
 

 

Windykacja w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych 

 Po zmianach obowiązujących od 21 sierpnia i 7 listopada 2019 roku 

 

Rzeszów 24.10.2019 r. Hotel Ferdynand ul. Grottgera 28a 

(godziny szkolenia 10:00 - 15:00) 

 

379,00 zł + VAT/os. 
W cenie szkolenia: (autorskie materiały szkoleniowe, przybory piśmiennicze, serwis kawowy, 

obiad w restauracji, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)  

 

Reforma postępowania cywilnego zmienia prawie 300 artykułów.  Zmiany te mają istotne 

znaczenie dla kształtu i prawidłowych zasad windykacji w spółdzielniach mieszkaniowych.  

Na szkoleniu zostaną omówione praktyczne rozwiązania problemów dotyczących m.in.: 

błędów spółdzielni i wspólnot na wstępnym etapie windykacji, nowych obowiązków w 

zakresie windykacji przedsądowej, nowych wymagań formalnych dla pism procesowych, 

konsekwencji niespełnienia wymagań formalnych dotyczących pism procesowych, zwrotu 

odsetek za wydatek poniesiony przez stronę postępowania , niepodjęcia korespondencji 

przez pozwanego zawierającej odpis pozwu z nakazem zapłaty, wykazania przez powoda, że 

pozwany zamieszkuje pod adresem wskazanym w pozwie, zasad odbierania zeznań od 

świadka, uzasadnień wyroku i sposobów ich zaskarżania 

 

W programie szkolenia m.in.. : 

 

- Nowe wymogi wezwania do zapłaty 

 

- Zmienione regulacje dotyczące odsetek 

 

- Zmiany w postępowaniu dowodowym 

 

- Zmiany podstaw wydania wyroku zaocznego 

 

- Nowe regulacje dotyczące kosztów sądowych, a windykacja w spółdzielniach i 

wspólnotach mieszkaniowych 

 
 

Wykładowca : Pan Dariusz Wociór 

 radca prawny, wieloletni pracownik dużej spółdzielni mieszkaniowe w Warszawie (PRAKTYK), 

zajmujący się obsługą prawną spółdzielni i wspólnot. Pisze i opracowuje dokumenty wewnętrzne w 

spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach tj. statuty, regulaminy, uchwały i umowy. Absolwent 

wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył Studia Przygotowania 

Pedagogicznego i posiada uprawnienia do nauczania. W 2010 r. uzyskał licencję zawodową w zakresie 

zarządzania nieruchomościami. Autor publikacji z zakresu prawa spółdzielczego m.in. Rzeczpospolita i 

wydawnictwo CH Beck. Doświadczony i lubiany wykładowca. 

 

 

 



 

 

 

Program Szkolenia : 

 

1. Specyfika windykacji w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych 

2. Błędy spółdzielni i wspólnot na wstępnym etapie windykacji 

3. Nowe wymogi wezwania do zapłaty 

4. Zmienione regulacje dotyczące odsetek 

5. Problemy z doręczeniem pozwu – wskazówki praktyczne 

6. Instytucja nadużycia prawa procesowego 

7. Podwyższenie wymogów formalnych co do pism składanych przez profesjonalnych 

pełnomocników 

8. Instytucja oddalenia oczywiście bezzasadnego powództwa 

9. Procesowy zarzutu potrącenia  

10. Posiedzenie przygotowawcze i plan rozprawy 

11. Zmiany w postępowaniu dowodowym 

12. Zmiany co do podstaw wydania wyroku zaocznego 

13. Nowe zasady co do sporządzania uzasadnień wyroków i postanowień 

14. Zmiany dotyczące zażalenia i apelacji 

15. Postępowanie w sprawach gospodarczych, a windykacja w spółdzielniach i wspólnotach 

mieszkaniowych 

16. Zmiany w postępowaniu upominawczym nakazowym 

17. Które przepisy stosujemy do spraw wszczętych i nie zakończonych 

18. Nowe regulacje dotyczące kosztów sądowych, a windykacja w spółdzielniach i wspólnotach 

mieszkaniowych 

19. Zmiany dotyczące postepowania egzekucyjnego dotyczące komorników 

20. Koszty komornicze 

21. Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów a windykacja 

22. Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu 

23. Problemy z naliczaniem opłat w spółdzielniach i wspólnotach a windykacja 

24. Problemy z naliczaniem czynszu najmu i dzierżawy a windykacja 

25. Jak powinien zachować się w sądzie po zmianach członek zarządu i główny księgowy spółdzielni 

mieszkaniowej 

 

 

 



 

 

 

Formularz Zgłoszeniowy 

Windykacja w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych 

 Po zmianach obowiązujących od 21 sierpnia i 7 listopada 2019 roku 

Termin szkolenia 24 października 2019 r. godzina 10:00 – 15:00 

Miejsce szkolenia Rzeszów, Hotel Ferdynand ul. Grottgera 28 

Cena szkolenia 379 zł + VAT 

Państwa dane  rozliczeniowe: 

Nazwa spółdzielni/firmy: 
 

 

Adres:  

NIP:  

Forma płatności Przelew po otrzymaniu faktury  

Osoby zgłaszane na szkolenie 

Lp. Imię i Nazwisko: Stanowisko: 
Telefon bezpośredni 

do osoby zgłaszanej: 

Adres email do osoby 

zgłaszanej: 

1. 
 

 
   

2. 
 

 
   

3. 
 

 
   

4.     

5.     

6.     

 
…….……………. 

Data i podpis 

 

Przy zgłoszeniu  minimum 2 osób – 5% rabatu ! 

Zgłoszenie przez stronę www.kcrp.pl – dodatkowe 5% rabatu ! 

 

Zgłoszenia proszę przesyłać faksem na numer (32) 700 79 19 lub mailowo na adres biuro@kcrp.pl 

 


