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Opinia  

do ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności  

celnych i innych należności pieniężnych 

(druk nr 442) 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem opiniowanej ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy 

Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu 

wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2010, 

str. 1, zwanej dalej „dyrektywą 2010/24/UE”). Ustawa uwzględnia również rozporządzenie 

wykonawcze Komisji (UE) nr 1189/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. ustalające szczegółowe 

przepisy dotyczące niektórych przepisów dyrektywy Rady 2010/24/UE w sprawie wzajemnej 

pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń 

(Dz. Urz. UE L 302 z 18.05.2011, str. 16, zwane dalej „rozporządzeniem 1189/2011”). Poza 

wdrożeniem przepisów dotyczących wzajemnej pomocy pomiędzy państwami 

członkowskimi Unii Europejskiej celem ustawy jest także zapewnienie realizacji wzajemnej 

pomocy w odniesieniu do należności pieniężnych, gdy wynika to z zawartych przez Polskę 

umów międzynarodowych z państwami trzecimi. 

Przedmiotem opiniowanej ustawy są zasady udzielania wzajemnej pomocy między 

Rzeczpospolitą Polską a państwami członkowskimi i państwami trzecimi przy dochodzeniu 

podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych. W szczególności ustawa 

określa organizację wzajemnej pomocy, zasady ujawniania informacji i dokumentów, ramy 

stosowania tłumaczeń oraz warunki i tryb wystąpień o udzielenie pomocy. Przesądza także 

o trybie dochodzenia należności. 
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Zgodnie z ustawą wzajemna pomoc obejmuje udzielenie informacji niezbędnych do 

dochodzenia należności pieniężnych, powiadomienie uczestnika postępowania o piśmie, 

orzeczeniu lub innym dokumencie jego dotyczącym (doręczenie dokumentu) oraz 

prowadzenie egzekucji lub dokonanie zabezpieczenia należności. 

W obowiązującym stanie prawnym sposób i zakres udzielania pomocy obcemu państwu 

lub korzystania z jego pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych unormowana jest 

w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji. Stąd 

poza nowymi regulacjami materialnymi znajdującymi wyraz w odrębnej (nowej) ustawie, 

opiniowana ustawa dokonuje niezbędnych zmian w ustawie o postepowaniu egzekucyjnym 

w administracji (m. in. poprzez uchylenie rozdziału 7 działu I). W celu prawidłowego 

wdrożenia dyrektywy 2010/24/UE opiniowana ustawa zmienia ponadto ustawę z dnia 17 

listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach 

wieczystych i hipotece, ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawę z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, ustawę z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, ustawę z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach 

zabezpieczenia emerytalnego, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych 

programach emerytalnych, ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, 

ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawę z dnia 

5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. 

Poza zmianami wynikającymi bezpośrednio z konieczności wdrożenia dyrektywy 

2010/24/UE opiniowana ustawa zawiera także szereg zmian w przepisach dotyczących 

szeroko rozumianego postępowania egzekucyjnego w administracji dla których 

uzasadnieniem jest potrzeba ujednolicenia, zakładanych dyrektywą 2010/24/UE, nowych 

uprawnień wierzycieli z państw obcych z uprawnieniami polskich wierzycieli publiczno-

prawnych, co skutkuje znacznym rozszerzeniem zakresu regulacji ustawy. Są to zmiany 

zarówno w samej ustawie o postepowaniu egzekucyjnym w administracji jak i w przepisach 

traktujących o możliwości dostępu organu egzekucyjnego do informacji będących 

w posiadaniu banków i innych instytucji finansowych, niezbędnych do prowadzenia 

egzekucji. 

Opiniowana ustawa m. in.: 
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1)  zapewnia szerszą wymianę informacji między państwami członkowskimi, 

2)  obejmuje zakresem stosowania wszystkie osoby fizyczne, prawne oraz jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w Unii Europejskiej, 

3)  na nowo określa kategorie należności pieniężnych objętych wzajemną współpracą, 

4)  definiuje prawa i obowiązki wszystkich zainteresowanych stron, 

5)  przewiduje centralne biuro łącznikowe oraz biuro łącznikowe do kontaktów 

z państwami członkowskimi w zakresie wzajemnej pomocy przy dochodzeniu 

należności.  

Wymiana informacji dotyczących dłużnika, objąć ma w szczególności takie informacje 

jak adres zamieszkania (siedziby) podmiotu, posiadane rachunki bankowe, ruchomości 

i nieruchomości, wysokość uzyskiwanych dochodów, źródła dochodów, rodzaj i miejsce 

zatrudnienia, rodzaj i miejsce prowadzonej działalności. Informacje te stanowią katalog 

otwarty. Mają służyć wierzycielowi i organowi egzekucyjnemu do podjęcia decyzji, czy 

wystąpić z kolejnym wnioskiem o udzielenie pomocy, tj. o powiadomienie (doręczenie), 

odzyskanie należności pieniężnych lub podjęcie środków zabezpieczających. Wzajemna 

pomoc obejmować będzie także wymianę informacji bez wniosku (tzw. wymianę 

spontaniczną) w przypadku przewidywanego zwrotu podatku i nadpłaty podatku 

(z wyłączeniem podatku od towarów i usług), a także zwrotu należności celnych.  

Zgodnie z regulacjami przejściowymi do postępowań egzekucyjnych w administracji 

wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie opiniowanej ustawy, znajdą 

zastosowanie normy dotychczasowe, z wyjątkami wprost wskazanymi w opiniowanej 

ustawie. Podobną regułę zastosowano do dotychczas niezrealizowanych, wniosków państw 

członkowskich UE lub państw trzecich o udzielenie pomocy. Nowe przepisy znajdą natomiast 

zastosowanie (co do zasady) do wniosków o udzielenie pomocy przez państwo członkowskie 

lub państwo trzecie, wniesionych przed dniem wejścia w życie ustawy, przez polskich 

wierzycieli i organy egzekucyjne. 

Jako zasadniczy termin wejścia w życie opiniowanej ustawy przyjęto 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia. Jedyny wyjątek dotyczy zmiany wprowadzającej do ustawy o postepowaniu 

egzekucyjnym w administracji nowe art. 28b oraz art. 28c, przewidujące instytucję 

zmienionego tytułu wykonawczego. W tym wypadku termin wejścia w życie nowych 

rozwiązań określono na upływ 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

Termin implementacji dyrektywy 2010/24/UE upłynął 31 grudnia 2011 r. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 49. posiedzeniu w dniu 13 września 2013 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe. Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Finansów 

Publicznych. Komisja wprowadziła do projektu szereg poprawek mieszczących się 

w meritum przedłożenia. Takie poprawki zgłoszono także w trakcie drugiego czytania na 

posiedzeniu Sejmu w dniu 11 września 2013 r. Sejm uchwalił ustawę wraz ze zmianami 

zaproponowanymi przez Komisję oraz poprawkami zgłoszonymi w drugim czytaniu projektu. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

1) systematyka przepisów ustawy. 

