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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 13 września 2013 r. 

 

o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności  

celnych i innych należności pieniężnych 

(druk nr 442) 

 

 

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U. 

Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) 

 

Art. 773. 

§ 1. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej co do tej samej rzeczy lub 

prawa majątkowego, administracyjny organ egzekucyjny i komornik wstrzymują 

czynności egzekucyjne na wniosek wierzyciela, dłużnika lub z urzędu i przekazują akta 

egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej sądowi rejonowemu, w którego okręgu 

wszczęto egzekucję, w celu rozstrzygnięcia, który organ egzekucyjny - sądowy czy 

administracyjny - ma dalej prowadzić w trybie właściwym dla danego organu łącznie 

egzekucje z tej rzeczy lub prawa majątkowego, do którego nastąpił zbieg egzekucji. [Sąd 

wydaje postanowienie w terminie 14 dni, biorąc pod uwagę stan każdego z postępowań 

egzekucyjnych, a jeżeli są one w równym stopniu zaawansowane, wysokość 

egzekwowanych należności i kolejność ich zaspokojenia, z zastrzeżeniem § 2 i 2
1
.] <Sąd 

wydaje postanowienie w terminie 14 dni, biorąc pod uwagę stan każdego z 

postępowań egzekucyjnych, a jeżeli są one w równym stopniu zaawansowane, 

wysokość egzekwowanych należności i kolejność ich zaspokojenia, z zastrzeżeniem § 

2, 2
1
 i 2

1a
.> Równocześnie sąd postanawia, jakie już dokonane czynności egzekucyjne 

pozostają w mocy. 

§ 1
1
. Postanowienie, o którym mowa w § 1, może wydać także referendarz sądowy. 

[§ 2. Jeżeli egzekucje są prowadzone w celu zrealizowania zastawu rejestrowego lub 

skarbowego, łączne prowadzenie egzekucji przejmuje organ egzekwujący należność 

korzystającą z pierwszeństwa zaspokojenia, z zastrzeżeniem § 2
1
.] 

<§ 2. Jeżeli egzekucje są prowadzone w celu zrealizowania zastawu rejestrowego lub 

skarbowego, łączne prowadzenie egzekucji przejmuje organ egzekwujący należność 

korzystającą z pierwszeństwa zaspokojenia, z zastrzeżeniem § 2
1
 i 2

1a
.> 

§ 2
1
. Jeżeli egzekucja sądowa jest prowadzona na podstawie tytułu wykonawczego, o którym 

mowa w art. 783 § 4, łączne prowadzenie egzekucji przejmuje komornik. 

<§ 2
1a

. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej prowadzonej na podstawie 

jednolitego tytułu wykonawczego państwa członkowskiego albo zagranicznego 

tytułu wykonawczego określonych w przepisach ustawy z dnia 13 września 2013 r. o 

wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych 

należności pieniężnych (Dz. U. poz. ... ) i egzekucji sądowej co do tej samej rzeczy 
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lub prawa majątkowego – łączne prowadzenie egzekucji z tej rzeczy lub prawa 

majątkowego, do którego nastąpił zbieg egzekucji, przejmuje administracyjny 

organ egzekucyjny. Przepisu § 2
1
 nie stosuje się.> 

§ 2
2
. Jeżeli sąd lub referendarz sądowy postanowi, że obie egzekucje ma prowadzić łącznie 

administracyjny organ egzekucyjny, komornik przed przekazaniem akt 

administracyjnemu organowi egzekucyjnemu rozliczy koszty egzekucji, zwróci 

wierzycielowi pozostałości niewykorzystanej zaliczki i odnotuje na tytule wykonawczym 

wysokość dotychczasowych kosztów egzekucyjnych oraz w jakim zakresie roszczenie 

wierzyciela zostało zaspokojone. 

§ 3. W przypadku wystąpienia dalszych zbiegów egzekucji do tej samej rzeczy lub prawa 

majątkowego, łączne prowadzenie egzekucji przejmuje organ egzekucyjny wyznaczony 

przy pierwszym zbiegu egzekucji. 

§ 4. Skarga na postanowienie referendarza sądowego przysługuje stronom i 

administracyjnemu organowi egzekucyjnemu. Na postanowienie sądu stronom oraz 

administracyjnemu organowi egzekucyjnemu przysługuje zażalenie. 

 

Art. 773
2
. 

§ 1. Jeżeli na podstawie jednego tytułu wykonawczego komornik prowadzi egzekucje z 

dwóch lub więcej rzeczy lub praw, a zbieg egzekucji dotyczy tylko niektórych z nich i na 

podstawie art. 773 § 1 do łącznego prowadzenia egzekucji został wyznaczony organ 

administracyjny, dla sprawy przekazanej temu organowi wy-daje się z urzędu dalszy tytuł 

wykonawczy, oznaczając w nim, że stanowi on podstawę do dalszego prowadzenia 

egzekucji przez administracyjny organ egzekucyjny. Przepis art. 793 stosuje się 

odpowiednio. Jeżeli postanowienie, o którym mowa w art. 773 § 1, wydał referendarz 

sądowy, może on również wydać dalszy tytuł wykonawczy.  

§ 2. Jeżeli egzekucja, o której mowa w § 1, jest prowadzona na podstawie tytułu 

wykonawczego wystawionego na podstawie tytułu egzekucyjnego niepochodzącego od 

sądu, który orzeka o zbiegu egzekucji, dalszy tytuł wykonawczy jest wystawiany po 

przedłożeniu tytułu egzekucyjnego przez wierzyciela. 

 

<Art. 773
3
. 

W przypadku przejęcia prowadzenia egzekucji na podstawie art. 773 § 2
1a

, komornik 

sądowy wydaje dla sprawy przekazanej administracyjnemu organowi egzekucyjnemu 

odpis tytułu wykonawczego, oznaczając w nim, że stanowi on podstawę do dalszego 

prowadzenia egzekucji przez ten organ. Jeżeli egzekucja sądowa prowadzona jest na 

podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 § 4, odpis tytułu 

wykonawczego ma postać zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym 

mowa w art. 797 § 3.> 
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USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM 

W ADMINISTRACJI (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.)  

 

Art. 1. 

Ustawa określa: 

1) sposób postępowania wierzycieli w przypadkach uchylania się zobowiązanych od 

wykonania ciążących na nich obowiązków, o których mowa w art. 2; 

2) prowadzone przez organy egzekucyjne postępowanie i stosowane przez nie środki 

przymusu służące doprowadzeniu do wykonania lub zabezpieczenia wykonania 

obowiązków, o których mowa w art. 2[;] <.> 

[3) sposób i zakres udzielania pomocy obcemu państwu lub korzystania z jego pomocy 

przy dochodzeniu należności pieniężnych.] 

 

Art. 1a.  

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) biegłym skarbowym - rozumie się przez to rzeczoznawcę w określonej dziedzinie, 

uprawnionego do wyceny majątku zobowiązanego i wpisanego na listę biegłych 

skarbowych prowadzoną przez izbę skarbową; 

<1a) centralnym biurze łącznikowym – rozumie się przez to jednostkę 

organizacyjną, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 13 września 2013 r. o 

wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych 

należności pieniężnych (Dz. U. poz. ...), zwanej dalej „ustawą o wzajemnej 

pomocy”;> 

2) czynności egzekucyjnej - rozumie się przez to wszelkie podejmowane przez organ 

egzekucyjny działania zmierzające do zastosowania lub zrealizowania środka 

egzekucyjnego; 

3) dłużniku zajętej wierzytelności - rozumie się przez to dłużnika zobowiązanego, jak 

również bank, pracodawcę, podmiot prowadzący działalność maklerską, trasata oraz 

inne podmioty realizujące, na wezwanie organu egzekucyjnego, zajęcie 

wierzytelności lub innego prawa majątkowego zobowiązanego; 

<3a) dokumencie zabezpieczenia – rozumie się przez to dokument, o którym mowa 

w art. 3 pkt 1 ustawy o wzajemnej pomocy;> 

4) egzekutorze - rozumie się przez to pracownika organu egzekucyjnego wyznaczonego 

do dokonywania czynności egzekucyjnych; 

[4a) należnościach przywozowych - rozumie się przez to cła i opłaty o analogicznym 

charakterze należne przy przywozie towarów oraz opłaty przywozowe ustanowione w 

ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej lub na podstawie odrębnych 

przepisów mających zastosowanie do określonych towarów powstałych w wyniku 

przetworzenia produktów rolnych; 

4b) należnościach wywozowych - rozumie się przez to cła i opłaty o analogicznym 

charakterze należne przy wywozie towarów oraz opłaty wywozowe ustanowione w 
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ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej lub na podstawie odrębnych 

przepisów mających zastosowanie do określonych towarów powstałych w wyniku 

przetworzenia produktów rolnych;] 

<4c) jednolitym tytule wykonawczym – rozumie się przez to dokument państwa 

członkowskiego, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy o wzajemnej pomocy;> 

5) nieruchomości - rozumie się przez to również: 

a) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, 

b) spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, 

c) prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, w tym także 

prawo do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię 

mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka spółdzielni; 

[5a) obcym państwie - rozumie się przez to właściwą władzę lub instytucję tego państwa, 

która odpowiednio: 

a) jest uprawniona do występowania do organu wykonującego o udzielenie pomocy 

w zakresie, o którym mowa w art. 66d § 1, lub do której organ wnioskujący 

występuje o udzielenie takiej pomocy, 

b) jest wierzycielem należności, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 i 9, powstałych 

na terytorium tego państwa, 

c) podejmuje na terytorium tego państwa działania objęte wnioskiem organu 

wnioskującego lub rozstrzygnięcia w sprawie zgłoszonych zarzutów;] 

6) opłacie komorniczej - rozumie się przez to opłatę wynoszącą 5% kwot przekazanych 

wierzycielowi przez organ egzekucyjny lub przekazanych wierzycielowi przez 

zobowiązanego w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych; 

7) organie egzekucyjnym - rozumie się przez to organ uprawniony do stosowania w 

całości lub w części określonych w ustawie środków służących doprowadzeniu do 

wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym lub 

obowiązków o charakterze niepieniężnym oraz zabezpieczania wykonania tych 

obowiązków; 

8) organie rekwizycyjnym - rozumie się przez to organ egzekucyjny o tej samej 

właściwości rzeczowej co organ egzekucyjny prowadzący egzekucję, któremu organ 

egzekucyjny zlecił wykonanie czynności egzekucyjnych; 

[8a) organie wnioskującym - rozumie się przez to organ uprawniony do występowania do 

obcego państwa z wnioskiem o udzielenie pomocy w sprawach dotyczących 

należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 i 9; 

8b) organie wykonującym - rozumie się przez to organ uprawniony do przyjmowania od 

obcego państwa wniosku o udzielenie pomocy w sprawach dotyczących należności 

pieniężnych, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 i 9;] 

<8c) państwie członkowskim – rozumie się przez to państwo będące członkiem Unii 

Europejskiej inne niż Rzeczpospolita Polska; 

8d) państwie trzecim – rozumie się przez to państwo niebędące członkiem Unii 

Europejskiej;> 

9) poborcy skarbowym - rozumie się przez to pracownika organu egzekucyjnego 

wyznaczonego do dokonywania czynności egzekucyjnych w egzekucji obowiązku o 

charakterze pieniężnym; 
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[9a) podatku od dochodu - rozumie się przez to podatek dochodowy od osób prawnych, 

podatek dochodowy od osób fizycznych lub inne podatki pobierane w państwach 

obcych i uznane w prawie Unii Europejskiej za podatki od dochodu; 

9b) podatku od majątku - rozumie się przez to podatek pobierany w obcych państwach i 

uznany w prawie Unii Europejskiej za podatek od majątku lub podatek od czynności 

cywilnoprawnych; 

9c) podatku od składek ubezpieczeniowych - rozumie się przez to pobierane w obcych 

państwach podatki od przychodów zakładów ubezpieczeń z tytułu składek 

ubezpieczeniowych lub inne należności związane z analogicznymi podatkami, które 

uzupełniają lub zastępują podatki od składek ubezpieczeniowych;] 

10) pracodawcy - rozumie się przez to podmioty wypłacające wynagrodzenia, o których 

mowa w pkt 17; 

11) składkach na ubezpieczenie społeczne - rozumie się przez to również składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych; 

12) środku egzekucyjnym - rozumie się przez to: 

a) w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnych, egzekucję: 

– z pieniędzy, 

– z wynagrodzenia za pracę, 

– ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a 

także z renty socjalnej, 

– z rachunków bankowych, 

– z innych wierzytelności pieniężnych, 

– z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie 

instrumentami finansowymi, zapisanych na rachunku papierów 

wartościowych lub innym rachunku, oraz z wierzytelności z rachunku 

pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków, 

– z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów 

wartościowych, 

– z weksla, 

– z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności 

przemysłowej, 

– z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, 

– z pozostałych praw majątkowych, 

– z ruchomości, 

– z nieruchomości, 

b) w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym obowiązków o charakterze 

niepieniężnym: 

– grzywnę w celu przymuszenia, 

– wykonanie zastępcze, 

– odebranie rzeczy ruchomej, 

– odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń, 
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– przymus bezpośredni; 

