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Szkolenia Prawne Agnieszka Kuźdub 

04-028 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 53/507  
tel. 607 744 074, 607 744 002 
www.szkolenia-prawne.pl 

  
 
 

 

Zapraszamy na szkolenie 

„Przesłanki i zasady przenoszenia odpowiedzialności na spadkobierców  

za zobowiązania publiczne” 

 

Szkolenie online, 10 listopada 2022 r. 

 

 

Program szkolenia: 

 

1. Zakres zastosowania działu III ordynacji podatkowej do odpowiedzialności spadkobierców  

za długi publiczne. 

2. Prawo spadkowe a prawo publiczne w kontekście odpowiedzialności spadkobierców. 

3. Podstawowe zasady odpowiedzialności spadkobierców w ujęciu materialnym i procesowym. 

4. Sposoby powstawania zobowiązań publicznych, a odpowiedzialność spadkobierców. 

5. Właściwość rzeczowa i miejscowa organów do wydania decyzji w przedmiocie przeniesienia             

odpowiedzialności na spadkobierców. 

6. Odpowiedzialność spadkobierców przed i po dziale spadku. 

7. Sposoby odpowiedzialności za długi spadkowe a konstrukcja decyzji o odpowiedzialności 

spadkobierców. 

8. Spis i wykaz inwentarza a odpowiedzialność spadkobierców. 

9. Zarząd sukcesyjny w procedurze odpowiedzialności spadkobierców. 

10. Termin przedawnienia zobowiązania publicznego w przypadku zgonu beneficjenta a termin  

na wydanie decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobierców. 

11. Odpowiedzialność dalszych i małoletnich spadkobierców. 

12. Prawa, które przechodzą na spadkobierców w rozumieniu działu III ordynacji podatkowej. 
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Szkolenie poprowadzi: Łukasz Sadkowski 
 
Sędzia, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa UE, m.in. książek „Procedura 

zwrotu środków europejskich w świetle praktyki i orzecznictwa sądowego” oraz „Zmiany w Kodeksie 

Postępowania Administracyjnego”. Były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego. 

Doświadczony wykładowca, przeprowadził liczne szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji 

podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, 

egzekucji komorniczej – cywilnej, egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych 

oraz zwrotu środków europejskich. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów 

egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych, m.in. Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, 

Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki; agencji rządowych, m.in. Agencji Rynku 

Rolnego; organów skarbowych; organów samorządowych wszystkich szczebli; administracji rządowej 

szczebla wojewódzkiego.  

 

Informacje organizacyjne: 

Termin i czas trwania szkolenia: 10 listopada 2022 r., w godzinach 9.00 - 15.00  

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online 

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.  

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków 
publicznych. 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat 

ukończenia szkolenia. 

Płatność:  

 dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem 

szkolenia, 

 dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.  

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia 

(skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: 

szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 2 listopada 2022 r.  

 

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl 
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