Zgodnie z § 60 zasad techniki prawodawczej w celu systematyzacji przepisów ustawy 

artykuły można grupować w jednostki systematyzacyjne wyższego stopnia. W takim 

przypadku artykuły grupuje się w rozdziały, rozdziały grupuje się w działy, a te ostanie łączy 

się w tytuły. Jedynym dopuszczalnym wyjątkiem od tej zasady jest sposób systematyzacji 

przepisów kodeksowych, kiedy to tytuły  można grupować w księgi , a te łączyć w części. Na 

gruncie regulacji kodeksowych, wyjątkowo można wprowadzać oddział jako jednostkę 

systematyzacyjna w ramach rozdziału.  

Opiniowana ustawa wprowadza zmodyfikowaną systematykę przepisów ustawowych, 

nieprzyjętą Zasadami techniki prawodawczej, grupując artykuły ustawy o wzajemnej pomocy 

w oddziały, oddziały w rozdziały, a te ostanie w działy. Zabieg ten ocenić należy negatywnie. 

Stąd zasadną powinna być stosowna poprawka. 

 

2) art. 2 ustawy. 

Dyrektywa będąca źródłem prawa Unii Europejskiej wiąże państwo członkowskie tylko 

w odniesieniu do rezultatu który ma być osiągnięty, pozostawiając ustawodawcy krajowemu 

swobodę wyboru formy i środków (art. 288 akapit 3 TFUE). Zgodnie z tym wskazaniem 

implementacja dyrektywy powinna być dokonana w taki sposób, aby w jak największym 

zakresie wpisać się w polski porządek prawny. Z tego względu zasadnym jest odchodzenie od 

dosłownego powtarzania przepisów dyrektywy na rzecz stosowania pojęć ustawodawstwa 

krajowego. Należy wreszcie pamiętać, że dokonując interpretacji przepisów prawa 
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wspólnotowego należy przede wszystkim kierować się sensem i celem całego aktu, a nie jego 

poszczególnymi słowami
1
.  

Pytanie budzi sposób sformułowania, w art. 2, katalogu należności pieniężnych, do 

których znaleźć mają zastosowanie przepisy ustawy. Katalog ten jest w zasadzie 

powtórzeniem stosownych postanowień dyrektywy 2010/24/UE. 

Po pierwsze, wątpliwości budzi określenie podatków jako pobieranych przez „jednostki 

podziału terytorialnego lub administracyjnego” w oderwaniu od definicji zawartej w 

Ordynacji podatkowej, jako regulacji podstawowej dla tej dziedziny spraw. 

Po drugie, niejasnym jest zakres desygnatów kryjących się pod określeniem „refundacji, 

interwencji i innych środków stanowiących część całkowitego lub częściowego systemu 

finansowania Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego 

Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w tym kwot należnych 

w związku z tymi działaniami”. 

Po trzecie, można postawić pytanie jakie instytucje prawne mieszczą się pod 

określeniami „dopłata administracyjna” oraz „podobne do zaświadczeń dokumenty”. 

Wprowadzenie stosownej poprawki wymagałoby poznania intencji wnioskodawców co 

do zakresu normowania art. 2. 

 

3) art. 5 ust. 1 ustawy. 

W myśl art. 5 ustawy wśród podmiotów realizujących zadania z zakresu wzajemnej 

pomocy znajduje się „centralne biuro łącznikowe”. Pytanie budzi, czy konsekwentnie, wobec 

brzmienia art. 11 ustawy, przepis art. 5 nie powinien objąć również „biura łącznikowego”, 

które przejąć może część zadań „centralnego biura łącznikowego”. 

Propozycja poprawki: 

w art. 5 w ust. 1 po wyrazach „centralne biuro łącznikowe,” dodaje się wyrazy „”biuro 

łącznikowe,”; 

 

                                                 

1
 Powyższe potwierdzają „Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej. Zapewnienie efektywności 

prawu Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym” opublikowane przez Urząd Komitetu Integracji 

Europejskiej, zaakceptowane przez Rządowe Centrum Legislacji i stosowane w praktyce przez rządowe 

i parlamentarne służby legislacyjne. 
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4) art. 5 ust. 2 ustawy. 

Zgodnie z powyższym przepisem minister właściwy do spraw finansów publicznych 

wydając rozporządzenie określające tryb współpracy pomiędzy podmiotami realizującymi 

zadania w ramach wzajemnej pomocy kierować się ma „potrzebą zapewnienia sprawnego 

i skutecznego korzystania z pomocy państwa członkowskiego lub państwa trzeciego oraz 

udzielania pomocy państwu członkowskiemu lub państwu trzeciemu”. Wytycznej tej 

postawić można zarzut pozorności.  

Organ uzyskujący prawo do wydania rozporządzenia nie uzyskał w tym wypadku 

konkretnej (realnej) wskazówki co do kierunku, w którym powinien zmierzać wydając akt 

wykonawczy. Założyć bowiem należy, że niezależnie od sformułowania przesłanki „sprawnej 

i skutecznej” wzajemnej pomocy wprost w przepisie, minister nie może wydać 

rozporządzenie nie uwzględniając takiej dyrektywy. Należy pamiętać, że warunkiem 

konstytucyjności przepisu upoważniającego (co za tym idzie także rozporządzenia wydanego 

na jego podstawie) są poprawnie skonstruowane wytyczne. 

 

5) art. 6 ustawy. 

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy do zadań ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych należy sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań związanych z wzajemną 

pomocą. Norma ta ten nie znajduje jednak rozwinięcia w kolejnych przepisach ustawy. Stąd 

pytanie w jakie konkretne uprawnienia nadzorcze wyposażony został właściwy minister 

(przeprowadzenie kontroli, wystąpienie o informacje i wyjaśnienia, żądanie usunięcia 

stwierdzonych nieprawidłowości?).  

 

6) art. 9 ustawy. 

Zgodnie z art. 9 odpowiedzialnym za kontakty z państwami członkowskimi lub 

państwami trzecimi w zakresie wzajemnej pomocy jest centralne biuro łącznikowe. Biuro to 

wyznaczyć ma minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia 

spośród podległych mu albo nadzorowanych przez niego jednostek organizacyjnych. Pytanie 

budzi tak szeroka kompetencja ministra – do powierzania zadań centralnego biura 

łącznikowego nie tylko jednostkom podległym (co samo w sobie nie budzi wątpliwości), ale 

także jednostkom jedynie nadzorowanym przez ministra. W tym drugim zakresie takie 
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powierzenie zadań wykracza poza kompetencje nadzorcze ministra i jako takie powinno 

znaleźć swój wyraz bezpośrednio w ustawie. Tytułem przykładu wskazać można na 

Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A – jednostkę nadzorowaną przez 

ministra, z katalogiem zadań wyznaczonym przez ustawę o gwarantowanych przez Skarb 

Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Rozszerzenie katalogu zadań tej jednostki – biorąc 

pod uwagę konstytucyjny system źródeł prawa powinno nastąpić w drodze ustawy. W tym 

świetle należy też pamiętać, że w samym pojęciu nadzoru mieści się jedynie przeprowadzenie 

kontroli, wystąpienie o informacje i wyjaśnienia, żądanie usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości. 

