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Postępowanie sądowe i egzekucyjne z uwzględnieniem zmian od 2019 r. w ujęciu 
praktycznym 

Cel szkolenia: 
Szkolenie ma na celu omówienie różnych trybów dochodzenia należności w postępowaniu 
sądowym przeciwko różnym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Uczestnik 
szkolenia zostanie wprowadzony w proces egzekucji należności od momentu złożenia wniosku 
egzekucyjnego, po jej zakończenie. Poruszona zostanie również w sposób praktyczny kwestia 
zabezpieczenia roszczenia.   
 
Adresaci szkolenia: 
Pracownicy działów księgowości, pracownicy działów windykacji należności, wspólnicy spółek, 
członkowie zarządów. 
 

Program: 
 
I. Rodzaje orzeczeń sądowych wraz z ich omówieniem, uprawniających do 

zabezpieczenia/egzekucji: 

1. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, 

2. Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, 

3. Wyrok, 

4. Ugoda sądowa, 

5. Akt notarialny, 

6. Postanowienie, 

 
II. Postępowanie zabezpieczające, jako sądowy mobilizator na dłużników: 

1. Przegląd przesłanek uprawniających do uzyskania zabezpieczenia roszczenia w trakcie 

trwania procesu, 

2. Przebieg postępowania o udzielenie zabezpieczenia, 

3. Koszty postępowania – obciążenie nimi dłużnika poprzez orzeczenie sądu. 

 
III. Problematyka uzyskania tytułu wykonawczego, jak złożyć wniosek: 

1. Przeciwko wspólnikom handlowych spółek osobowych, 

2. Przeciwko małżonkowi dłużnika, 

3. Do aktu notarialnego, 

4. Ugody sądowej, 

5. Do wyroku sądu I i II instancji. 

 
IV. Postępowanie egzekucyjne, omówienie sposobów egzekucji: 

1. Wniosek egzekucyjny, 

2. Sposoby poszukiwania majątku dłużnika, 

3. Współpraca wierzyciela z komornikiem sądowym, 

4. Egzekucja z rachunku bankowego, wynagrodzenia, wierzytelności, 
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5. Egzekucja z ruchomości i nieruchomości, 

6. Zbieg egzekucji – nowe przepisy, 

7. Plan podziału środków uzyskanych z egzekucji, 

8. Czy egzekucja zawsze jest konieczna, regulacje podatkowe 

 
V. Ustawa o komornikach sądowy i ustawa o kosztach komorniczych – przegląd nowości 

1. System opłat  egzekucyjnych, 

2. Sankcja 150,00 zł obciążająca wierzyciela w przypadku bezskutecznej egzekucji, 

3. Wysokość opłat egzekucyjnych, 

4. Utrwalanie obrazu i dźwięku przez komornika sądowego, 

5. Skarga na czynności komornika. 