13) wierzycielu - rozumie się przez to podmiot uprawniony do żądania wykonania 

obowiązku lub jego zabezpieczenia w administracyjnym postępowaniu 

egzekucyjnym lub zabezpieczającym; 

14) właściwym organie jednostki samorządu terytorialnego - rozumie się przez to 

odpowiednio wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka 

województwa; 

15) wstrzymaniu czynności egzekucyjnych - rozumie się przez to wstrzymanie 

wykonania wszystkich lub części zastosowanych środków egzekucyjnych, które nie 

powoduje uchylenia dokonanych czynności egzekucyjnych; 

16) wstrzymaniu postępowania egzekucyjnego - rozumie się przez to wstrzymanie 

wykonania zastosowanych środków egzekucyjnych, które nie powoduje uchylenia 

dokonanych czynności egzekucyjnych, oraz niepodejmowanie nowych środków 

egzekucyjnych; 

17) wynagrodzeniu - rozumie się przez to wynagrodzenia oraz niewyłączone spod 

egzekucji inne świadczenia pieniężne związane z pracą lub funkcją wykonywaną 

przez zobowiązanego na podstawie stosunku pracy oraz innej podstawie, jeżeli z 

tego tytułu zobowiązany otrzymuje okresowe świadczenia pieniężne; 

<17a) zagranicznym tytule wykonawczym – rozumie się przez to dokument 

określony w przepisach ustawy o wzajemnej pomocy;> 

18) zajęciu egzekucyjnym - rozumie się przez to czynność organu egzekucyjnego, w 

wyniku której organ egzekucyjny nabywa prawo rozporządzania składnikiem 

majątkowym zobowiązanego w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązku 

objętego tytułem wykonawczym; 

[19) zajęciu zabezpieczającym - rozumie się przez to czynność organu egzekucyjnego, w 

wyniku której organ egzekucyjny nabywa prawo rozporządzania składnikiem 

majątkowym zobowiązanego w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia wykonania 

przez niego obowiązku objętego zarządzeniem zabezpieczenia, ale która nie 

prowadzi do przymusowego wykonania obowiązku;] 

<19) zajęciu zabezpieczającym – rozumie się przez to czynność organu 

egzekucyjnego, w wyniku której organ egzekucyjny nabywa prawo 

rozporządzania składnikiem majątkowym zobowiązanego w zakresie 

niezbędnym do zabezpieczenia wykonania przez niego obowiązku objętego 

dokumentem stanowiącym podstawę zabezpieczenia, ale która nie prowadzi do 

przymusowego wykonania obowiązku;> 

20) zobowiązanym - rozumie się przez to osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej albo osobę fizyczną, która nie wykonała w 

terminie obowiązku o charakterze pieniężnym lub obowiązku o charakterze 

niepieniężnym, a w postępowaniu zabezpieczającym - również osobę lub jednostkę, 

której zobowiązanie nie jest wymagalne albo jej obowiązek nie został ustalony lub 

określony, ale zachodzi obawa, że brak zabezpieczenia mógłby utrudnić lub 

udaremnić skuteczne przeprowadzenie egzekucji, a odrębne przepisy na to 

zezwalają; 

21) zwolnieniu spod egzekucji - rozumie się przez to niepodejmowanie lub odstąpienie 

od egzekucji z całości lub części składników majątkowych zobowiązanego. 
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Art. 2. 

§ 1. Egzekucji administracyjnej podlegają następujące obowiązki: 

1) podatki, opłaty i inne należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749); 

1a) niepodatkowe należności budżetowe, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240); 

1b) należności z tytułu przychodów z prywatyzacji; 

2) grzywny i kary pieniężne wymierzane przez organy administracji publicznej; 

3) należności pieniężne, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, jeżeli pozostają we 

właściwości rzeczowej organów administracji publicznej; 

4) należności przypadające od jednostek budżetowych, wynikające z zastosowania 

wzajemnego potrącenia zobowiązań podatkowych z zobowiązaniami tych 

jednostek; 

5) należności pieniężne przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie innych 

ustaw; 

6) wpłaty na rzecz funduszy celowych utworzonych na podstawie odrębnych 

przepisów; 

7) należności pieniężne z tytułu składek do Funduszu Żeglugi Śródlądowej oraz 

składek specjalnych do Funduszu Rezerwowego; 

[8) należności pieniężne wynikające z tytułu: 

a) zwrotów, interwencji i innych środków będących częścią systemu całkowitego 

lub częściowego finansowania Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 

Rolnej, Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego 

Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich, łącznie z sumami, które 

mają być pobrane w związku z tymi działaniami, 

b) opłat i innych należności przewidzianych w ramach wspólnej organizacji rynku 

Unii Europejskiej dla sektora cukru, 

c) należności przywozowych, 

d) należności wywozowych, 

e) podatku od towarów i usług, 

f) podatku akcyzowego, 

g) podatku od dochodu lub podatku od majątku, 

h) podatku od składek ubezpieczeniowych, 

i) odsetek, kar i grzywien administracyjnych, kosztów i innych należności 

związanych z należnościami, o których mowa w lit. a-h, z wyłączeniem 

wszelkich sankcji o charakterze karnym określonych w prawie państwa 

udzielającego pomocy;] 

<8) należności pieniężne państwa członkowskiego wynikające z tytułu: 

a)  podatków i należności celnych pobieranych przez to państwo lub w jego 

imieniu, przez jego jednostki podziału terytorialnego lub 
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administracyjnego, w tym organy lokalne, lub w imieniu tych jednostek 

lub organów, a także w imieniu Unii Europejskiej, 

b) 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, 

c) opłat i innych należności pieniężnych przewidzianych w ramach wspólnej 

organizacji rynku Unii Europejskiej dla sektora cukru, 

d) kar, grzywien, opłat i dopłat administracyjnych związanych z 

należnościami pieniężnymi, o których mowa w lit. a–c, nałożonych przez 

organy właściwe do pobierania podatków i należności celnych lub 

właściwe do prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących 

podatków i należności celnych lub potwierdzonych przez organy 

administracyjne lub sądowe na wniosek organów właściwych w sprawie 

podatków i należności celnych, 

e) opłat za zaświadczenia i podobne do zaświadczeń dokumenty wydane 

w postępowaniach administracyjnych w sprawie należności pieniężnych, 

o których mowa w lit. a, 

f)  odsetek i kosztów związanych z należnościami pieniężnymi, o których 

mowa w lit. a–e, w związku z którymi możliwe jest zwrócenie się o 

wzajemną pomoc na podstawie ustawy o wzajemnej pomocy;> 

9) należności pieniężne przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie 

ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita 

Polska; 

10) obowiązki o charakterze niepieniężnym pozostające we właściwości organów 

administracji rządowej i samorządu terytorialnego lub przekazane do egzekucji 

administracyjnej na podstawie przepisu szczególnego; 

11) obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty należnego 

wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego 

pracownikowi, nakładane w drodze decyzji organów Państwowej Inspekcji Pracy; 

12) obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych, nakładane w drodze decyzji 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

§ 2. W zakresie nieuregulowanym odrębnymi przepisami, należności, o których mowa w § 

1, podlegają zabezpieczeniu w trybie i na zasadach określonych w dziale IV. 

§ 3. Poddanie obowiązku egzekucji administracyjnej nie przesądza o wyłączeniu sporu co 

do jego istnienia lub wysokości przed sądem powszechnym, jeżeli z charakteru 

obowiązku wynika, że do rozpoznania takiego sporu właściwy jest ten sąd. 

 

Art. 3. 

§ 1. Egzekucję administracyjną stosuje się do obowiązków określonych w art. 2, gdy 

wynikają one z decyzji lub postanowień właściwych organów, albo - w zakresie 

administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego - bezpośrednio z przepisu 

prawa, chyba że przepis szczególny zastrzega dla tych obowiązków tryb egzekucji 

sądowej. 
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§ 1a. Egzekucję administracyjną stosuje się również do należności pieniężnych, o których 

mowa w art. 2 § 1 pkt 5, wynikających z tytułów wykonawczych wystawionych przez 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 44 ustawy z dnia 

8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz 

niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2012 r. poz. 657), zwanej dalej "ustawą o poręczeniach 

i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa", oraz na podstawie art. 16 ustawy z 

dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom 

finansowym (Dz. U. Nr 39, poz. 308, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o udzielaniu 

przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym". 

[§ 2. Egzekucję administracyjną stosuje się również do należności pieniężnych, o których 

mowa w art. 2 § 1 pkt 8 i 9, wynikających z orzeczeń lub innych aktów prawnych 

wydanych przez obce państwa.] 

 

Art. 5. 

§ 1. Uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków 

określonych w art. 2 jest: 

1) w odniesieniu do obowiązków wynikających z decyzji lub postanowień organów 

administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego - właściwy 

do orzekania organ I instancji, z zastrzeżeniem pkt 4; 

2) dla obowiązków wynikających z orzeczeń sądów lub innych organów albo 

bezpośrednio z przepisów prawa - organ lub instytucja bezpośrednio 

zainteresowana w wykonaniu przez zobowiązanego obowiązku albo powołana do 

czuwania nad wykonaniem obowiązku, a w przypadku braku takiej jednostki lub jej 

bezczynności - podmiot, na którego rzecz wydane zostało orzeczenie lub którego 

interesy prawne zostały naruszone w wyniku niewykonania obowiązku; 

3) dla obowiązków wynikających z tytułów wykonawczych wystawionych przez 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 44 ustawy o 

poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz art. 16 ustawy o 

udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym - minister 

właściwy do spraw finansów publicznych; 

4) w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydanych przez naczelnika urzędu 

celnego decyzji, postanowień lub mandatów karnych oraz z przyjętych przez 

naczelnika urzędu celnego zgłoszeń celnych, deklaracji albo informacji o opłacie 

paliwowej - właściwy dla tego naczelnika dyrektor izby celnej. 

[§ 2. Uprawnionym do żądania wykonania, w drodze egzekucji administracyjnej, 

obowiązków, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 i 9, jest również obce państwo. Prawa i 

obowiązki takiego państwa wykonuje organ wykonujący, chyba że ratyfikowana umowa 

międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub przepisy ustawy 

stanowią inaczej.] 

<§ 2. Uprawnione do żądania wykonania, w drodze egzekucji administracyjnej, 

obowiązków, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 i 9, jest również państwo 

członkowskie lub państwo trzecie.> 

<§ 3. W postępowaniu egzekucyjnym wszczętym na wniosek państwa członkowskiego 

lub państwa trzeciego nie stosuje się przepisów regulujących prawa i obowiązki 

wierzyciela, chyba że ratyfikowana umowa międzynarodowa, której stroną jest 

Rzeczpospolita Polska, lub przepisy ustawy stanowią inaczej.> 
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[Art. 13. 

§ 1. Organ egzekucyjny, na wniosek zobowiązanego i ze względu na ważny jego interes, 

może zwolnić z egzekucji określone składniki majątkowe zobowiązanego, jeżeli 

zobowiązany uzyskał na to zgodę wierzyciela. 

§ 2. Na postanowienie w sprawie zwolnienia z egzekucji składników majątkowych 

zobowiązanego służy zażalenie zobowiązanemu i wierzycielowi niebędącemu 

jednocześnie organem egzekucyjnym.] 

<Art. 13. 

§ 1. Organ egzekucyjny, na wniosek zobowiązanego i ze względu na jego ważny interes, 

może zwolnić, na czas oznaczony lub nieoznaczony, z egzekucji w całości lub części 

określone składniki majątkowe zobowiązanego. 

§ 2. Na postanowienie w sprawie zwolnienia z egzekucji składników majątkowych 

zobowiązanego służy zobowiązanemu zażalenie.> 

 

Art. 15. 

§ 1. Egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do 

wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, 

zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na 

drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególne inaczej stanowią. 

Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia 

doręczenia tego upomnienia. 

§ 2. Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i, z zastrzeżeniem § 3, są pobierane na 

rzecz wierzyciela. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego 

powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. Koszty te podlegają ściągnięciu w trybie 

określonym dla kosztów egzekucyjnych. 

§ 3. Jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym, koszty upomnienia są 

pobierane na rzecz komórki organizacyjnej wierzyciela, do której zadań należy 

prowadzenie egzekucji. 

§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wysokość kosztów 

upomnienia. Wysokość kosztów upomnienia nie może przekraczać czterokrotnej 

wysokości kosztów związanych z doręczeniem upomnienia jako przesyłki poleconej. 

[§ 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

należności pieniężne, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia 

upomnienia. Określając należności, których egzekucja może być wszczęta bez 

uprzedniego doręczenia upomnienia, minister kieruje się rodzajem należności oraz 

sposobem ich powstawania.] 

<§ 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, należności pieniężne, których egzekucja może być wszczęta bez 

uprzedniego doręczenia upomnienia, kierując się rodzajem należności.> 
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Art. 17. 

§ 1. O ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzygnięcie i zajmowane 

przez organ egzekucyjny lub wierzyciela stanowisko w sprawach dotyczących 

postępowania egzekucyjnego następuje w formie postanowienia. Na postanowienie to 

służy zażalenie, jeżeli niniejsza ustawa lub Kodeks postępowania administracyjnego tak 

stanowi. Zażalenie wnosi się do organu odwoławczego za pośrednictwem organu 

egzekucyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia postanowienia.  