Powyższe uwagi odnieść należy również biura łącznikowego, o którym mowa w art. 11 

opiniowanej ustawy. 

Przedstawiona poniżej propozycja poprawki pierwszej nakłada na ministra do spraw 

finansów publicznych obowiązek wyznaczenia centralnego biura łącznikowego jedynie 

spośród jednostek mu podległych. Analogiczne zmiany zawiera, w stosunku do instytucji 

biura łącznikowego, druga z poniższych propozycji poprawek. 

Propozycja poprawek: 

1) w art. 9 w ust. 2 wyrazy „podległą albo nadzorowaną jednostkę organizacyjną” zastępuje 

się wyrazami „podległą mu jednostkę organizacyjną”; 

2) w art. 11 w ust. 3 wyrazy „podległą lub nadzorowaną jednostkę organizacyjną” zastępuje 

się wyrazami „podległą mu jednostkę organizacyjną”; 

 

7) art. 11 ust. 1 i 3 ustawy. 

Wątpliwym jest zasadność rozróżnienia „rodzaju lub kategorii” podatków lub należności 

celnych. Można bowiem postawić pytanie jaką odmienną wartość normatywną niesie ze sobą 

sformułowanie „rodzaj”, a jaką „kategoria”. Jeśli takiej różnicy nie ma, to należy dokonać 

odpowiedniej modyfikacji art. 11 ust. 1 i 3 ustawy. W przeciwnym razie różnicę taką będzie 

musiał „znaleźć” minister właściwy do spraw finansów publicznych, jeśli zechce skorzystać 

z fakultatywnego upoważnienia do wydania rozporządzenia wyznaczającego biuro 

łącznikowe. 

Propozycja poprawki: 

w art. 11: 
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a)  w ust. 1 skreśla się wyrazy „lub kategorii”, 

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy ”lub kategorię”; 

 

8) art. 15 ustawy. 

Zgodnie z art. 9 ustawy, który formułuje katalog zadań centralnego biura łącznikowego, 

wśród zadań tych znajduje się m. in. udzielanie informacji na wniosek państw członkowskich 

UE lub państw trzecich. Taką kompetencję centralnego biura łącznikowego, w zakresie 

należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 pkt 1 – 6 ustawy, wyraża art. 67, stanowiąc 

że to właśnie centralne biuro łącznikowe – co do zasady, realizuje samodzielnie takie 

wnioski, a jedynie wyjątkowo, przekazuje wnioski do realizacji naczelnikowi urzędu 

skarbowego. Sprzeczny z tymi rozwiązaniami pozostaje art. 15, który stanowi, że wnioski 

o udzielenie informacji realizuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na 

miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, którego dotyczy wniosek. Tej sprzeczności, 

w dostateczny sposób nie rozstrzyga posłużenie się w art. 16 ustawy sformułowaniem 

„z zastrzeżeniem”. 

Propozycja poprawek: 

1) art. 15 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 15. 1. Wniosek o udzielenie informacji otrzymany od państwa członkowskiego lub 

państwa trzeciego realizuje centralne biuro łącznikowe. 

2. Wniosek o powiadomienie otrzymane od państwa członkowskiego lub państwa 

trzeciego realizuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania lub siedzibę podmiotu, którego dotyczy wniosek.”; 

2) art. 67 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku braku wystarczających informacji centralne biuro łącznikowe 

przekazuje wniosek o udzielenie informacji do realizacji naczelnikowi urzędu skarbowego 

właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, którego dotyczy 

wniosek.”; 

 

9) art. 16 ustawy.  

Przepis art. 16 wydaje się normować szczególne rozwiązanie związane ze spontaniczną 

wymianą informacji – bez wniosku państwa zainteresowanego. W tym wypadku polskie biuro 

łącznikowe uzyskane w ten sposób informacje o przewidywanym zwrocie podatku lub 
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należności celnych przekazywałoby właściwemu miejscowo organowi, o którym mowa w 

art. 19 § 1, 2 lub 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

Należy rozważyć czy posłużenie się w przepisie sformułowaniem „zwrot podatku lub 

należności celnych” nie zawęzi jego stosowania wobec odpowiednich uregulowań art. 64 

ustawy (zwrot podatku, nadpłaty podatku, należności celnych). 

Propozycja poprawki: 

w art. 16 po wyrazach „zwrocie podatku” dodaje się wyrazy ”, nadpłaty podatku”; 

 

10) art. 20 ustawy.  

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 20 informacje i dokumenty, o których mowa w tym 

przepisie nie podlegają przekazaniu drogą elektroniczną. Stąd wątpliwość, czy przepis 

zakłada obowiązek ich przekazania droga pocztową. To ostanie nie wydaje się być intencją 

przepisu. Jeśli tak, to stosowna jest odpowiednia poprawka. 

Propozycja poprawki: 

art. 20 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 20. Informacji i dokumentów otrzymanych przez urzędnika państwa 

członkowskiego w ramach uczestnictwa, o którym mowa w art. 61 ust. 1, nie przesyła się.”; 

 

11) art. 24 ust. 1 ustawy.  

Przepisy ustawy powinny dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów wyrażać 

intencje prawodawcy (§ 6 Zasad techniki prawodawczej). Tego założenia nie spełnia art. 24 

ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem „informacje otrzymywane w ramach wzajemnej 

pomocy podlegają ochronie przewidzianej dla podobnych informacji na podstawie odrębnych 

przepisów”.  

Po pierwsze, wskazać należy, że kwestionowany przepis nakazuje adresatowi 

zrekonstruować normę prawną na podstawie „odrębnych przepisów”, nie określając do jakich 

konkretnych unormowań odsyła. Tymczasem w przepisie odsyłającym należy jednoznacznie 

wskazać przepis lub przepisy prawne, do których się odsyła (§ 156 zasad techniki 

prawodawczej), inaczej to na adresata ustawy przerzucony zostanie obowiązek odnalezienia 

przepisu, który tylko „pozornie” wskazuje mu ustawodawca.  
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Po drugie, wątpliwość budzi określenie „podobne informacje” Zakres desygnatów 

objętych tym pojęciem nie jest jednoznaczny. Z tych względów przepis art. 24 ust. 1 może 

rodzić istotne wątpliwości interpretacyjne. Można bowiem przyjąć jedynie, że informacje 

otrzymywane w ramach wzajemnej pomocy będą podlegały ochronie (jakiej konkretnie 

przepis nie precyzuje), ale tylko wtedy, gdy będą informacjami „podobnymi” do informacji 

już chronionych na podstawie odrębnych przepisów. Może to w istocie ograniczyć zakres 

ochrony informacji otrzymywanych w trakcie wzajemnej pomocy (w sposób trudny do 

przewidzenia ze względu na nieokreśloność przepisów). 

