PROCES WINDYKACJI NALEŻNOŚCI
W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH
- STAN PRAWNY LISTOPAD 2021 PROGRAM SZKOLENIA:
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Windykacja należności – zagadnienia ogólne:
Odsetki za opóźnienie, odsetki ustawowe za opóźnienie.
Odsetki maksymalne – zasady obliczania. Kiedy można je stosować?
Zasady zaliczania wpłat dłużnika.
Terminy przedawnienia roszczeń.
Windykacja sądowa i pozasądowa.

2.
a)
b)
c)

Zakaz nadużywania prawa procesowego i nowe zasady stosowania pouczeń
Nadużycie prawa procesowego – pojęcie, praktyczne przykłady
Stosowanie zakazu nadużycia prawa procesowego po nowelizacji.
Nowe zasady pouczeń dla stron postępowania.

3.
a)
b)
c)

Doręczenia – nowe zasady doręczania pism procesowych
Doręczenia przez sąd i przez komornika.
Doręczenia przez pełnomocników.
Doręczenia na adres w publicznym rejestrze.

4.
a)
b)
c)

Pisma procesowe po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego
Nowe elementy pisma procesowego
Braki formalne pism
Nowe elementy pozwu

5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Rozpoznanie sprawy o zapłatę według nowych zasad
Nowe zasady organizacji postępowania
Ograniczenia w składaniu pism procesowych
Plan rozprawy
Nowe zasady zgłaszania wniosków dowodowych.
Dowody z dokumentów.
Korzystanie z dowodów znajdujących się w aktach innych spraw.
Zeznania świadków.
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6.
a)
b)

Wydawanie nakazów zapłaty
Nowe przepisy wspólne w sprawach, gdzie wydawany jest nakaz zapłaty.
Zmiany w postępowaniu nakazowym i upominawczym

7.
a)
b)
c)

Środki zaskarżenia
Nowe zasady doręczania uzasadnień wyroków.
Zmiany w rozpoznawaniu apelacji.
Możliwości wniesienia zażalenia według znowelizowanych przepisów.

8.
a)
b)

Opłaty i koszty procesu
Nowe zasady wnoszenia opłat sądowych
Opłata za wniosek o uzasadnienie i zasady jej rozliczenia w razie wniesienia apelacji

9.
a)

Postępowanie egzekucyjne:
Właściwość komornika, jako organu egzekucyjnego. Czy komornik może odmówić przyjęcia
wniosku egzekucyjnego?
Elementy wniosku egzekucyjnego.
Sposoby prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym – skarga na czynności komornika.
Zasady rozstrzygania zbiegów egzekucji.
Zmiany w art. 831 Kodeksu postępowania cywilnego w odniesieniu do wierzytelności
spółdzielni.
Postępowanie o wyjawienie majątku dłużnika.
Zasady pokrywania wydatków w toku egzekucji.
Zasady ustalania opłat egzekucyjnych oraz obciążania nimi stron postępowania.
Zakończenie postępowania egzekucyjnego. Nadzór nad egzekucją.

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

10. Niewypłacalność dłużnika a egzekucja – możliwości zastosowania skargi pauliańskiej.
11. Windykacja należności od spadkobierców oraz z majątku wspólnego małżonków
a) Zasady odpowiedzialności za długi spadkowe po ostatnich zmianach przepisów kodeksu
cywilnego.
b) Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku z wniosku wierzyciela
c)
Egzekucja z majątku wspólnego małżonków. Uzyskanie klauzuli wykonalności przeciwko
małżonkom.
12. Inne przypadki windykacji – windykacja z majątku spółki.
a) Klauzula wykonalności przeciwko wspólnikom spółek osobowych.
b) Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
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Prelegent: Pani Magdalena Druzic - radca prawny wpisany na listę radców prawnych
prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie pod numerem KR-2965,
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada bogate
doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego dla przedsiębiorców z branży budowlanej,
usługowej oraz IT. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek, ochronie danych
osobowych, prowadzeniu sporów sądowych oraz sądowym odzyskiwaniu należności
WEBINAR OBEJMUJE MODUŁ PYTAŃ I ODPOWIEDZI!
DOSTĘPNE NARZĘDZIA: CZAT oraz ZADAJ PYTANIE
w wiadomości prywatnej do prelegenta

09.11.2021, godz. 9.00 – 13.30
CENA SZKOLENIA: 329 zł + VAT/os.
Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, zaświadczenie o uczestnictwie oraz
autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia). Sposób zapłaty:
faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy do szkoleń online: CLICKMEETING
Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy webinarowej wraz z instrukcją
postępowania. Podczas szkolenia uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje na tablicy oraz mają dostęp
do czatu, na którym mogą zadawać pytania. Wymagania techniczne: dostęp do Internetu i komputer z
głośnikiem.
Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji
nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia.
* * *
UWAGA! W szkoleniach online zgłoszenie jednego uczestnika jest równoznaczne z uzyskaniem jednego dostępu do
szkolenia, jeden dostęp oznacza udział jednej osoby. W szkoleniach online mogą brać udział wyłącznie osoby, które
dokonały imiennego zgłoszenia na dane szkolenie.
Organizator szkolenia oświadcza, że cała treść szkolenia (w tym materiały) dostępna po zalogowaniu do platformy
jest przedmiotem praw autorskich, których jest właścicielem. Zakazuje się nagrywania, kopiowania, powielania,
robienia zdjęć oraz dalszego przekazywania treści bez zgody właściciela praw autorskich.
Zgodnie z przepisem art. 116 ust. 1 i art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia, lub w celu rozpowszechnienia
utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie,
fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.
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