§ 1a. O ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, do zażaleń na postanowienia, o których 

mowa w art. 34 § 2, wydanych przez wierzycieli, dla których organem wyższego 

stopnia jest minister, stosuje się odpowiednio art. 127 § 3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, z tym że termin do wniesienia zażalenia wy-nosi 7 dni od dnia 

doręczenia postanowienia.  

§ 2. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego. Organ egzekucyjny 

lub organ odwoławczy może jednak w uzasadnionych przypadkach wstrzymać 

postępowanie egzekucyjne do czasu rozpatrzenia zażalenia. 

 

<Art. 17a. 

W przypadku wniesienia podania, z którego wynika, że organem właściwym w sprawie 

jest organ państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, podanie podlega zwrotowi 

wnoszącemu podanie, wraz z pouczeniem, że w sprawie będącej przedmiotem podania 

powinien wnieść odrębne podanie do organu właściwego państwa członkowskiego lub 

państwa trzeciego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym państwie. Zwrot 

podania następuje w formie postanowienia, na które służy zażalenie.> 

 

Art. 19. 

[§ 1. Z zastrzeżeniem § 2-8, naczelnik urzędu skarbowego jest organem egzekucyjnym 

uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych w egzekucji 

administracyjnej należności pieniężnych, do zabezpieczania takich należności w trybie i 

na zasadach określonych w dziale IV, a także do realizacji wniosków obcych państw o 

udzielenie pomocy w zakresie, o którym mowa w art. 66d § 1.] 

<§ 1. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem egzekucyjnym uprawnionym do 

stosowania wszystkich środków egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej 

należności pieniężnych, do zabezpieczania takich należności w trybie i na zasadach 

określonych w dziale IV, a także do realizacji wniosków o odzyskanie należności 

pieniężnych oraz podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne 

określonych w ustawie o wzajemnej pomocy, z zastrzeżeniem § 2–8.> 

§ 2. Właściwy organ gminy o statusie miasta, wymienionej w odrębnych przepisach oraz 

gminy wchodzącej w skład powiatu warszawskiego jest organem egzekucyjnym 

uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem 

egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, dla 

których ustalania lub określania i pobierania jest właściwy ten organ. 

§ 3. Przewodniczący organu orzekającego w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych w pierwszej instancji jest organem egzekucyjnym uprawnionym do 

stosowania egzekucji z wynagrodzenia za pracę ukaranego, w egzekucji 
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administracyjnej należności pieniężnych z tytułu kar pieniężnych i kosztów 

postępowania orzeczonych w tych sprawach. 

§ 4. Dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest organem egzekucyjnym 

uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z 

ubezpieczenia społecznego, z renty socjalnej, z wierzytelności pieniężnych oraz z 

rachunków bankowych, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu 

składek na ubezpieczenia społeczne i należności pochodnych od składek oraz 

nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego lub innych świadczeń 

wypłacanych przez ten oddział, które nie mogą być potrącane z bieżących świadczeń. 

§ 5. Dyrektor izby celnej jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania 

wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w 

egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, do których poboru zobowiązane są 

organy celne na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 6. (uchylony). 

§ 7. Dyrektor oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej jest organem 

egzekucyjnym uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za pracę albo ze 

świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w egzekucji administracyjnej należności 

pieniężnych z tytułu opłat za używanie lokalu i opłat pośrednich związanych z 

zajmowaniem przez żołnierzy lokali mieszkalnych znajdujących się w dyspozycji 

Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. 

§ 8. Organem egzekucyjnym w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych może być 

ponadto inny organ w zakresie określonym odrębnymi ustawami. 

 

Art. 22. 

§ 1. Właściwość miejscową organu egzekucyjnego w egzekucji należności pieniężnych z 

nieruchomości ustala się według miejsca jej położenia. Jeżeli jednak nieruchomość 

położona jest na obszarze właściwości dwóch lub większej liczby organów - egzekucję 

prowadzi organ, na którego obszarze znajduje się większa część nieruchomości, a jeżeli 

nie można w powyższy sposób ustalić właściwości, egzekucję z nieruchomości 

prowadzi organ wyznaczony przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych. 

[§ 2. Właściwość miejscową organu egzekucyjnego w egzekucji należności pieniężnych z 

praw majątkowych lub ruchomości ustala się według miejsca zamieszkania lub siedziby 

zobowiązanego, z zastrzeżeniem § 3.] 

<§ 2. Właściwość miejscową organu egzekucyjnego w egzekucji należności pieniężnych 

z praw majątkowych lub ruchomości ustala się według miejsca zamieszkania lub 

siedziby zobowiązanego, z zastrzeżeniem § 2a–3a.> 

<§ 2a. Jeżeli przed wszczęciem egzekucji należności pieniężnych zobowiązany ma 

miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie państwa członkowskiego lub państwa 

trzeciego, organem egzekucyjnym jest organ będący jednocześnie wierzycielem. W 

przypadku gdy wierzyciel nie jest jednocześnie organem egzekucyjnym, 

właściwość miejscową organu egzekucyjnego ustala się według siedziby 

wierzyciela.> 

[§ 3. Jeżeli znany przed wszczęciem egzekucji majątek zobowiązanego lub większa jego 

część nie znajduje się na terenie działania organu egzekucyjnego ustalonego zgodnie z 
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§ 2, właściwość miejscową ustala się według miejsca położenia składników tego 

majątku.] 

<§ 3. Jeżeli znany przed wszczęciem egzekucji majątek zobowiązanego lub większa 

jego część nie znajduje się na terenie działania organu egzekucyjnego ustalonego 

zgodnie z § 2 albo 2a, właściwość miejscową organu egzekucyjnego ustala się 

według miejsca położenia składników tego majątku.> 

<§ 3a. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie organu egzekucyjnego zgodnie z § 2–3, 

właściwość tego organu ustala się według siedziby lub miejsca zamieszkania 

dłużnika zobowiązanego, który jest obciążony prawem majątkowym względem 

zobowiązanego.> 

§ 4. Właściwość miejscową organu egzekucyjnego w egzekucji obowiązków o charakterze 

niepieniężnym ustala się według miejsca zamieszkania lub siedziby zobowiązanego, a 

w braku zamieszkania lub siedziby w kraju - według miejsca jego pobytu, z 

zastrzeżeniem § 5. 

§ 5. Właściwość miejscową organu egzekucyjnego w egzekucji obowiązków o charakterze 

niepieniężnym ustala się: 

1) w sprawach o odebranie rzeczy lub opróżnienie budynków i pomieszczeń - według 

miejsca wykonania obowiązku; 

2) w sprawach dotyczących nieruchomości oraz obiektów budowlanych - według 

miejsca położenia tej nieruchomości lub obiektu budowlanego, z tym że jeżeli 

nieruchomość lub obiekt budowlany są położone na obszarze właściwości dwóch 

lub większej liczby organów - egzekucję prowadzi organ, na którego obszarze 

znajduje się większa część nieruchomości lub obiektu budowlanego, a jeżeli nie 

można w powyższy sposób ustalić właściwości, egzekucję z nieruchomości 

prowadzi organ wyznaczony przez organ, o którym mowa w art. 23 § 1; 

3) w sprawach dotyczących wykonywanej działalności gospodarczej, jeżeli stałe 

miejsce wykonywania tej działalności znajduje się poza miejscem zamieszkania lub 

siedziby zobowiązanego - według stałego miejsca wykonywania działalności 

gospodarczej. 

 

Art. 23. 

§ 1. Nadzór nad egzekucją administracyjną sprawują organy wyższego stopnia w stosunku 

do organów właściwych do wykonywania tej egzekucji. 

§ 2. W przypadku braku organu wyższego stopnia w stosunku do organów egzekucyjnych, o 

których mowa w art. 19, nadzór nad egzekucją należności pieniężnych sprawuje 

właściwy miejscowo dyrektor izby skarbowej, z zastrzeżeniem § 3. 

§ 3. W stosunku do organów egzekucyjnych będących organami samorządu terytorialnego 

nadzór nad egzekucją należności pieniężnych sprawuje samorządowe kolegium 

odwoławcze. 

§ 3a. W stosunku do dyrektora izby celnej nadzór nad egzekucją należności pieniężnych 

sprawuje dyrektor izby skarbowej, właściwej ze względu na siedzibę tego dyrektora 

izby celnej. 

§ 4. Organy sprawujące nadzór są jednocześnie: 



- 14 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1) organami odwoławczymi dla postanowień wydanych przez nadzorowane organy 

egzekucyjne; 

2) organami sprawującymi kontrolę przestrzegania w toku czynności egzekucyjnych 

przepisów ustawy przez wierzycieli i nadzorowane organy egzekucyjne. 

§ 5. Dla postanowień wydanych w pierwszej instancji przez dyrektora izby skarbowej 

organem odwoławczym jest minister właściwy do spraw finansów publicznych. 

[§ 6. Organy sprawujące nadzór mogą, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

wstrzymać, na czas określony, czynności egzekucyjne lub postępowanie egzekucyjne 

prowadzone przez nadzorowany organ, z zastrzeżeniem § 7.] 

<§ 6. Organy sprawujące nadzór mogą, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

wstrzymać, na czas określony, czynności egzekucyjne lub postępowanie 

egzekucyjne prowadzone przez nadzorowany organ.> 

[§ 7. Dyrektor izby skarbowej może wstrzymać czynności egzekucyjne lub postępowanie 

egzekucyjne dotyczące innych należności pieniężnych niż pozostających we właściwości 

urzędów skarbowych wyłącznie za zgodą wierzyciela.] 

§ 8. Na postanowienie w sprawie wstrzymania czynności egzekucyjnych lub postępowania 

egzekucyjnego służy zażalenie zobowiązanemu oraz wierzycielowi niebędącemu 

jednocześnie organem egzekucyjnym. 

 

Art. 26. 

§ 1. Organ egzekucyjny wszczyna egzekucję administracyjną na wniosek wierzyciela i na 

podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego, sporządzonego według 

ustalonego wzoru. 

<§ 1a. W uzasadnionych przypadkach organ egzekucyjny sporządza odpis tytułu 

wykonawczego. Odpis tytułu wykonawczego poświadcza się za zgodność kopii 

tytułu wykonawczego z oryginałem przez umieszczenie na niej wpisu „odpis 

zgodny z oryginałem” wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska pracownika 

dokonującego uwierzytelnienia oraz daty uwierzytelnienia. 

§ 1b. Za tytuł wykonawczy uznaje się również jednolity tytuł wykonawczy oraz 

zagraniczny tytuł wykonawczy. 

§ 1c. Do jednolitego tytułu wykonawczego oraz zagranicznego tytułu wykonawczego nie 

stosuje się przepisów § 2–4 i 6, art. 27, art. 27a, art. 28b i art. 29. 

§ 1d. Wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze mogą być przekazywane do organu 

egzekucyjnego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem 

środków komunikacji elektronicznej. 

§ 1e. W przypadku tytułu wykonawczego otrzymanego przez organ egzekucyjny przy 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji 

elektronicznej sporządza się jego wydruk. Na wydruku umieszcza się 

potwierdzenie zgodności danych zawartych w wydruku tytułu wykonawczego z 

treścią tytułu wykonawczego otrzymanego przy wykorzystaniu systemu 

teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej ze 

wskazaniem daty dokonania wydruku oraz imienia, nazwiska, stanowiska 

służbowego i podpisem osoby dokonującej potwierdzenia, działającej z 

upoważnienia organu egzekucyjnego.> 
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§ 2. Wzór, o którym mowa w § 1, określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do 

spraw finansów publicznych. Wzór ten zawiera treść określoną w art. 27, a ponadto 

umożliwia elektroniczne przetwarzanie danych zawartych w tytule wykonawczym. 

§ 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, z tym że w tym przypadku nie wymaga 

się opatrzenia tytułu wykonawczego pieczęcią urzędową. 

§ 4. Jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym, przystępuje z urzędu do 

egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego przez siebie wystawionego. 

§ 5. Wszczęcie egzekucji administracyjnej następuje z chwilą: 

1) doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego lub 

2) doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o zajęciu 

wierzytelności lub innego prawa majątkowego, jeżeli to doręczenie nastąpiło przed 

doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego. 

<§ 5a. Jeżeli zobowiązany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie państwa 

członkowskiego, w przypadkach, o których mowa w § 5, zamiast odpisu tytułu 

wykonawczego można doręczyć odpis tytułu wykonawczego w postaci 

elektronicznej kopii dokumentu. 

§ 5b. W przypadku tytułów wykonawczych otrzymanych przez organ egzekucyjny przy 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji 

elektronicznej doręczenie wydruku tytułu wykonawczego, o którym mowa w § 1e, 

uznaje się za doręczenie odpisu tytułu wykonawczego.> 

§ 6. W przypadku przekształcenia zajęcia zabezpieczającego w zajęcie egzekucyjne 

zobowiązanemu doręcza się odpis tytułu wykonawczego. 

 

Art. 26a. 

(uchylony). 

 

<Art. 26b. 

§ 1. W uzasadnionych przypadkach wierzyciel wydaje dalszy tytuł wykonawczy.  

§ 2. Dalszy tytuł wykonawczy zawiera: 

1) numer porządkowy; 

2) oznaczenie celu, dla którego został wydany;  

3) imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej do działania w 

imieniu wierzyciela.  