Wydaje się, że właściwym powinno być skreślenie art. 24 ust. 1 jako wadliwego 

legislacyjnie. Pomimo „braku” tego przepisu wszelkie informacje będące danymi osobowymi 

znajdą ochronę na podstawie ustawy o danych osobowych, wprost, a nie jako informacje 

„podobne”. 

 

12) art. 25 oraz art. 28 i art. 29 ustawy.  

Zakres przedmiotowy ustawy, określony (zgodnie z Zasadami techniki prawodawczej) 

w art. 1 oraz uwidoczniony w jej tytule, sprowadza się do regulacji zasad udzielania 

wzajemnej pomocy przez Rzeczpospolitą Polską i państwa członkowskie oraz państwa trzecie 

przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych. Przepis 

art. 2 ustawy definiuje należności pieniężne jako należności podatkowe, celne, refundacje, 

interwencje i inne środki stanowiące część systemu finasowania Europejskiego Funduszu 

Rolniczego Gwarancji oraz opłaty przewidziane w ramach wspólnej organizacji rynku UE dla 

sektora cukru. Zgodnie z tak zakreślonym zakresem przedmiotowym ustawy, informacje 

otrzymywane w ramach wzajemnej pomocy, mogą być wykorzystywane do dochodzenia lub 

zabezpieczenia należności pieniężnych, o których mowa w art. 2. Na to ostanie wskazuje 

wprost art. 25 ustawy.  

Powyższy przepis rozszerza jednak możliwość wykorzystania informacji uzyskiwanych 

w ramach wzajemnej pomocy także na potrzeby obliczenia i dochodzenia obowiązkowych 

składek na ubezpieczenie społeczne (innymi słowy pomimo wyłączenia z zakresu wzajemnej 

pomocy składek na ubezpieczenie społeczne, kwestionowane rozwiązanie zakłada możliwość 

wykorzystania takich informacji także przy dochodzeniu tego rodzaju składek.) Dodatkowo 

przepis art. 28 i 29 zakłada możliwość wykorzystania informacji do bliżej nieokreślonej 
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kategorii celów, innych niż dochodzenie należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 

oraz innych niż obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne.  

Powyższe rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy, uwidocznione jedynie 

w przepisach szczegółowych, uznać należy za wprowadzające w błąd adresatów, co do 

faktycznego zakresu opiniowanej ustawy i jako takie łamiące § 3 ust. 2 Zasad techniki 

prawodawczej, zgodnie z którym w ustawie nie zamieszcza się przepisów, które 

regulowałyby sprawy wykraczające poza wyznaczony przez nią zakres przedmiotowy 

(stosunki, które reguluje) oraz podmiotowy (krąg podmiotów, do których się odnosi). 

 

13) art. 26 ust. 3 ustawy.  

Przepis art. 26 ust. 3 wprowadza definicję „dni roboczych”. Przy czym wprowadza tą 

definicję jedynie w odniesieniu do sformułowania użytego w art. 26 ust. 2, art. 27 oraz art. 29 

ust. 2 ustawy, pomijając art. 22 pkt 2 lit. b, co wydaje się zabiegiem bezzasadnym. 

Dodatkowo wobec posłużenia się przez ustawodawcę techniką „słowniczka” pojęć 

ustawowych, adekwatnym powinno być wprowadzenie definicji do art. 3 ustawy. 

Propozycja poprawek: 

1) w art. 3 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dnia ustawowo wolnego 

od pracy;”; 

2) w art. 26 skreśla się ust. 3; 

 

14) art. 27 i art. 29 ust. 2 ustawy.  

Powyższe przepisy przewidują termin 10 dni roboczych na przekazanie przez centralne 

biuro łącznikowe sprzeciwu wierzyciela lub organu egzekucyjnego w sprawie przekazania 

informacji, o których mowa w art. 25 do innego państwa członkowskiego, niż państwo 

bezpośrednio uczestniczące we wzajemnej pomocy (art. 27) oraz sprzeciwu lub zgody 

wierzyciela lub organu egzekucyjnego na wykorzystanie informacji przez państwo 

członkowskie, innych niż te określone w art. 25 (art. 29 ust. 2). 

Zwraca uwagę brak stosownych terminów na wyrażenie stanowiska przez organ 

egzekucyjny lub wierzyciela. Założyć jedynie można (pośrednio) że jest to termin, krótszy niż 

10 dni (skoro 10 na przekazanie informacji „jest w posiadaniu” centralnego biura 
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łącznikowego). Powstaje pytanie o zasadność rozwiązania, zgodnie z którym ustawodawca 

zakreśla termin na przekazanie przez centralne biuro łącznikowe sprzeciwu w sprawie 

wniosku, od dnia otrzymania wniosku, a nie zakreśla terminu na wyrażenie sprzeciwu przez 

organ lub wierzyciela. 

 

15) art. 29 ustawy.  

Przepis art. 29 formułuje warunki w jakich polski wierzyciel lub organ egzekucyjny 

wyraża albo odmawia wyrażenia zgody na wykorzystanie informacji, uzyskanych w wyniku 

wzajemnej pomocy przez państwo UE, do celów innych niż egzekucja należności, o których 

mowa w art. 2 i innych niż egzekucja składek na ubezpieczenie społeczne.  

Przesłanka, zgodnie z którą możliwość odmowy udzielenia informacji zaistnieje jeśli 

informacje, na podstawie polskich „odrębnych przepisów” nie mogą być wykorzystane do 

„celów podobnych” budzi wątpliwości interpretacyjne. W tym zakresie aktualne pozostają 

uwagi zawarte w ppkt 11 opinii.  

Podkreślenia wymaga jednak, że w przypadku przepisu art. 29 tak dalece ingerującego 

(w zw. z art. 28) w prawa i wolności obywatelskie, precyzja i jasność wypowiedzi 

ustawodawcy, jako urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady określoności przepisów prawa, 

powinna być, bez wątpienia w sposób szczególny dochowana przez ustawodawcę. 

 

16) art. 34, art. 41 ust. 3 oraz art. 56 ust. 2 zdanie drugie ustawy.  

Zgodnie z art. 34 ustawy do wniosku o udzielenie pomocy, czyli do wniosku o:  

1) udzielenie informacji,  

2) powiadomienie, 

3) odzyskanie należności pieniężnych, 

4) podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne  

– mogą być dołączone sprawozdania, oświadczenia oraz inne dokumenty, ich 

uwierzytelnione kopie lub wyciągi z nich, o ile jest to niezbędne do realizacji 

wniosku przez państwo członkowskie. 

Pytanie budzi zasadność modyfikowania zasady ogólnej wyrażonej w art. 34 ustawy 

przepisami szczególnymi dotyczącymi wniosku o: 
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1) odzyskanie należności pieniężnych (zgodnie z art. 41 ust. 3 do wniosku o 

odzyskanie należności pieniężnych mogą być dołączone inne dokumenty 

dotyczące tych należności, bez dodatkowego warunku „niezbędności do 

realizacji wniosku”), 

2) podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne ( zgodnie z art. 56 ust. 

