

równoznaczny z obciążeniem Państwa 50% kwoty odpłatności za szkolenie. 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia                            

w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE ON-LINE 

Jak zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie „śmieciowej” i w innych 

podatkach, opłatach oraz niepodatkowych należnościach budżetowych 

11.12.2020 r.  

DANE UCZESTNIKA: 

Imię i Nazwisko:  

Stanowisko:   

E-MAIL:  

TELEFON KONTAKTOWY:  

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu: 

realizacji mojego zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu, a także w celu dokonania czynności rozliczeniowych*. 
Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez 
wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl 
(*Brak zgody uniemożliwia realizację zgłoszenia i uczestnictwo w szkoleniu) 
 

                                          ……………………………………………… 
                                                              podpis uczestnika szkolenia 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu 

informowania mnie drogą elektroniczną o organizowanych szkoleniach. Zgoda dotyczy podanego adresu 
poczty e-mail. Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, 
poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl 
 

                                          ……………………………………………… 
                                                              podpis uczestnika szkolenia 

DANE DO FAKTURY: 

NABYWCA:  

ADRES:  

NIP:  

ODBIORCA:  

ADRES:  

□ Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu opłacone jest co najmniej w 70% ze środków publicznych 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres: 

a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem na nr 81 745 06 00 
 

F u n d a c j a  P o ls k ie j  A k a d e m i i  N a u k   
Pałac Czartoryskich 20-080 Lublin, Plac Litewski 2;  

Tel./Fax: + 48 81 745 06 00, email: fundacja@fundacja-pan.lublin.pl, www.fundacjapan.pl 
NIP: 712-27-97-397 REGON: 432657205 KRS: 0000160127 

 
 
 
 

……………………………………………… 
pieczęć instytucji 

……………………………………………… 
miejscowość i data 

……………………………………………… 
imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej 

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk 
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