§ 3. Po wydaniu dalszego tytułu wykonawczego wierzyciel występuje do organu 

egzekucyjnego o nadanie temu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu 

dalszego tytułu wykonawczego do egzekucji. 

§ 4. Zobowiązanemu nie doręcza się odpisu dalszego tytułu wykonawczego. 
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Art. 26c. 

§ 1. W przypadku utraty tytułu wykonawczego, po wszczęciu egzekucji 

administracyjnej, wierzyciel ponownie wydaje tytuł wykonawczy po uprzednim 

wydaniu postanowienia o utracie pierwotnego tytułu wykonawczego.  

§ 2. Na ponownie wydanym tytule wykonawczym wierzyciel umieszcza adnotację o 

jego wydaniu oraz oznaczenie postanowienia o utracie pierwotnego tytułu 

wykonawczego.  

§ 3. Po ponownym wydaniu tytułu wykonawczego wierzyciel występuje do organu 

egzekucyjnego o nadanie temu tytułowi klauzuli o skierowaniu tytułu 

wykonawczego do egzekucji.  

§ 4. Zobowiązanemu nie doręcza się odpisu ponownie wydanego tytułu 

wykonawczego.> 

 

Art. 27. 

§ 1. Tytuł wykonawczy zawiera: 

1) oznaczenie wierzyciela; 

2) wskazanie imienia i nazwiska lub firmy zobowiązanego i jego adresu, a także 

określenie zatrudniającego go pracodawcy i jego adresu, jeżeli wierzyciel posiada 

taką informację; 

3) treść podlegającego egzekucji obowiązku, podstawę prawną tego obowiązku oraz 

stwierdzenie, że obowiązek jest wymagalny, a w przypadku egzekucji należności 

pieniężnej - także określenie jej wysokości, terminu, od którego nalicza się odsetki 

z tytułu niezapłacenia należności w terminie, oraz rodzaju i stawki tych odsetek; 

4) wskazanie zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową albo przez 

ustanowienie zastawu skarbowego lub rejestrowego lub zastawu nieujawnionego w 

żadnym rejestrze, ze wskazaniem terminów powstania tych zabezpieczeń; 

5) wskazanie podstawy prawnej pierwszeństwa zaspokojenia należności pieniężnej, 

jeżeli należność korzysta z tego prawa i prawo to nie wynika z zabezpieczenia 

należności pieniężnej; 

6) wskazanie podstawy prawnej prowadzenia egzekucji administracyjnej; 

[7) datę wystawienia tytułu, podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska 

służbowego podpisującego oraz odcisk pieczęci urzędowej wierzyciela;] 

<7) datę wystawienia tytułu, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby 

upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela;> 

8) pouczenie zobowiązanego o skutkach niezawiadomienia organu egzekucyjnego o 

zmianie miejsca pobytu; 

9) pouczenie zobowiązanego o przysługującym mu w terminie 7 dni prawie zgłoszenia 

do organu egzekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania 

egzekucyjnego; 

10) klauzulę organu egzekucyjnego o skierowaniu tytułu do egzekucji administracyjnej; 

11) wskazanie środków egzekucyjnych stosowanych w egzekucji należności 

pieniężnych[.]<;> 
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<12) datę doręczenia upomnienia, a jeżeli doręczenie upomnienia nie było 

wymagane, podstawę prawną braku tego obowiązku.> 

§ 2. Jeżeli tytuł wykonawczy dotyczy należności spółki nieposiadającej osobowości 

prawnej, w tytule wykonawczym podaje się również imiona i nazwiska oraz adresy 

wspólników. 

[§ 3. Do tytułu wykonawczego wierzyciel dołącza dowód doręczenia upomnienia, a jeżeli 

doręczenie upomnienia nie było wymagane, podaje w tytule wykonawczym podstawę 

prawną braku tego obowiązku.] 

 

[Art. 27b. 

Wierzyciele, którzy na mocy odrębnych przepisów nie zostali upoważnieni do korzystania z 

pieczęci urzędowej, mogą jej używać do oznaczania tytułów wykonawczych oraz zarządzeń 

zabezpieczenia.] 

 

Art. 28a. 

W przypadku przejścia obowiązku objętego tytułem wykonawczym na następcę prawnego 

zobowiązanego, postępowanie egzekucyjne jest kontynuowane, a dokonane czynności 

egzekucyjne pozostają w mocy. Zastosowanie dalszych środków egzekucyjnych może jednak 

nastąpić po wystawieniu przez wierzyciela nowego tytułu wykonawczego i skierowaniu go do 

organu egzekucyjnego wraz z urzędowym dokumentem wykazującym przejście 

dochodzonego obowiązku na następcę prawnego. 

 

<Art. 28b. 

§ 1. Jeżeli w trakcie postępowania egzekucyjnego zostanie wydana decyzja, 

postanowienie lub inne orzeczenie określające lub ustalające inną wysokość 

należności pieniężnej niż objęta tytułem wykonawczym albo zostanie złożona 

korekta dokumentu, o którym mowa w art. 3a § 1, powodująca zwiększenie 

wysokości należności pieniężnej, wierzyciel niezwłocznie sporządza zmieniony tytuł 

wykonawczy.  

§ 2. W przypadku złożenia korekty dokumentu, o którym mowa w art. 3a § 1, 

powodującej zmniejszenie wysokości należności pieniężnej organ egzekucyjny 

kontynuuje postępowanie egzekucyjne, przy czym czynności egzekucyjne 

ograniczają się do kwoty pozostałej do wyegzekwowania. 

Art. 28c. 

W przypadku skierowania do organu egzekucyjnego zmienionego tytułu wykonawczego, 

zmienionego jednolitego tytułu wykonawczego lub zmienionego zagranicznego tytułu 

wykonawczego, dokonane czynności egzekucyjne pozostają w mocy, a uprzednio 

wszczęta egzekucja administracyjna jest kontynuowana przez realizację zastosowanych 

środków egzekucyjnych oraz stosowanie kolejnych środków egzekucyjnych.> 

 

Art. 29. 

§ 1. Organ egzekucyjny bada z urzędu dopuszczalność egzekucji administracyjnej; organ ten 

nie jest natomiast uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku 

objętego tytułem wykonawczym. 
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[§ 2. Jeżeli obowiązek, którego dotyczy tytuł wykonawczy, nie podlega egzekucji 

administracyjnej lub tytuł wykonawczy nie spełnia wymogów określonych w art. 27 § 1 i 

2, organ egzekucyjny nie przystępuje do egzekucji, zwracając tytuł wierzycielowi. Na 

postanowienie organu egzekucyjnego o zwrocie tytułu wykonawczego przysługuje 

wierzycielowi, niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym, zażalenie.] 

<§ 2. Jeżeli obowiązek, którego dotyczy tytuł wykonawczy, nie podlega egzekucji 

administracyjnej lub tytuł wykonawczy nie spełnia wymogów określonych w art. 

27 § 1 i 2, organ egzekucyjny nie przystępuje do egzekucji. Na postanowienie 

organu egzekucyjnego o nieprzystąpieniu do egzekucji wierzycielowi, niebędącemu 

jednocześnie organem egzekucyjnym, przysługuje zażalenie.> 

§ 3. (uchylony). 

 

<Art. 29a. 

§ 1. Jeżeli dochodzenie należności pieniężnych na wniosek państwa członkowskiego lub 

państwa trzeciego stwarza szczególne problemy, powoduje powstanie znacząco 

wysokich wydatków egzekucyjnych lub wiąże się ze zwalczaniem zorganizowanej 

grupy albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa, organ 

egzekucyjny może wystąpić do centralnego biura łącznikowego o uzgodnienie z 

państwem członkowskim lub państwem trzecim zakresu oraz sposobu pokrycia 

wydatków egzekucyjnych powstałych lub mogących powstać w ramach udzielania 

pomocy na podstawie ustawy o wzajemnej pomocy, przedstawiając jednocześnie: 

1)  szczegółowe zestawienie wydatków egzekucyjnych; 

2)  numer rachunku bankowego organu egzekucyjnego, na który ma być 

przekazana kwota wydatków. 

§ 2. Do momentu uzgodnienia, o którym mowa w § 1, organ egzekucyjny może nie 

podejmować czynności egzekucyjnych.> 

 

Art. 32. 

Organ egzekucyjny lub egzekutor, przystępując do czynności egzekucyjnych, doręcza 

zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego, o ile nie został wcześniej doręczony. 

 

<Art. 32a. 

§ 1. Jeżeli zostało wszczęte postępowanie w sprawie istnienia lub wysokości 

dochodzonej należności pieniężnej, wierzyciel zawiadamia o tym organ 

egzekucyjny, wskazując, w jakim zakresie egzekwowana należność pieniężna nie 

została zaskarżona.  

§ 2. Zawiadomienie, o którym mowa w § 1, powoduje zawieszenie postępowania 

egzekucyjnego w części dotyczącej przedmiotu sporu do czasu ostatecznego 

zakończenia postępowania, o ile wierzyciel nie wystąpi z uzasadnionym wnioskiem 

o dalsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego lub podjęcie zawieszonego 

postępowania egzekucyjnego.  

§ 3. W okresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego, o którym mowa w § 2, organ 

egzekucyjny może dokonać zabezpieczenia na podstawie tytułu wykonawczego, 
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stanowiącego podstawę wszczęcia tego postępowania, na wniosek wierzyciela lub 

z urzędu. 

§ 4. Przepisy § 1–3 nie mają zastosowania do postępowania egzekucyjnego wszczętego 

na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego na podstawie decyzji 

nieostatecznej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 

Art. 32b. 

§ 1. W przypadkach określonych w art. 32a § 1, jeżeli w toku postępowania 

egzekucyjnego wystąpiono z wnioskiem o odzyskanie należności pieniężnych do 

państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, organ egzekucyjny informuje to 

państwo o okolicznościach, o których mowa w art. 32a § 1, wskazując, w jakim 

zakresie należność pieniężna objęta wnioskiem nie została zaskarżona. 

§ 2. Organ egzekucyjny może wystąpić, z urzędu lub na wniosek wierzyciela, 

z wnioskiem o podjęcie środków zabezpieczających zaskarżoną część należności 

pieniężnych na zasadach określonych w ustawie o wzajemnej pomocy lub 

z uzasadnionym wnioskiem o dalsze odzyskiwanie tych należności. 

Art. 32c. 

§ 1. Jeżeli wszczęto procedurę wzajemnego porozumiewania, a wynik tej procedury 

może mieć wpływ na egzekwowany obowiązek będący przedmiotem wniosku 

państwa członkowskiego lub państwa trzeciego o odzyskanie należności 

pieniężnych, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 i 9, postępowanie egzekucyjne 

ulega zawieszeniu do czasu zakończenia procedury wzajemnego porozumiewania, 

chyba że zachodzi potrzeba natychmiastowego wyegzekwowania tych należności w 

związku z oszustwem lub niewypłacalnością. 

§ 2. W okresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego w przypadku, o którym mowa 

w § 1, organ egzekucyjny może z urzędu lub na wniosek wierzyciela dokonać 

zabezpieczenia należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 i 9.> 

 

Art. 33. 

<§ 1.> Podstawą zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej może być: 

1) wykonanie lub umorzenie w całości albo w części obowiązku, przedawnienie, 

wygaśnięcie albo nieistnienie obowiązku; 

2) odroczenie terminu wykonania obowiązku albo brak wymagalności obowiązku z 

innego powodu, rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej; 

3) określenie egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku 

wynikającego z orzeczenia, o którym mowa w art. 3 i 4; 

4) błąd co do osoby zobowiązanego; 

5) niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym; 

6) niedopuszczalność egzekucji administracyjnej lub zastosowanego środka 

egzekucyjnego; 

7) brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, o którym mowa w art. 

15 § 1; 

8) zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego; 

9) prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny; 
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[10) niespełnienie wymogów określonych w art. 27.] 

<10) niespełnienie w tytule wykonawczym wymogów określonych w art. 27, a 

w zagranicznym tytule wykonawczym – wymogów określonych w art. 102 

ustawy o wzajemnej pomocy.> 

<§ 2. W egzekucji należności pieniężnych, o których mowa w: 

1) art. 2 § 1 pkt 8 – zobowiązanemu przysługują zarzuty określone w § 1 pkt 6, 8 

i 9; 

2) art. 2 § 1 pkt 9 – zobowiązanemu przysługują zarzuty określone w § 1 pkt 6 i 

8–10.> 

 

Art. 34. 

[§ 1. Zarzuty zgłoszone na podstawie art. 33 pkt 1-7, 9 i 10, a przy egzekucji obowiązków o 

charakterze niepieniężnym - także na podstawie art. 33 pkt 8, organ egzekucyjny 

rozpatruje po uzyskaniu stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów, z tym 

że w zakresie zarzutów, o których mowa w art. 33 pkt 1-5, wypowiedź wierzyciela jest 

dla organu egzekucyjnego wiążąca.] 