2 zdanie drugie do wniosku mogą być dołączone również inne dokumenty 

dotyczące należności pieniężnych, o ile są niezbędne do dokonania 

zabezpieczenia). 

Propozycja poprawek: 

1) w art. 41 skreśla się ust. 3;  

2) w art. 56 w ust. 2 skreśla się zdanie drugie; 

 

17) art. 35 ustawy.  

Zgodnie z art. 35 ustawy organ egzekucyjny, po skierowaniu wniosku o udzielenie 

pomocy, powiadamia niezwłocznie państwo członkowskie o okolicznościach mających 

znaczenie dla tej pomocy. Tymczasem do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy 

(w przypadku wniosku o powiadomienie oraz wniosku o udzielenie informacji) właściwym 

jest także wierzyciel. Stąd pytanie o zasadność pominięcia w przepisie tego podmiotu. 

Propozycja poprawki: 

w art. 35 po wyrazach „Organ egzekucyjny” dodaje się wyrazy „lub wierzyciel”; 

 

18) art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 41 ust.1 pkt 1, art. 85 ust. 2 pkt 1 oraz art. 102 ust. 2 pkt 1 ustawy.  

Wskazana jest zmiana uwzgledniająca, że wyposażonym w kompetencje do wydania 

dokumentu, czy też rozpatrzenia środka zaskarżenia może być organ administracji, a nie 

urząd go obsługujący. 

Propozycja poprawek: 

1) w art. 39 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „, innego organu lub urzędu” zastępuje się wyrazami 

„lub innego organu”; 

2) w art. 41 w ust.1 w pkt 1 wyrazy „, innego organu lub urzędu” zastępuje się wyrazami 

„lub innego organu”; 

3) w art. 85 w ust. 2 w pkt 1 skreśla się wyrazy „lub urzędu”; 
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4) w art. 102 w ust. 2 w  pkt 1 skreśla się wyrazy „lub urzędu”; 

 

19) art. 53 ustawy.  

Zgodnie z art. 53 ustawy organ egzekucyjny lub wierzyciel zwraca otrzymane od 

państwa członkowskiego nienależnie wyegzekwowane należności pieniężne (przekazuje 

odszkodowanie) na uzasadniony wniosek. Tym samym przepis ten wprowadza materialną 

przesłankę zwrotu nienależnie wyegzekwowanych należności – tzn. zwrotu w przypadku, gdy 

nie tylko należność pieniężna została wyegzekwowana nienależnie, ale jeśli jest to dodatkowo 

uzasadnione. Tymczasem wydaje się, że intencją ustawodawcy oraz w zgodzie z dyrektywą 

2010/24/UE jest aby przesłanka uzasadnienia była jedynie przesłanką formalną wniosku. Jeśli 

tak, to zasadną powinna być stosowna poprawka. 

 

20) art. 58 ustawy.  

Zgodnie z art. 58 czynności podjęte przez państwo członkowskie zgodnie z wnioskiem 

o udzielenie pomocy wywołują taki skutek w zakresie biegu terminu przedawnienia, jak 

analogiczne czynności podjęte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten w 

niedostatecznie precyzyjny sposób wskazuje jakie „analogiczne” czynności „wywołują skutek 

w zakresie biegu terminu przedawnienia”. Stąd powinno być zasadnym doprecyzowanie 

przepisu.  

 

21) oddział 1 rozdział 2 działu IV (art. 64 i 65) ustawy.  

Zgodnie z art. 64 i art. 65 polskie organy podatkowe (organy celne) mogą przekazywać 

do państwa członkowskiego UE informacje o przewidywanym zwrocie podatku (należności 

celnej) należnego podmiotowi mającemu miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym państwie 

członkowskim. Przepisy te regulują więc spontaniczną wymianę informacji, uruchomianą, 

przynajmniej potencjalnie, każdorazowo w przypadku zwrotu podatku (należności celnych).  

Powyższe rozwiązanie znalazło swój wyraz w opiniowanej ustawie jako pośrednio 

powiązane z pomocą w zakresie egzekucji należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 

ustawy. Wydaje się jednak, iż właściwym miejscem wprowadzenia tego typu rozwiązań 

powinny być ustawy bezpośrednio regulujące materię zwrotu podatku i nadpłaty podatku oraz 

zwrotu należności celnych, czyli odpowiednio Ordynacja podatkowa i Prawo celne.  
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Dodatkowo zwraca uwagę uznaniowość powiadomienia – organ podatkowy (celny) 

może, ale nie musi przekazać stosownych informacji. Jeśli tak, to wartym rozważenia 

pozostaje wprowadzenie dodatkowych przesłanek przekazywania tego typu informacji. 

Przesłanki te, powinny pełnić funkcję gwarancyjną, zapobiegającą nieuzasadnionemu 

przekazywaniu takich, istotnych z punktu widzenia podmiotu, którego dotyczą, danych. 

Na koniec dodać trzeba, że sam dział IV ustawy, w którym znalazły się przedmiotowe 

przepisy nosi tytuł: „Udzielanie pomocy na wniosek państwa członkowskiego w zakresie 

należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 pkt 1–6”. Stąd tytuł działu IV uznać należy 

za nieadekwatny i wprowadzający w błąd adresatów ustawy. Przepisy art. 64 i art. 65 

przewidują udzielenie pomocy w postaci spontanicznego przekazania informacji – bez 

zainicjowania wnioskiem państwa członkowskiego.  

 

22) art. 67 ust. 2 ustawy.  

Na mocy art. 67 ust. 2 naczelnik urzędu skarbowego, przy realizacji wniosku 

o udzielenie informacji, uzyskuje prawo do żądania od uczestników postępowania informacji 

i wyjaśnień oraz prawo do zwracania się do innych podmiotów o takie informacje 

i wyjaśnienia.  

Pytanie budzi, czy w stosowną kompetencję nie powinno być wyposażone również 

centralne biuro łącznikowe, które co do zasady, ma samodzielnie realizować wniosek 

o udzielenie informacji, a jedynie wyjątkowo może ten wniosek przekazać, celem 

zrealizowania, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (art. 67 ust. 1). 

Propozycja poprawki: 

w art. 67 w ust. 2 wyrazy „naczelnik urzędu skarbowego” zastępuje się wyrazami „lub 

centralne biuro łącznikowe lub naczelnik urzędu skarbowego”; 

 

23) art. 70  ustawy.  

Wskazana jest zmiana wskazująca adresata informacji dokonywanych przez naczelnika 

urzędu skarbowego. 

Propozycja poprawki: 

w art. 70 po wyrazach „niezwłocznie informuje” dodaje się wyrazy „państwo członkowskie”; 
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24) art. 71 ust. 2 ustawy.  

Wskazana jest zmiana zawężająca przesłanki wniesienia sprzeciwu, jedynie do tych 

wskazanych wprost w przepisie, co wydaje się w sposób prawidłowy oddawać intencje 

ustawodawcy. 

Propozycja poprawki: 

w art. 71 w ust. 2 wyrazy „może być” zastępuje się wyrazem „jest”; 

 

25) art. 110 ustawy, art. 773 § 2
1a

 oraz art. 773
3
 Kodeksu postępowania cywilnego.  

Przepis art. 110 opiniowanej ustawy wprowadza zmiany do przepisów regulujących 

zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej. W przypadku zbiegu egzekucji, gdy egzekucja 

administracyjna prowadzana jest na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego albo 

zagranicznego tytułu wykonawczego, zgodnie z wprowadzanym art. 773 § 2
1a

, organem 

właściwym jest organ administracyjny.  

Wątpliwość budzi potrzeba wprowadzenia szczegółowej regulacji art. 773
3
 nakładającej 

na komornika sądowego obowiązek wydania odpisu tytułu wykonawczego z oznaczeniem, że 

stanowi on podstawę do dalszego prowadzenia egzekucji przez organ administracyjny. 

Zwraca uwagę, że jest to odstępstwo od dotychczasowych kodeksowych reguł postepowania 

egzekucyjnego, przewidujących że podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, a nie jego 

odpis.  

 

26) art. 111 pkt 5 lit. b ustawy, art. 5 ust. 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji.  

Wątpliwość budzi przedmiotowe odesłanie do wszystkich praw i obowiązków 

wierzyciela, które będą wyłączone w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym na wniosek 

państwa UE lub państwa trzeciego. Zasadnym powinno być wskazanie wprost na konkretne, 

wyłączane przepisy, co czyniło by zadość zasadzie dostatecznej określoności przepisów 

prawa. 
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27)  art.111 pkt 6 ustawy, art. 13 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

Wprowadzone opiniowaną ustawą zmiany do art. 13 polegają na przesądzeniu, że organ 

egzekucyjny na wniosek zobowiązanego może zwolnić z egzekucji – zarówno w całości jak i 

w części oraz zarówno na czas oznaczony jak i nieoznaczony – określone składnik majątkowe 

zobowiązanego. Omawianą nowelizacją ustawodawca rezygnuje również z obowiązku 

uzyskania zgody wierzyciela na zwolnienie z egzekucji składników majątkowych, a także 

zakłada, że na postanowienie organu przysługuje zażalenie jedynie zobowiązanemu (pomija 

wierzyciela). 

Powyższe rozwiązania zdają się wykraczać poza materię wyznaczoną ustawą 

o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności 

pieniężnych oraz wykonywanej przez tą ustawę dyrektywy 2010/24/UE.  

W tym kontekście można poddać w wątpliwość zasadność wykluczenia możliwości 

wniesienia zażalenia przez wierzyciela (w sytuacji gdy nie jest on organem egzekucyjnym) na 

postanowienie organu egzekucyjnego wyłączające spod egzekucji niektóre składniki majątku 

zobowiązanego. Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 3 Prawa o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi skarga do sądu służy tylko na takie postanowienia wydawane 

w postępowaniu egzekucyjnym, na które przysługuje zażalenie. 

 

28) art.111 pkt 7 ustawy, art. 15 § 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

Zgodnie z art. 15 § 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji właściwy 

minister uzyskuje kompetencję do określenia, w drodze rozporządzenia, należności 

pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia.  

Wytyczna jaką powinien kierować się minister wydając rozporządzenie zakłada 

uwzględnienie rodzaju egzekwowanych należności. Takiej wytycznej można postawić zarzut 

pozorności. W praktyce pozostawia bowiem ministrowi nieograniczoną swobodę co do 

kształtowania zakresu należności zwolnionych spod ustawowego obowiązku wezwania do 

uiszczenia należności, przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. 

Należy pamiętać, że sformułowanie prawidłowych wytycznych jest niezbędnym warunkiem 

konstytucyjności przepisu upoważniającego oraz wydanego na jego postawie rozporządzenia. 
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Dodać można, że sama zmiana art. 15 ust. 5 nie wiąże się bezpośrednio ze wzajemną 

pomocą przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych, a tym samym 

wykracza poza cel opiniowanej ustawy, czyli implementację dyrektywy 20010/24/UE.  

Jeśli zamiarem ustawodawcy było wprowadzenie normy, zgodnie z którą spod 

obowiązku wcześniejszego wezwania do uiszczenia należności zwolnione byłby należności 

egzekwowane w ramach wzajemnej współpracy, to w tym wypadku właściwym wydaje się 

wprowadzenie stosownego rozwiązani wprost do przepisów materialnych ustawy 

o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności 

pieniężnych. 

 

29) art.111 pkt 8 ustawy, art. 17a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

Wskazana jest zmiana uwzgledniająca, że w przypadku wskazanym w przepisie należy 

wnieść jedno podanie, a nie podanie odrębne (drugie). 

Propozycja poprawki: 

w art. 111 w pkt 8, w art. 17a skreśla wyraz „odrębne”; 

 

30) art.111 pkt 10 lit. b ustawy, art. 22 § 2a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji.  

Zgodnie z hipotezą normy wyrażonej w art. 22 § 2a zdanie pierwsze organem 

egzekucyjnym jest organ będący jednocześnie wierzycielem, jeśli zobowiązany ma miejsce 

zamieszkania lub siedzibę na terenie państwa obcego przed wszczęciem egzekucji. 

Tymczasem wydaje się właściwym, aby o powyższej właściwości nie decydowało miejsce 

zamieszkania (siedziby) zobowiązanego sprzed wszczęcia egzekucji, a z chwili jej wszczęcia, 

co zakłada poniższa propozycja poprawki.  

Dodatkowo propozycja poprawki wprost przesadza, że przepis art. 2 § 2a dotyczy 

jedynie egzekucji należności pieniężnych z praw majątkowych lub ruchomości. 

Propozycja poprawki: 

w art. 111 w pkt 10 w lit. b, § 2a otrzymuję brzmienie: 

„§ 2a. Jeżeli zobowiązany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie 

państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, organem egzekucyjnym, 

w egzekucji należności pieniężnych z praw majątkowych lub ruchomości, jest organ 
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będący jednocześnie wierzycielem. W przypadku gdy wierzyciel nie jest 

jednocześnie organem egzekucyjnym, właściwość miejscową organu egzekucyjnego 

ustala się według siedziby wierzyciela.” 

 

31) art.111 pkt 12 lit. a ustawy, art. 26 § 1a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji.  

Zgodnie z art. 26 § 1a organ egzekucyjny sporządza odpis tytułu wykonawczego 

„w uzasadnionych przypadkach”. Powstaje pytanie jakie to przypadki. Wydaje się, że organ 

(lub wierzyciel) powinien sporządzać odpis w przypadkach wprost wskazanych w już 

obowiązujących lub projektowanych przepisach (zgodnie z ustawą o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji odpis tytułu doręczany jest z chwilą wszczęcia egzekucji). 