<§ 1. Zarzuty zgłoszone na podstawie art. 33 § 1 pkt 1–7, 9 i 10, a przy egzekucji 

obowiązków o charakterze niepieniężnym – także na podstawie art. 33 § 1 pkt 8, 

organ egzekucyjny rozpatruje po uzyskaniu stanowiska wierzyciela w zakresie 

zgłoszonych zarzutów, z tym że w zakresie zarzutów, o których mowa w art. 33 § 1 

pkt 1–5 i 7, stanowisko wierzyciela jest dla organu egzekucyjnego wiążące. W 

przypadku, o którym mowa w art. 33 § 2, stanowiska wierzyciela nie wymaga się.> 

§ 1a. Jeżeli zarzut zobowiązanego jest lub był przedmiotem rozpatrzenia w odrębnym 

postępowaniu administracyjnym, podatkowym lub sądowym albo zobowiązany 

kwestionuje w całości lub w części wymagalność należności pieniężnej z uwagi na jej 

wysokość ustaloną lub określoną w orzeczeniu, od którego przysługują środki 

zaskarżenia, wierzyciel wydaje postanowienie o niedopuszczalności zgłoszonego 

zarzutu. 

§ 2. Na postanowienie w sprawie stanowiska wierzyciela przysługuje zażalenie. 

[§ 3. Jeżeli wierzyciel nie wyraził stanowiska w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go 

przez organ egzekucyjny o wniesionych zarzutach, organ egzekucyjny wydaje 

postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego do czasu wydania 

postanowienia, o którym mowa w § 4.] 

§ 4. Organ egzekucyjny, po otrzymaniu ostatecznego postanowienia w sprawie stanowiska 

wierzyciela lub postanowienia o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu, wydaje 

postanowienie w sprawie zgłoszonych zarzutów, a jeżeli zarzuty są uzasadnione - o 

umorzeniu postępowania egzekucyjnego albo o zastosowaniu mniej uciążliwego środka 

egzekucyjnego. 

§ 5. Na postanowienie w sprawie zgłoszonych zarzutów służy zobowiązanemu oraz 

wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym zażalenie. Zażalenie 

na postanowienie w sprawie zarzutów podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia organowi odwoławczemu. 
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[Art. 35. 

§ 1. Wniesienie przez zobowiązanego zarzutu w sprawie prowadzenia postępowania 

egzekucyjnego nie wstrzymuje tego postępowania. Organ egzekucyjny może jednak w 

uzasadnionych przypadkach wstrzymać postępowanie egzekucyjne lub niektóre 

czynności egzekucyjne do czasu rozpatrzenia zarzutu. 

§ 2. Organ nadzoru w uzasadnionych przypadkach może wstrzymać czynności egzekucyjne 

do czasu rozpatrzenia zażalenia.] 

<Art. 35. 

§ 1. Zgłoszenie przez zobowiązanego zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji 

administracyjnej na podstawie art. 33 § 1 pkt 1–7, 9 i 10 zawiesza postępowanie 

egzekucyjne do czasu wydania ostatecznego postanowienia w przedmiocie 

zgłoszonego zarzutu, o ile wierzyciel po otrzymaniu zarzutu nie wystąpi z 

uzasadnionym wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego.  

§ 2. W okresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego organ egzekucyjny może 

dokonać na podstawie tytułu wykonawczego zabezpieczenia na wniosek 

wierzyciela lub z urzędu. 

§ 3. Jeżeli w toku postępowania egzekucyjnego wystąpiono o pomoc do państwa 

członkowskiego lub państwa trzeciego z wnioskiem o odzyskanie należności 

pieniężnych, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 i 9, organ egzekucyjny informuje to 

państwo o okolicznościach, o których mowa w § 1.  

§ 4. W przypadku określonym w § 3 organ egzekucyjny może, z urzędu lub na wniosek 

wierzyciela, wystąpić z wnioskiem o podjęcie środków zabezpieczających 

należności pieniężne na zasadach określonych w ustawie o wzajemnej pomocy lub 

z uzasadnionym wnioskiem o dalsze odzyskiwanie tych należności.> 

 

Art. 36. 

[§ 1. W zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji organ egzekucyjny może żądać od 

uczestników postępowania informacji i wyjaśnień, jak również zwracać się o udzielenie 

informacji do organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych im 

podległych lub podporządkowanych, a także innych podmiotów.] 

<§ 1. W zakresie niezbędnym do wszczęcia lub prowadzenia postępowania 

egzekucyjnego oraz udzielania pomocy na podstawie ustawy o wzajemnej pomocy 

organ egzekucyjny lub wierzyciel, o którym mowa w art. 5, może żądać od 

uczestników postępowania informacji i wyjaśnień, jak również zwracać się o 

udzielenie informacji do organów administracji publicznej oraz jednostek 

organizacyjnych im podległych lub podporządkowanych, a także innych 

podmiotów.> 

§ 1a. Informacje i wyjaśnienia, o których mowa w § 1, udzielane są nieodpłatnie przez 

uczestników postępowania egzekucyjnego oraz organy administracji publicznej i 

jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane. 

§ 1b. Udostępnianie informacji przez organy i jednostki, o których mowa w § 1a, oraz 

dłużników zajętej wierzytelności nie narusza obowiązku zachowania przez nich 

tajemnicy określonej w odrębnych przepisach. 
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§ 2. Od wykonania żądania określonego w § 1 można uchylić się w takim zakresie, w jakim 

według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego można odmówić zeznań w 

charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie. 

§ 3. Zobowiązany, przeciwko któremu wszczęto postępowanie egzekucyjne, jest 

obowiązany do powiadomienia, w terminie 7 dni, organu egzekucyjnego o każdej 

zmianie miejsca swego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc. O obowiązku tym 

oraz o skutkach jego zaniechania poucza się zobowiązanego przy doręczaniu mu tytułu 

wykonawczego. 

 

Art. 56. 

§ 1. [Postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu:] <Postępowanie egzekucyjne ulega 

zawieszeniu w całości lub w części:> 

1) w razie wstrzymania wykonania, odroczenia terminu wykonania obowiązku albo 

rozłożenia na raty spłat należności pieniężnej; 

2) w razie śmierci zobowiązanego, jeżeli obowiązek nie jest ściśle związany z osobą 

zmarłego; 

3) w razie utraty przez zobowiązanego zdolności do czynności prawnych i braku jego 

przedstawiciela ustawowego; 

4) na żądanie wierzyciela; 

5) w innych przypadkach przewidzianych w ustawach. 

§ 2. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego, dotyczącego obowiązku o charakterze 

niepieniężnym, z przyczyny określonej w § 1 pkt 2 i 3 może nastąpić tylko w 

przypadkach, gdy nie zagraża to interesowi społecznemu. 

§ 3. Organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania 

egzekucyjnego. 

§ 4. Na postanowienie organu egzekucyjnego o zawieszeniu postępowania lub o odmowie 

zawieszenia tego postępowania służy zażalenie. 

 

Art. 57. 

[§ 1. Organ egzekucyjny podejmie zawieszone postępowanie egzekucyjne po ustaniu 

przyczyny zawieszenia.] 

<§ 1. Organ egzekucyjny podejmuje zawieszone postępowanie egzekucyjne po ustaniu 

przyczyny zawieszenia, zawiadamiając o tym zobowiązanego. Jednocześnie organ 

egzekucyjny przystępuje do czynności egzekucyjnych.> 

§ 1a. W przypadku zawieszenia postępowania egzekucyjnego w związku z rozłożeniem na 

raty spłat należności pieniężnej, organ egzekucyjny podejmuje zawieszone 

postępowanie w zakresie wskazanym przez wierzyciela. 

§ 2. W razie zawieszenia postępowania z przyczyny określonej w art. 56 § 1 pkt 2 - organ 

egzekucyjny podejmie zawieszone postępowanie, gdy organ ten zostanie zawiadomiony 

przez wierzyciela o ustaleniu według przepisów prawa cywilnego spadkobierców 

zmarłego zobowiązanego, na których przeszedł egzekwowany obowiązek, lub osób, na 

których rzecz zostały uczynione zapisy windykacyjne. Wierzyciel może również, nie 

czekając na sądowe stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu 
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windykacyjnego albo sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia, wskazać osobę, 

którą uważa za spadkobiercę zmarłego zobowiązanego, lub osobę, na której rzecz został 

uczyniony zapis windykacyjny, odpowiedzialną za egzekwowany obowiązek. Jednakże 

organ egzekucyjny obowiązany jest zastosować się do postanowienia sądu o 

stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienia częściowego stwierdzającego nabycie 

przedmiotu zapisu windykacyjnego lub zarejestrowanego aktu poświadczenia 

dziedziczenia, jeżeli postanowienie to lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia 

dziedziczenia zostaną mu złożone przed zakończeniem postępowania egzekucyjnego. 

§ 3. Jeżeli szczególne przepisy przewidują wydanie przez wierzyciela decyzji o 

odpowiedzialności za zmarłego zobowiązanego innej osoby, jako spadkobiercy lub 

zapisobiercy, organ egzekucyjny może podjąć postępowanie egzekucyjne, zawieszone z 

przyczyny określonej w art. 56 § 1 pkt 2, po wydaniu takiej decyzji. 

Art. 59. 

§ 1. Postępowanie egzekucyjne umarza się: 

1) jeżeli obowiązek został wykonany przed wszczęciem postępowania; 

2) jeżeli obowiązek nie jest wymagalny, został umorzony lub wygasł z innego powodu 

albo jeżeli obowiązek nie istniał; 

3) jeżeli egzekwowany obowiązek został określony niezgodnie z treścią obowiązku 

wynikającego z decyzji organu administracyjnego, orzeczenia sądowego albo 

bezpośrednio z przepisu prawa; 

4) gdy zachodzi błąd co do osoby zobowiązanego lub gdy egzekucja nie może być 

prowadzona ze względu na osobę zobowiązanego; 

5) jeżeli obowiązek o charakterze niepieniężnym okazał się niewykonalny; 

6) w przypadku śmierci zobowiązanego, gdy obowiązek jest ściśle związany z osobą 

zmarłego; 

7) jeżeli egzekucja administracyjna lub zastosowany środek egzekucyjny są 

niedopuszczalne albo zobowiązanemu nie doręczono upomnienia, mimo iż 

obowiązek taki ciążył na wierzycielu; 

8) jeżeli postępowanie egzekucyjne zawieszone na żądanie wierzyciela nie zostało 

podjęte przed upływem 12 miesięcy od dnia zgłoszenia tego żądania; 

9) na żądanie wierzyciela; 

10) w innych przypadkach przewidzianych w ustawach. 

§ 2. Postępowanie egzekucyjne może być umorzone w przypadku stwierdzenia, że w 

postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnej nie uzyska się kwoty 

przewyższającej wydatki egzekucyjne. 

<§ 2a. W zakresie należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 i 9, 

postępowanie egzekucyjne umarza się w przypadkach określonych w § 1 pkt 4, 6, 

7, 9 i 10 oraz w § 2.> 

§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 1 i 2, organ egzekucyjny wydaje postanowienie w 

sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego, chyba że umorzenie postępowania 

egzekucyjnego następuje na podstawie art. 34 § 4. 

§ 4. Postanowienie, o którym mowa w § 3, wydaje się na żądanie zobowiązanego lub 

wierzyciela albo z urzędu. 
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§ 5. Na postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego przysługuje 

zażalenie zobowiązanemu oraz wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem 

egzekucyjnym. 

 

Art. 64c. 

§ 1. Opłaty, o których mowa w art. 64 § 1 i 6 oraz w art. 64a, wraz z wydatkami 

poniesionymi przez organ egzekucyjny stanowią koszty egzekucyjne. Koszty 

egzekucyjne, z zastrzeżeniem § 2-4, obciążają zobowiązanego. 

§ 2. Jeżeli tytuł wykonawczy zawiera wady uniemożliwiające przeprowadzenie 

postępowania egzekucyjnego, które nie mogły być znane organowi egzekucyjnemu w 

chwili skierowania tego tytułu do egzekucji, wierzyciel niebędący jednocześnie 

organem egzekucyjnym obowiązany jest uiścić, tytułem zwrotu wydatków 

poniesionych przez organ egzekucyjny, kwotę wynoszącą 3 zł 40 gr. 

[§ 2a. Przepisu § 2 nie stosuje się do organu wykonującego.] 

<§ 2a. Przepisu § 2 nie stosuje się do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego.> 

[§ 3. Jeżeli po pobraniu od zobowiązanego należności z tytułu kosztów egzekucyjnych okaże 

się, że wszczęcie i prowadzenie egzekucji było niezgodne z prawem, należności te, wraz 

z naliczonymi od dnia ich pobrania odsetkami ustawowymi, organ egzekucyjny zwraca 

zobowiązanemu, a jeżeli niezgodne z prawem wszczęcie i prowadzenie egzekucji 

spowodował wierzyciel, obciąża nimi wierzyciela, z zastrzeżeniem § 3a.] 

<§ 3. Jeżeli po pobraniu od zobowiązanego należności z tytułu kosztów egzekucyjnych 

okaże się, że wszczęcie i prowadzenie egzekucji było niezgodne z prawem, 

należności te, wraz z naliczonymi od dnia ich pobrania odsetkami ustawowymi, 

organ egzekucyjny zwraca zobowiązanemu, a jeżeli niezgodne z prawem wszczęcie 

i prowadzenie egzekucji spowodował wierzyciel, obciąża nimi wierzyciela.> 

[§ 3a. Jeżeli niezgodne z prawem wszczęcie i prowadzenie egzekucji spowodowało obce 

państwo, koszty i odsetki, o których mowa w § 3, pokrywa organ wykonujący po 

uzyskaniu środków pieniężnych od tego państwa. 

§ 3b. Środki pieniężne otrzymane od obcego państwa na pokrycie kosztów i odsetek, o których 

mowa w § 3, organ wykonujący przekazuje do właściwego organu egzekucyjnego lub 

rekwizycyjnego zgodnie z § 10-12.] 

[§ 4. Wierzyciel pokrywa koszty egzekucyjne, jeżeli nie mogą być one ściągnięte od 

zobowiązanego, z zastrzeżeniem § 4a-4c oraz art. 64e § 4a.] 

<§ 4. Wierzyciel pokrywa koszty egzekucyjne, jeżeli nie mogą być one ściągnięte od 

zobowiązanego, z zastrzeżeniem § 4b oraz art. 64e § 4a.> 

[§ 4a. Do nieściągniętych kosztów egzekucyjnych, powstałych w niezgodnie z prawem 

wszczętym i prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym na podstawie tytułu 

wykonawczego wystawionego przez organ wykonujący, stosuje się odpowiednio § 3a 

i 3b.] 

[§ 4b. Nieściągnięte od zobowiązanego wydatki egzekucyjne, poniesione w zgodnie z prawem 

wszczętym i prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym na podstawie tytułu 

wykonawczego wystawionego przez organ wykonujący, organ egzekucyjny lub 

rekwizycyjny pokrywa bezpośrednio z budżetu państwa.] 
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<§ 4b. Nieściągnięte od zobowiązanego wydatki egzekucyjne, poniesione w postępowaniu 

egzekucyjnym prowadzonym na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego albo 

zagranicznego tytułu wykonawczego, organ egzekucyjny lub rekwizycyjny 

pokrywa bezpośrednio z budżetu państwa.> 

[§ 4c. Jeżeli dochodzenie należności na wniosek obcego państwa stwarza szczególne 

problemy, powoduje powstanie znacząco wysokich kosztów egzekucyjnych lub wiąże się 

z walką ze zorganizowaną przestępczością, koszty te pokrywa organ wykonujący po 

uzyskaniu środków pieniężnych od obcego państwa. Przepis § 3b stosuje się 

odpowiednio.] 

§ 5. Egzekucja kosztów egzekucyjnych następuje w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. Przy egzekucji kosztów egzekucyjnych nie pobiera się 

opłat za czynności egzekucyjne. 

§ 6. Koszty egzekucyjne powstałe w egzekucji należności pieniężnej są dochodzone na 

podstawie tytułu wykonawczego wystawionego na tę należność, chyba że przepisy 

niniejszej ustawy stanowią inaczej. 

§ 7. Organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych na 

żądanie zobowiązanego albo z urzędu, jeżeli koszty te obciążają wierzyciela. Na 

postanowienie to przysługuje zażalenie. 

<§ 7a. W przypadkach określonych w art. 80 i art. 81 ustawy o wzajemnej pomocy 

organ egzekucyjny może wystąpić do państwa członkowskiego lub państwa 

trzeciego o przekazanie na rachunek tego organu wydatków egzekucyjnych 

poniesionych w związku z realizacją wniosku o odzyskanie należności pieniężnych 

wraz z wypłaconymi odsetkami od zwróconych należności pieniężnych, 

przedstawiając ich zestawienie, jeżeli wszczęcie lub prowadzenie egzekucji 

administracyjnej należności pieniężnych będących przedmiotem zwrotu 

spowodowało państwo członkowskie lub państwo trzecie. 

§ 7b. W przypadku, o którym mowa w § 7a, nie wydaje się postanowienia o wysokości 

wydatków egzekucyjnych obciążających wierzyciela.> 

§ 8. Żądanie, o którym mowa w § 7, nie podlega rozpatrzeniu, jeżeli zostało wniesione po 

upływie 14 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu postanowienia o umorzeniu 

postępowania egzekucyjnego, a w przypadku zakończenia postępowania egzekucyjnego 

wskutek wyegzekwowania wykonania obowiązku - od dnia powiadomienia 

zobowiązanego o wysokości pobranych kosztów egzekucyjnych. 

[§ 9. Środki pieniężne pochodzące z wyegzekwowanych lub pokrytych przez wierzyciela 

kosztów egzekucyjnych, w tym powstałych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym 

na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez organ wykonujący, przypadają 

na rzecz tego organu, który je uzyskał, z zastrzeżeniem § 10 i 11.] 

<§ 9. Środki pieniężne pochodzące z wyegzekwowanych kosztów egzekucyjnych, w tym 

powstałych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie jednolitego 

tytułu wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego, przypadają na 

rzecz tego organu, które je uzyskał, z zastrzeżeniem § 10 i 11.> 

§ 10. Jeżeli koszty egzekucyjne zostały pokryte przez wierzyciela, środki pieniężne uzyskane 

z tego tytułu przypadają na rzecz organu, który dokonał czynności egzekucyjnych 

powodujących powstanie tych kosztów, z zastrzeżeniem § 11. 

§ 11. Jeżeli czynności egzekucyjne powodujące powstanie kosztów, o których mowa w art. 64 

§ 1 pkt 2-6 i § 6, zostały dokonane przez więcej niż jeden organ egzekucyjny lub 
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rekwizycyjny, uzyskane z tego tytułu środki pieniężne rozdziela się między te organy w 

proporcji odpowiadającej stosunkowi wyegzekwowanych przez nie kwot do kwot 

wyegzekwowanych w całym postępowaniu egzekucyjnym. Przepis art. 64 § 3 stosuje 

się odpowiednio. 

§ 12. Rozliczenia, o którym mowa w § 11, dokonuje organ egzekucyjny kończący 

postępowanie egzekucyjne, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia 

postępowania egzekucyjnego. Rozliczenie może być dokonane za zgodą wierzyciela 

przez potrącenie wzajemnych należności. Na postanowienie w sprawie rozliczenia 

kosztów przysługuje zażalenie organom, których dotyczy to rozliczenie. 

 

Art. 64d. 

§ 1. Kwoty opłat za czynności egzekucyjne ulegają podwyższaniu w stopniu 

odpowiadającym wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikającemu ze 

wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", z uwzględnieniem zaokrąglenia, o którym 

mowa w art. 27a. 

§ 2. Podwyższanie kwot opłat za czynności egzekucyjne następuje z ostatnim dniem 

kwartału następującego po kwartale, w którym wzrost cen towarów i usług 

konsumpcyjnych, liczony od dnia 1 stycznia 2002 r. przekroczył 20% lub wielokrotność 

tej wielkości. 

§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, 

podwyższone kwoty opłat za czynności egzekucyjne w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 

[§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się również do innych należności lub wartości określonych w 

ustawie kwotowo, z wyjątkiem wymienionych w art. 66e i art. 66zk § 9.] 

<§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje się również do innych należności lub wartości określonych 

w ustawie kwotowo.> 

 

Art. 64e. 

§ 1. Organ egzekucyjny może umorzyć w całości lub w części przypadające na jego rzecz 

koszty egzekucyjne. 

§ 2. Koszty egzekucyjne mogą być umorzone, jeżeli: 

1) stwierdzono nieściągalność od zobowiązanego dochodzonego obowiązku lub gdy 

zobowiązany wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów egzekucyjnych bez 

znacznego uszczerbku dla swojej sytuacji finansowej; 

2) za umorzeniem przemawia ważny interes publiczny; 

3) ściągnięcie tylko kosztów egzekucyjnych spowodowałoby niewspółmierne wydatki 

egzekucyjne. 

§ 3. Koszty egzekucyjne powstałe w egzekucji należności pieniężnych mogą być umorzone 

w przypadkach określonych w § 2 pkt 1, jeżeli obciążenie wierzyciela obowiązkiem 

uiszczenia tych kosztów byłoby gospodarczo nieuzasadnione. 

§ 4. W przypadku częściowego umorzenia kosztów egzekucyjnych umarza się przede 

wszystkim opłaty za czynności egzekucyjne. 
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[§ 4a. Organ egzekucyjny z urzędu umarza koszty z tytułu opłat, o których mowa w art. 64 § 1 

i 6, jeżeli opłaty te nie mogą być ściągnięte od zobowiązanego i powstały w zgodnie z 

prawem wszczętym i prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym na podstawie tytułu 

wykonawczego wystawionego przez organ wykonujący.] 

<§ 4a. Organ egzekucyjny z urzędu umarza koszty z tytułu opłat, o których mowa w art. 

64 § 1 i 6, jeżeli opłaty te nie mogą być ściągnięte od zobowiązanego i powstały w 

postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie jednolitego tytułu 

wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego. Nie wydaje się 

postanowienia w sprawie umorzenia kosztów egzekucyjnych.> 

<§ 4b. Przepis § 4a stosuje się odpowiednio do wydatków egzekucyjnych poniesionych 

w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie jednolitego tytułu 

wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego, chyba że organ 

egzekucyjny uzyskał zwrot tych wydatków od państwa członkowskiego lub 

państwa trzeciego w przypadkach określonych w art. 29a lub w przypadkach 

określonych w art. 80 i art. 81 ustawy o wzajemnej pomocy.> 

§ 5. Na postanowienie w sprawie umorzenia kosztów egzekucyjnych służy zażalenie 

zobowiązanemu i wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym. 

 

Art. 66. 

§ 1. Wierzyciel ponosi wydatki związane z przekazaniem mu egzekwowanej należności lub 

przedmiotu. 

§ 2. Wydatki, o których mowa w § 1, organ egzekucyjny pokrywa z wyegzekwowanych 

kwot. 

§ 3. Wierzyciel, na rzecz którego organ egzekucyjny dokonał czynności egzekucyjnych, jest 

obowiązany, z zastrzeżeniem § 4, do uiszczenia opłaty komorniczej. 

§ 4. Nie pobiera się opłaty komorniczej od: 

1) kwot wpłaconych po wystąpieniu wierzyciela z żądaniem zawieszenia albo 

umorzenia postępowania egzekucyjnego; 

2) należności ściągniętych przez organ egzekucyjny będący jednocześnie ich 

wierzycielem; 

3) należności dochodzonych na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez 

urząd skarbowy lub naczelnika urzędu skarbowego; 

[4) należności dochodzonych na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez 

organ wykonujący, chyba że niezgodne z prawem wszczęcie i prowadzenie 

egzekucji spowodowało obce państwo.] 

<4) należności dochodzonych na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego albo 

zagranicznego tytułu wykonawczego.> 

§ 5. Opłata komornicza przypada na rzecz tego organu, który dokonał ściągnięcia należności 

pieniężnej lub zastosował środki egzekucyjne, w wyniku których należność została 

zapłacona. 

[§ 6. Do opłaty komorniczej stosuje się odpowiednio § 2 oraz art. 64c § 11 i 12, a jeżeli 

niezgodne z prawem wszczęcie i prowadzenie egzekucji spowodowało obce państwo - 

również odpowiednio art. 64c § 3a i 3b.] 
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<§ 6. Do opłaty komorniczej stosuje się odpowiednio przepisy § 2 oraz art. 64c § 11 

i 12.> 

§ 7. Jeżeli wierzyciel uchyla się od uiszczenia opłaty komorniczej, opłata ta, w części, w 

jakiej nie została potrącona przez organ egzekucyjny, podlega przymusowemu 

ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej, po uprzednim doręczeniu upomnienia z 

zagrożeniem egzekucją, a następnie wystawieniu tytułu wykonawczego. 

§ 8. Państwowe jednostki budżetowe, których należności dochodzone w trybie 

egzekucyjnym stanowią dochód budżetu państwa, z zastrzeżeniem § 4, są upoważnione 

do przeznaczania odpowiedniej części uzyskanych z egzekucji wpływów na pokrycie 

opłaty komorniczej i wydatków, o których mowa w § 1. 

 

[Rozdział 7 

Udzielanie pomocy obcemu państwu oraz korzystanie z jego pomocy przy dochodzeniu 

należności pieniężnych 

Oddział 1 

Zasady ogólne 

Art. 66a. 

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się przy udzielaniu pomocy obcemu państwu lub 

korzystaniu z jego pomocy w sprawach dotyczących należności pieniężnych, o których mowa 

w art. 2 § 1 pkt 8 i 9, jeżeli ratyfikowana umowa międzynarodowa, której stroną jest 

Rzeczpospolita Polska, nie stanowi inaczej. 

Art. 66b. 

§ 1. W rozumieniu przepisów niniejszego rozdziału: 

1) za polskiego wierzyciela uważa się podmiot, o którym mowa w art. 1a pkt 13, i 

którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) za przekazywanie wniosku, informacji lub dokumentów drogą elektroniczną uważa 

się przekaz dokonany za pomocą sprzętu elektronicznego do przetwarzania danych, 

włącznie z kompresją cyfrową, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź 

optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną; 

3) za sieć WSK/WIS uważa się wspólną platformę opartą na Wspólnej Sieci 

Komunikacyjnej oraz Wspólnym Interfejsie Systemowym, stworzoną w celach 

łączności elektronicznej między właściwymi organami państw będących członkami 

Unii Europejskiej w sprawach ceł i podatków; 

4) za zagraniczny tytuł wykonawczy uważa się dokument wydany przez obce państwo, 

stanowiący podstawę do prowadzenia egzekucji wymienionych w nim należności 

pieniężnych. 