Tymczasem redakcja art. 26 § 1a wskazuje na jeszcze inne (uzasadnione) przypadki. Katalog 

tych przypadków jest więc katalogiem otwartym, obejmującym sytuacje inne niż wprost 

wyrażone w przepisach, co wydaje się nie być intencją projektodawców.  

Dodać można, że kwestionowana regulacja wykracza poza zakres ustawy określony jej 

celem – implementacją dyrektywy 20010/24/UE. 

Propozycja poprawki: 

w art. 111 w pkt 12: 

a) skreśla się lit. a, 

b) dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) dodaje się § 7 w brzmieniu: 

„§ 7. Odpis tytułu wykonawczego poświadcza się za zgodność z oryginałem 

przez umieszczenie wpisu „odpis zgodny z oryginałem” wraz ze wskazaniem 

imienia i nazwiska pracownika dokonującego uwierzytelnienia poświadczenia oraz 

daty uwierzytelnienia poświadczenia.”;”; 

 

32) art.111 pkt 13 ustawy, art. 26b i art. 26c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji.  

Nowododawane przepisy art. 26b i art. 26c wprowadzają nowe instytucje „dalszego 

tytułu wykonawczego” oraz „ponownie wydanego tytułu wykonawczego”.  

Przepisy te zdają się wykraczać poza materię wyznaczoną ustawą o wzajemnej pomocy 

przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych oraz 
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wykonywanej przez tą ustawę dyrektywy 2010/24/UE. Nie były też objęte rządowym 

projektem ustawy, a zostały dodane do na etapie prac w sejmowej Komisji Finansów 

Publicznych. Nie negując merytorycznej zasadności tych rozwiązań, pod rozwagę należy 

wziąć potrzebę ich wprowadzenia opiniowaną ustawą. Tym bardziej, że szczegółowe 

rozwiązania mogą budzić uzasadnione wątpliwości. 

Po pierwsze, zgodnie z art. 26b § 1 dalszy tytuł wykonawczy wydaje się 

„w uzasadnionych przypadkach”. Użycie tak niedookreślonego zwrotu otwiera, zbyt szeroko, 

dowolność w jego interpretacji, czyniąc katalog przypadków katalogiem, w zasadzie, 

otwartym. Zgodnie z zasadami przyzwoitej legislacji ustawodawca powinien wskazać, wprost 

w przepisie, w jakich sytuacjach wydaje się dalszy tytuł wykonawczy. Zauważyć można, że 

podobną instytucję przewidują przepisy o egzekucji sądowej. W tym przypadku jednak 

odpowiednie przepisy kodeksu postepowania cywilnego (art. 773
2
 i art. 793) formułują 

wprost przypadki, w których wydaje się dalszy tytuł wykonawczy (zbieg egzekucji, 

egzekucja na rzecz kilku osób lub przeciwko kilku osobom albo z kilku składowych części 

majątku tego samego dłużnika). 

Po drugie, art. 26b §2 określając elementy dalszego tytułu wykonawczego wskazuje 

jedynie na numer porządkowy, oznaczenie celu, dla którego został wydany oraz imienia, 

nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do działania w imieniu organu. 

Tymczasem tytuł ten powinien zawierać także inne elementy określone w art. 27 ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Na to ostanie nie wskazuje jednak art. 26b, w 

uchwalonym przez Sejm brzmieniu, jako że nie jest on przepisem szczegółowym 

modyfikującym zasadę z art. 27 ustawy, a przepisem samodzielnie określającym elementy 

dalszego tytułu wykonawczego. 

Po trzecie, zgodnie z art. 26c § 1 ponownie wydany tytuł wykonawczy, wydaje się po 

uprzednim wydaniu postanowienia o utracie pierwotnego tytułu wykonawczego. Tymczasem, 

przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie przewidują postępowania 

w sprawie utraty pierwotnego tytułu wykonawczego. Stąd normę wyrażoną w § 1 uznać 

należy za zawierającą swego rodzaju „skrót myślowy” i jako taka wymagającą dalszego 

rozwinięcia. 

Po czwarte, przepis art. 26c § 2 stanowiący, że „na ponownie wydanym tytule 

wykonawczym wierzyciel umieszcza adnotację o jego wydaniu”, powinien być uzupełniony 

o sformułowanie: „zamiast tytułu utraconego”, tak aby wzmianka ta była zupełna. 
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Propozycja poprawki: 

w art. 111 skreśla się pkt 13; 

 

33) art.111 pkt 15 ustawy, art. 26 ust. 3, art. 26b, art. 26c oraz art. 67 ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji.  

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy w art. 27 § 1 pkt 7 oraz art. 156 § 1 pkt 6 

ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji zrezygnowano z nakazu opatrywania 

tytułu wykonawczego oraz zarządzenia zabezpieczenia pieczęcią urzędową. Skutkiem tego 

jest uchylenie art. 27b. Dalszym techniczno-legislacyjnym następstwem powinno być także 

dokonanie zmiany art. 26 § 3. 

Propozycja poprawki: 

w art. 111 w pkt 12 po lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3.  Obowiązek wystawienia tytułu wykonawczego według wzoru, o którym 

mowa w § 1, spoczywa również na wierzycielu, którego należność pieniężna wynika 

z orzeczenia sądu zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.”;”; 

Zasadnym wydaje się także dokonanie konsekwentnych zmian w przepisie 

formułujących wymogi dla zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego zobowiązanego 

u dłużnika zajętej wierzytelności (art. 67 § 2 pkt 9). 

Propozycja poprawki: 

w art. 111 po pkt 30 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 67 w § 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) datę wystawienia zawiadomienia, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby 

upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela;”;”; 

 

34) art.111 pkt 23 ustawy, art. 36 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

Pojawia się pytanie o zakres wprowadzonej zmiany.  

Organ egzekucyjny także w obowiązującym stanie prawnym może żądać stosownych 

informacji od uczestników postepowania gdy prowadzi postępowanie w ramach wzajemnej 

pomocy.  
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Wierzycielem zgodnie z art. 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

jest również państwo członkowskie lub państwo trzecie. Tymczasem w takim przypadku 

wydaje się, że żądanie udzielenia informacji i wyjaśnień realizowane powinno być w ramach 

procedur wzajemnej pomocy, a nie bezpośrednio na podstawie art. 36 § 1. 

 

35) art.111 pkt 33 ustawy, art. 71c § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

Przepis art. 71c § 2 traktuje jako ulgę do której znajdą zastosowanie przepisy działu III 

Ordynacji podatkowej odroczenie terminu zapłaty należności pieniężnych albo rozłożenie 

tych należności na raty, jeśli są one dochodzone na podstawie jednolitego albo zagranicznego 

tytułu wykonawczego. W tym zakresie nie budzi on wątpliwości (poza zastrzeżeniem 

niedostatecznej precyzji odesłania – do całego działu III Ordynacji). Do należności tych 

znajdą bowiem odpowiednie zastosowanie przepisy materialnej regulacji Ordynacji 

podatkowej obejmującej ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. 