§ 2. Funkcje organu wnioskującego i organu wykonującego sprawuje minister właściwy do 

spraw finansów publicznych. 

§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przesyła Komisji Europejskiej, do 

dnia 15 marca każdego roku, informację dotyczącą pomocy, o której mowa w art. 66a, 

udzielonej obcym państwom i udzielonej przez te państwa Rzeczypospolitej Polskiej w 

poprzednim roku kalendarzowym. 

Art. 66c. 
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§ 1. Obowiązek udzielenia pomocy obcemu państwu lub możliwość skorzystania z jego 

pomocy w zakresie, o którym mowa w art. 66d § 1, istnieje, jeżeli ratyfikowana umowa 

międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub prawo obcego państwa 

zobowiązuje do udzielenia podobnej pomocy Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 2. Organ wykonujący nie ma obowiązku udzielenia pomocy obcemu państwu, które 

odmawia mu udzielenia podobnej pomocy, jeżeli sprawa tej odmowy nie podlega 

badaniu przez Komitet do Spraw Dochodzenia Należności Unii Europejskiej. 

§ 3. Obowiązek udzielenia pomocy obcemu państwu nie istnieje, jeżeli w dniu sporządzenia 

pierwszego wniosku w danej sprawie, zwanego dalej "pierwotnym wnioskiem", upłynęło 

5 lat, licząc od dnia wystawienia, zgodnie z prawem obcego państwa, zagranicznego 

tytułu wykonawczego na należności objęte wnioskiem, z zastrzeżeniem § 4. 

§ 4. Jeżeli należności pieniężne objęte wnioskiem obcego państwa o udzielenie pomocy lub 

wystawiony na nie zagraniczny tytuł wykonawczy są kwestionowane, okres, o którym 

mowa w § 3, liczy się od dnia, w którym, zgodnie z prawem obcego państwa, należności 

pieniężne lub zagraniczny tytuł wykonawczy nie mogą być nadal kwestionowane. 

§ 5. W przypadku, o którym mowa w § 3, organ wykonujący informuje obce państwo o 

powodach odmowy udzielenia pomocy, a jeżeli państwo to jest członkiem Unii 

Europejskiej - również Komisję Europejską. 

§ 6. Przepisy § 3 i 4 stosuje się odpowiednio do pomocy, o udzielenie której może wystąpić 

organ wnioskujący do obcego państwa. 

Art. 66d. 

§ 1. Pomoc, o której mowa w art. 66a, może polegać na: 

1) udzieleniu informacji; 

2) powiadomieniu zainteresowanego podmiotu o piśmie, orzeczeniu lub innym 

dokumencie jego dotyczącym; 

3) prowadzeniu egzekucji lub dokonaniu zabezpieczenia należności pieniężnych. 

§ 2. Wystąpienie do obcego państwa z wnioskiem o udzielenie pomocy lub jego wycofanie 

następuje na wniosek polskiego wierzyciela, a w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1 

i 2, również na wniosek organu egzekucyjnego. 

§ 3. Wierzyciel i organ egzekucyjny może korzystać z pomocy obcego państwa w zakresie 

określonym dla organu wnioskującego. 

§ 4. Wierzyciel i organ egzekucyjny dostarcza organowi wnioskującemu lub organowi 

wykonującemu wszystkie dokumenty lub informacje potrzebne do udzielenia pomocy 

obcemu państwu lub skorzystania z jego pomocy. 

Art. 66e. 

§ 1. Wniosek o udzielenie pomocy może dotyczyć więcej niż jednej należności pieniężnej, 

jeżeli są one należne od tego samego zobowiązanego. 

§ 2. Nie podlega wykonaniu wniosek o udzielenie pomocy, jeżeli kwota należności pieniężnej 

lub łączna kwota kilku takich należności jest mniejsza od 1.500 euro. 

§ 3. W celu ustalenia, czy należności pieniężne polskich wierzycieli spełniają warunek, o 

którym mowa w § 2, należności te przelicza się na euro według średniego kursu złotego 

w stosunku do euro, ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w dniu 

podpisania wniosku o udzielenie pomocy. 
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Art. 66f. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, tryb 

postępowania wierzycieli i organów egzekucyjnych przy korzystaniu z pomocy obcego 

państwa, wzory tytułów wykonawczych, o których mowa w art. 66y § 3 oraz art. 66za § 1, a 

także wzory wniosków o udzielenie informacji, o powiadomienie oraz o dochodzenie lub 

zabezpieczenie należności pieniężnych, kierowanych przez te podmioty do organu 

wnioskującego oraz przez organ wnioskujący do obcych państw. Określając sposób 

postępowania wierzycieli i organów egzekucyjnych oraz wzory wniosków, minister właściwy 

do spraw finansów publicznych uwzględnia w szczególności rodzaj i ilość załączanych do 

wniosków dokumentów niezbędnych do skorzystania z pomocy obcego państwa oraz zakres 

koniecznych informacji, jakie mają być zawarte we wnioskach przy korzystaniu z pomocy 

obcego państwa. 

Art. 66g. 

Przekazane organowi wykonującemu przez obce państwo dokumenty i informacje związane z 

wnioskowaną pomocą mogą być udostępnione do wiadomości wyłącznie: 

1) podmiotom, których dotyczy wniosek o udzielenie pomocy; 

2) organom egzekucyjnym lub rekwizycyjnym, w celu realizacji wniosku organu 

wnioskującego o udzielenie pomocy, oraz polskim wierzycielom; 

3) sądom rozpatrującym sprawy związane z dochodzeniem należności pieniężnych. 

Art. 66h. 

§ 1. Do wniosku o udzielenie pomocy oraz dołączonych do niego dokumentów i pism organ 

wnioskujący dołącza ich tłumaczenia na jeden z urzędowych języków państwa, które ma 

udzielić pomocy. 

§ 2. Organ wnioskujący, w uzgodnieniu z obcym państwem, może przekazywać temu 

państwu tłumaczenia na inny język niż określony w § 1. 

§ 3. Organ wykonujący może nie przyjąć tłumaczenia przedstawionego mu przez obce 

państwo. 

§ 4. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do organu wykonującego. 

Art. 66i. 

§ 1. Organ wykonujący potwierdza pisemnie obcemu państwu otrzymanie wniosku o 

udzielenie pomocy, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wniosku. 

§ 2. Otrzymany wniosek o udzielenie pomocy organ wykonujący niezwłocznie przesyła 

właściwemu organowi egzekucyjnemu do realizacji, z zastrzeżeniem art. 66za § 4. 

Przepis art. 66h § 1 stosuje się odpowiednio. 

§ 3. Organ wykonujący, organ egzekucyjny lub organ rekwizycyjny pokrywają swoje 

wydatki związane z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 66d § 1 pkt 1 i 2, 

bezpośrednio z budżetu państwa. 

Art. 66j. 

§ 1. Wszystkie informacje lub dokumenty związane z udzielaniem pomocy na rzecz obcego 

państwa lub korzystaniem z jego pomocy przekazuje się, o ile to możliwe, wyłącznie 

drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem § 2. 
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§ 2. O ile organ wnioskujący nie uzgodni z obcym państwem inaczej, przepisu § 1 nie stosuje 

się do: 

1) wniosku o powiadomienie oraz pism, orzeczeń lub innych dokumentów będących 

przedmiotem powiadomienia; 

2) wniosku o dochodzenie lub zabezpieczenie należności pieniężnych oraz tytułu 

wykonawczego lub zarządzenia zabezpieczenia. 

§ 3. Organ wykonujący przekazuje informacje lub dokumenty drogą elektroniczną lub 

przechowuje je w formie elektronicznej z zachowaniem tajemnicy obowiązującej w 

odniesieniu do analogicznych należności pieniężnych polskich wierzycieli. 

§ 4. Informacje i dokumenty w formie elektronicznej mogą być udostępnione wyłącznie 

stronom postępowania administracyjnego lub sądowego, wszczętego w związku z 

dochodzeniem należności pieniężnych, a także podmiotom, organom i sądom, o których 

mowa w art. 66g. 

§ 5. W przypadku korzystania przez organ wnioskujący lub organ wykonujący z sieci 

WSK/WIS, dostęp do informacji niejawnych przekazywanych za pośrednictwem tej sieci 

mogą uzyskać osoby upoważnione przez właściwy organ do spraw ochrony informacji 

niejawnych przy Komisji Europejskiej w takim zakresie, jaki jest niezbędny do nadzoru, 

obsługi i rozbudowy tej sieci. 

§ 6. Jeżeli adresatem przekazywanych drogą elektroniczną informacji lub dokumentów jest 

państwo - członek Unii Europejskiej, korespondencję zawierającą informacje lub 

dokumenty należy autoryzować w sposób uzgodniony z tym państwem. 

Art. 66k. 

Organ wykonujący informuje zainteresowane obce państwo, że jest: 

1) organem właściwym do przyjmowania od tego państwa wniosków o pomoc i do 

występowania do niego z takimi wnioskami; 

2) organem właściwym do uzgodnienia z nim sposobu pokrywania kosztów, o którym 

mowa w art. 64c § 4c; 

3) organem odpowiedzialnym za korespondencję drogą elektroniczną. 

Oddział 2 

Udzielanie informacji 

Art. 66l. 

§ 1. Organ wykonujący dostarcza, na wniosek obcego państwa, wszystkie informacje, które 

mogą być użyteczne lub potrzebne temu państwu w dochodzeniu jego należności 

pieniężnych, z zastrzeżeniem § 2. 

§ 2. Organ wykonujący nie jest obowiązany udzielić obcemu państwu informacji: 

1) których nie mógłby uzyskać do celów egzekucji analogicznych należności 

pieniężnych powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) które są objęte tajemnicą zawodową, handlową lub przemysłową; 

3) których ujawnienie prowadziłoby lub mogłoby prowadzić do zagrożenia 

bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej lub jej porządku publicznego. 

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pomocy, o którą może się ubiegać organ 

wnioskujący od obcego państwa. 
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§ 4. Organ wykonujący powiadamia pisemnie obce państwo o przyczynach odmowy 

udzielenia informacji, wskazując właściwy przepis stanowiący podstawę tej odmowy. 

§ 5. Powiadomienia, o którym mowa w § 4, dokonuje się niezwłocznie po stwierdzeniu 

przesłanek, o których mowa w § 2, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia 

potwierdzenia otrzymania wniosku o udzielenie informacji. 

Art. 66m. 

§ 1. Wniosek o udzielenie informacji kierowany przez organ wnioskujący do obcego państwa 

może dotyczyć: 

1) zobowiązanego; 

2) podmiotu zobowiązanego do uregulowania należności pieniężnych, jeżeli prawo 

Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje odpowiedzialność innych osób za obowiązki 

zobowiązanego. 

§ 2. Wniosek o udzielenie informacji kierowany przez organ wnioskujący do obcego państwa 

może dotyczyć również podmiotów, w których posiadaniu znajduje się mienie należące 

do podmiotów wymienionych w § 1. 

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pomocy świadczonej na rzecz obcego 

państwa. 

Art. 66n. 

§ 1. We wniosku o udzielenie informacji podaje się nazwisko lub nazwę, adres i inne 

posiadane dane niezbędne do identyfikacji podmiotów, których wniosek dotyczy, oraz 

rodzaj i kwoty należności pieniężnych, w związku z dochodzeniem których sporządza się 

wniosek. 

§ 2. Organ wnioskujący sporządza wniosek o udzielenie informacji w formie pisemnej 

według ustalonego wzoru. Jeżeli organ wnioskujący nie może przekazać wniosku drogą 

elektroniczną, podpisuje wniosek i opatruje go swoją pieczęcią urzędową. 

§ 3. Jeżeli podobny wniosek o udzielenie informacji przesyła się do innego organu, organ 

wnioskujący umieszcza o tym informację w swoim wniosku. 

Art. 66o. 

§ 1. Jeżeli informacje zawarte we wniosku obcego państwa nie są w ocenie organu 

wykonującego wystarczające do wykonania wniosku, zwraca się on niezwłocznie do 

tego państwa z wnioskiem o nadesłanie informacji uzupełniających. 

§ 2. Jeżeli z wnioskiem, o którym mowa w § 1, zwraca się obce państwo, organ wnioskujący 

dostarcza wszystkich niezbędnych i dostępnych mu danych. 

Art. 66p. 

§ 1. Organ wykonujący natychmiast przekazuje każdą posiadaną lub uzyskaną informację w 

takiej formie, w jakiej została ona uzyskana. 

§ 2. Jeżeli część lub całość informacji nie może być uzyskana we właściwym terminie, organ 

wykonujący informuje pisemnie obce państwo o przyczynach niemożności przekazania 

informacji w tym terminie. 

§ 3. Organ wykonujący, po upływie 6 miesięcy od dnia potwierdzenia otrzymania wniosku o 

udzielenie informacji, informuje obce państwo o wynikach postępowania prowadzonego 

w celu uzyskania wnioskowanych informacji, jeżeli wcześniej nie przekazał wszystkich 

wnioskowanych informacji. 
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§ 4. Jeżeli informacje otrzymane od obcego państwa nie są w ocenie organu wnioskującego 

wystarczające, może on zwrócić się do tego państwa z wnioskiem o nadesłanie 

informacji uzupełniających. 