Zasadniczą wątpliwość budzi odesłanie w art. 71c § 2 do stosowania działu IV 

Ordynacji podatkowej, czyli norm regulujących postępowanie podatkowe. Pytanie budzi, czy 

zasadnym jest aby decyzje wydawane na podstawie art. 71c objęte zostały – w całości –

proceduralną regulacją Ordynacji podatkowej. 

 

36) art.111 pkt 34 ustawy, art. 110 § 1 i 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji.  

Uchylane przepisy art. 110 § 1 i 2  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji stanowiły wyraz przekonania ustawodawcy, że egzekucja administracyjna 

z nieruchomości, jako najbardziej dotkliwa ze wszystkich środków egzekucyjnych powinna 

być stosowana jako ostateczne, wyjątkowe rozwiązanie. Stąd powołane przepisy ograniczały 

jej zastosowanie do przypadku, w którym jednocześnie zastosowanie innych środków 

egzekucyjnych w egzekucji należności pieniężnych nie było możliwe lub okazało się 

bezskuteczne oraz – zarazem – do przypadku, w którym prowadzenie egzekucji ma na celu 

wyegzekwowania należności pieniężnych określonych lub ustalonych w orzeczeniu 

o charakterze ostatecznym. 

Jako uzasadnienie do wprowadzenia zmiany rozszerzającej możliwość egzekucji 

z nieruchomości  wskazano, iż rezygnacja z przesłanek niezbędnych do wszczęcia egzekucji 
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z nieruchomości określonych w § 1–3 wynika z konieczności zapewnienia jednakowego 

stosowania środków egzekucyjnych w odniesieniu do należności pieniężnych polskich i i 

obcych wierzycieli publiczno-prawnych.  

Jest to kolejna istotna zmiana w zasadach prowadzenia postepowania egzekucyjnego w 

administracji tylko pośrednio związana z implementacją dyrektywy 2010/24/UE i jako taka 

może budzić wątpliwości. 

 

37) art.111 pkt 35 ustawy, art. 110c § 2 zdanie drugie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji.  

Przepis art. 110c § 2 zdanie drugie zakłada, że w przypadku egzekucji z nieruchomości, 

w przypadku doręczenia odpisu tytułu wykonawczego na podstawie tego przepisu, znajdzie 

odpowiednie zastosowanie art. 26 § 5a ustawy (jeżeli zobowiązany ma miejsce zamieszkania 

lub siedzibę na terenie państwa członkowskiego, zamiast odpisu tytułu wykonawczego można 

doręczyć odpis tytułu wykonawczego w postaci elektronicznej kopii dokumentu). Pytanie 

budzi brak konsekwencji ustawodawcy w zastosowaniu takiego  rozwiązania w egzekucji z 

wynagrodzenia za pracę (art. 72 § 4), ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego (art. 79 § 4), 

z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych (art. 80 § 3), z innych wierzytelności 

pieniężnych (art. 89 § 3) oraz z ruchomości (art. 98 § 2).  

 

38) art.113, art. 115–121 ustawy. 

Powołane wyżej przepisy rozszerzają możliwość dostępu organu egzekucyjnego do 

informacji będących w posiadaniu banków i innych instytucji finansowych, niezbędnych do 

prowadzenia egzekucji. Jako takie wykraczają poza bezpośrednie wykonanie dyrektywy 

2010/24/UE.  

 

39) art.123 ust. 5 pkt 2 ustawy. 

Przepis art. 123 ust. 5 wskazuje na bezpośrednie stosowanie w sprawach będących w 

toku, znowelizowanych opiniowaną ustawą, enumeratywnie wymienionych, przepisów 

regulujących postępowanie egzekucyjne w administracji, jako wyjątku od wyrażonej w ust. 1 

tego artykułu zasady stosowania przepisów dotychczasowych. 
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W katalogu przepisów, które mają znaleźć zastosowanie do spraw wszczętych 

i niezakończonych przed dniem wejścia w życie opiniowanej ustawy, w ramach postępowania 

egzekucyjnego w administracji, znalazł się również dodawany opiniowaną ustawą przepis 

art. 70 § 6 pkt 5 Ordynacji podatkowej. Ten ostatni nie stanowi jednak o normie 

postępowania egzekucyjnego, lecz dotyczy przedawnienia zobowiązań podatkowych, jest 

więc przepisem materialnym regulującym zawieszenie biegu terminu przedawnienia (z uwagi 

na wprowadzenie do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nowych 

przesłanek zabezpieczenia należności pieniężnych). Nie może on z natury rzeczy znaleźć 

zastosowania do postępowań egzekucyjnych w administracji. 

Przedstawiona poniżej propozycja poprawki zakłada, że art. 70 § 6 pkt 5 Ordynacji 

podatkowej znajdzie zastosowanie zarówno do nieprzedawnionych zobowiązań podatkowych 

powstałych przed dniem wejścia w życie opiniowanej ustawy jak i do zobowiązań 

podatkowych powstałych po dniu jej wejścia w życie. 

Propozycja poprawki: 

w art. 123 w ust. 5 w pkt 2 skreśla się wyrazy „art. 70 § 6 pkt 5 ustawy zmienianej 

w art. 114,”; 

 

Alternatywne rozwiązanie zakłada, że art. 70 § 6 pkt 5 Ordynacji podatkowej znajdzie 

zastosowanie jedynie do zobowiązań podatkowych powstałych po dniu wejścia w życie 

opiniowanej ustawy. 

Propozycja poprawek: 

1) w art. 123 w ust. 5 w pkt 2 skreśla się wyrazy „art. 70 § 6 pkt 5 ustawy zmienianej 

w art. 114,”; 

2) po art. 123 dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. … Do przedawnienia zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem wejścia 

w życie ustawy nie stosuje się art. 70 § 6 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą.”; 

 

40) art.125 ust. 3 ustawy. 

Zasadnym wydaje się uniknięcie wątpliwości interpretacyjnych i jednoznaczne 

przesądzenie, że do wniosków o udzielenie pomocy, polskich wierzycieli i organów 
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egzekucyjnych, wniesionych po dniu wejścia w życie rozporządzenia 1189/2011 powinny 

znaleźć zastosowanie przepisy nowe, bez względu na to, czy zostały przekazane do państw 

członkowskich (trzecich), czy też nie. 

Propozycja poprawki: 

w art. 125 w ust. 3 skreśla się wyrazy „i przekazanych do tych państw przed dniem wejścia w 

życie ustawy”; 

 

41) art.128 ustawy.  

Jako zasadniczy termin wejścia w życie opiniowanej ustawy wskazano 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia. Jedynie zmiany wprowadzane art. 111 pkt 16 maja wejść w życie po upływie 

12 miesięcy od dnia ogłoszenia. Wprowadzenie tego wyjątku łamie zasadę, zgodnie z którą 

ustawa powinna wchodzić w życie w jednym terminie. Stąd pytanie o potrzebę takiego 

zróżnicowania. Zwraca uwagę fakt, iż termin na wdrożenie przepisów dyrektywy 2010/24/UE 

upłynął 31 grudnia 2011 r. 
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