§ 5. Wniosek, o którym mowa w § 4, sporządza się na piśmie i przesyła obcemu państwu w 

terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji o wynikach postępowania 

przeprowadzonego przez obce państwo w celu uzyskania wnioskowanych informacji. 

§ 6. Jeżeli z wnioskiem analogicznym do wniosku, o którym mowa w § 4, zwraca się obce 

państwo, organ wykonujący dostarcza wszystkich niezbędnych i dostępnych mu danych. 

§ 7. Do wniosku, o którym mowa w § 4, stosuje się przepisy dotyczące wniosku o udzielenie 

informacji. 

Art. 66r. 

Wniosek o udzielenie informacji może być w każdym czasie wycofany przez organ 

wnioskujący. Informację o wycofaniu wniosku przekazuje się obcemu państwu w formie 

pisemnej. 

Oddział 3 

Powiadamianie 

Art. 66s. 

§ 1. Wniosek o powiadomienie, kierowany przez organ wnioskujący do obcego państwa, 

może dotyczyć podmiotu, który zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej powinien 

być powiadomiony o czynnościach i orzeczeniach administracyjnych i sądowych, które 

zostały podjęte w Rzeczypospolitej Polskiej i które odnoszą się do należności 

pieniężnych przysługujących od tego podmiotu lub do dochodzenia takiej należności. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do pomocy świadczonej na rzecz obcego państwa, z 

tym że powiadomienia dokonuje się w trybie przepisów o doręczeniach w postępowaniu 

administracyjnym. 

Art. 66t. 

§ 1. Wniosek o powiadomienie zawiera wszystkie potrzebne informacje, w tym w 

szczególności nazwisko lub nazwę, adres oraz inne posiadane dane niezbędne do 

identyfikacji podmiotu, którego wniosek dotyczy, a także rodzaj i przedmiot czynności 

lub orzeczeń, o których należy powiadomić, a jeżeli jest niezbędne - również nazwisko 

lub nazwę oraz adres zobowiązanego, a także należności pieniężne, których dotyczy 

tytuł wykonawczy, orzeczenie lub inny dokument. 

§ 2. Jeżeli w orzeczeniu lub innym dokumencie będącym przedmiotem wniosku o 

powiadomienie kierowanego do obcego państwa brak jest pouczenia o przysługujących 

środkach zaskarżenia, we wniosku o powiadomienie wskazuje się przepisy prawa 

Rzeczypospolitej Polskiej regulujące sposób kwestionowania należności pieniężnej lub 

jej dochodzenia. 

§ 3. Wniosek o powiadomienie sporządza się pisemnie w dwóch egzemplarzach według 

ustalonego wzoru. 

§ 4. Wniosek, o którym mowa w § 1, podpisuje organ wnioskujący i opatruje go swoją 

pieczęcią urzędową. 

§ 5. Do wniosku, o którym mowa w § 1, dołącza się dwa egzemplarze pism, orzeczeń lub 

innych dokumentów, o których należy powiadomić. Przepis art. 66y § 3 stosuje się 

odpowiednio. 
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§ 6. Organ wykonujący niezwłocznie informuje obce państwo o działaniach podjętych na 

jego wniosek, a w szczególności o dacie dokonanego powiadomienia. 

Art. 66u. 

§ 1. Jeżeli w ocenie organu wykonującego informacje zawarte we wniosku o powiadomienie 

są niewystarczające, może on wystąpić do obcego państwa o przekazanie 

uzupełniających informacji, o ile nie spowoduje to niedotrzymania terminu 

powiadomienia wskazanego we wniosku. 

§ 2. Jeżeli z wnioskiem o przekazanie uzupełniających informacji występuje państwo obce, 

organ wykonujący przekazuje dostępne mu informacje. 

§ 3. Organ wykonujący niezwłocznie informuje obce państwo o dacie dokonanego 

powiadomienia przez zwrot jednego egzemplarza wniosku poświadczonego na 

odwrocie. 

Oddział 4 

Dochodzenie lub zabezpieczanie należności pieniężnych 

Art. 66w. 

§ 1. Organ wnioskujący, z zastrzeżeniem § 2, może wystąpić do obcego państwa z wnioskiem 

o dochodzenie należności pieniężnych, jeżeli: 

1) należności pieniężne lub postępowanie egzekucyjne wszczęte na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej nie są kwestionowane przez zobowiązanego albo są 

kwestionowane, ale prawo Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza kontynuowanie 

postępowania w takim przypadku; 

2) postępowanie, o którym mowa w pkt 1, nie doprowadziło do całkowitego 

zaspokojenia wierzyciela. 

§ 2. Organ wnioskujący nie może domagać się od obcego państwa udzielenia pomocy, o 

której mowa w § 1, jeżeli egzekucja należności pieniężnych, z powodu sytuacji 

zobowiązanego, stworzyłaby poważne trudności ekonomiczne lub społeczne w tym 

państwie, a prawo tego państwa pozwala na nieprowadzenie egzekucji w takim 

przypadku. 

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pomocy świadczonej na rzecz obcego 

państwa. 

§ 4. Jeżeli okoliczności, o których mowa w § 2, wystąpią na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, organ wykonujący powiadamia pisemnie obce państwo o odmowie udzielenia 

mu pomocy, niezwłocznie po podjęciu decyzji w tej sprawie, nie później niż w terminie 3 

miesięcy od dnia otrzymania wniosku od tego państwa. Przepis art. 66c § 5 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 5. Do wniosku o dochodzenie należności pieniężnych stosuje się odpowiednio art. 66m § 1 

i 2. 

Art. 66x. 

§ 1. Wniosek o dochodzenie należności pieniężnych zawiera: 

1) nazwę, adres i inne informacje identyfikujące organ wnioskujący; 

2) nazwisko lub nazwę oraz adres zobowiązanego lub osoby trzeciej będącej w 

posiadaniu majątku zobowiązanego, a także inne informacje identyfikujące te 

podmioty; 
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3) wskazanie tytułu wykonawczego; 

4) rodzaje i kwoty należności pieniężnych, w tym kwotę należności głównej, odsetek i 

wszystkich innych kar, grzywien i należnych kosztów, wyrażone w złotych polskich i 

w walucie państwa, do którego wniosek jest kierowany; 

5) datę doręczenia tytułu wykonawczego; 

6) datę, od której jest możliwe wszczęcie egzekucji należności pieniężnej, i okres, w 

którym egzekucja ta może być prowadzona zgodnie z prawem Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

7) inne informacje istotne dla dochodzenia należności pieniężnych. 

§ 2. Wniosek o dochodzenie należności pieniężnych zawiera oświadczenie organu 

wnioskującego, że zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 66w § 1. 

§ 3. Wysokość dochodzonych należności pieniężnych przelicza się na walutę obcego 

państwa według średniego kursu złotego, w stosunku do waluty tego państwa, 

ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w dniu podpisania wniosku o 

dochodzenie należności pieniężnych. 

Art. 66y. 

§ 1. Wniosek o dochodzenie należności pieniężnych lub ich zabezpieczenie sporządza się 

pisemnie według ustalonego wzoru. 

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 66x § 2, 

podpisuje organ wnioskujący i opatruje go swoją pieczęcią urzędową. 

§ 3. Do wniosku o dochodzenie należności pieniężnych dołącza się tytuł wykonawczy 

zaktualizowany przez polskiego wierzyciela na dzień podpisania wniosku, o którym 

mowa w art. 66d § 2, oraz, jeżeli to potrzebne, oryginały lub poświadczone urzędowo 

lub notarialnie kopie innych dokumentów niezbędnych do dochodzenia należności 

pieniężnych. 

§ 4. Dołączany do wniosku, o którym mowa w § 1, tytuł wykonawczy może obejmować kilka 

należności pieniężnych przysługujących od tego samego zobowiązanego. 

§ 5. W przypadku uzyskania przez organ wnioskujący informacji istotnych dla dochodzenia 

należności pieniężnych będących przedmiotem wniosku o ich dochodzenie, organ ten 

przekazuje je niezwłocznie obcemu państwu. 

Art. 66z. 

§ 1. Należności pieniężne obcego państwa, na które został wystawiony zagraniczny tytuł 

wykonawczy, traktuje się jak należności powstałe na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, z zastrzeżeniem § 2. 

§ 2. O ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, do należności pieniężnych dochodzonych 

na wniosek obcego państwa można nie stosować uprzywilejowanej kolejności 

zaspokojenia, z której korzystają analogiczne należności pieniężne polskich wierzycieli. 

Art. 66za. § 1. W przypadku otrzymania przez organ wykonujący od obcego państwa 

wniosku o dochodzenie należności pieniężnych objętych zagranicznym tytułem 

wykonawczym, organ ten wystawia tytuł wykonawczy według ustalonego wzoru, chyba 

że zagraniczny tytuł został sporządzony nieprawidłowo. 

§ 2. Tytuł wykonawczy wystawiony przez organ wykonujący może nie zawierać treści 

określonych w art. 27 § 1 w zakresie, w jakim tych treści nie zawiera zagraniczny tytuł 

wykonawczy. 
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§ 3. W tytule wykonawczym wystawionym przez organ wykonujący wskazuje się ten organ 

jako wierzyciela wnioskującego o wszczęcie egzekucji. 

§ 4. Organ wykonujący, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o dochodzenie 

należności pieniężnych, kieruje wystawiony przez siebie tytuł wykonawczy do 

właściwego organu egzekucyjnego w celu wykonania. Jednocześnie organ wykonujący 

przesyła do właściwego organu egzekucyjnego odpis wystawionego przez siebie tytułu 

wykonawczego wraz z zagranicznym tytułem wykonawczym celem doręczenia 

zobowiązanemu. Przepisów art. 15 nie stosuje się. 

§ 5. Organ wykonujący niezwłocznie informuje obce państwo o skierowaniu wystawionego 

przez siebie tytułu wykonawczego do organu egzekucyjnego. 

§ 6. W przypadku niedotrzymania przez organ wykonujący terminu, o którym mowa w § 4, 

organ ten informuje obce państwo o przyczynie jego niedotrzymania. 

§ 7. Jeżeli wskutek podjęcia czynności, o których mowa w § 4, zostaną zakwestionowane 

dochodzone należności pieniężne lub zagraniczny tytuł wykonawczy je obejmujący, 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 66zf, 66zg i 66zi. 

Art. 66zb. § 1. W przypadku otrzymania od obcego państwa wniosku o dochodzenie 

należności pieniężnych, organ wykonujący niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 

dni od otrzymania wniosku, występuje pisemnie do obcego państwa o uzupełnienie 

wniosku, jeżeli nie zawiera on informacji określonych w art. 66x § 1 i 2. 

§ 2. Jeżeli z wnioskiem, o którym mowa w § 1, zwraca się obce państwo, organ wnioskujący 

przekazuje dostępne informacje. 

§ 3. Jeżeli organ wykonujący nie podejmie czynności, o których mowa w art. 66za § 1 i 4, w 

terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o dochodzenie należności pieniężnych, 

informuje pisemnie obce państwo o powodach niepodjęcia tych czynności, niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym upłynął trzymiesięczny okres. 

Art. 66zc. 

§ 1. Jeżeli we właściwym terminie dla danej sprawy cała lub część dochodzonych należności 

pieniężnych nie może być wyegzekwowana, organ wykonujący informuje o tym obce 

państwo, wskazując tego przyczyny. 

§ 2. Organ wykonujący informuje obce państwo o podjętych działaniach oraz wynikach 

prowadzonego postępowania egzekucyjnego nie później niż w dniu kończącym 

sześciomiesięczny okres lub każdą jego wielokrotność, licząc od dnia potwierdzenia 

otrzymania wniosku. 

§ 3. Jeżeli informacje, o których mowa w § 2, otrzymał od obcego państwa organ 

wnioskujący i z tych informacji wynika możliwość dochodzenia należności pieniężnych, 

organ ten może wystąpić do obcego państwa o ponowne wszczęcie postępowania 

egzekucyjnego. 

§ 4. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio do pomocy świadczonej na rzecz obcego państwa. 

§ 5. Wniosek o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego sporządza się pisemnie w 

terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji, o których mowa w § 3. 

§ 6. Do wniosku o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego stosuje się przepisy 

dotyczące wniosku o dochodzenie należności pieniężnych. 

Art. 66zd. 
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§ 1. Organ egzekucyjny realizujący wniosek organu wykonującego o udzielenie pomocy 

obcemu państwu, za zgodą organu wykonującego wyrażoną w uzgodnieniu z obcym 

państwem, może odroczyć termin płatności należności pieniężnych lub rozłożyć na raty 

spłatę takich należności, o ile prawo Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza stosowanie 

takich ulg w spłacie w odniesieniu do analogicznych należności pieniężnych polskich 

wierzycieli. 

§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy prawa 

Rzeczypospolitej Polskiej regulujące udzielanie ulg w spłacie analogicznych należności 

pieniężnych polskich wierzycieli. 

Art. 66ze. 

§ 1. Od należności pieniężnych obcych państw objętych tytułem wykonawczym wystawionym 

przez organ wykonujący nalicza się odsetki z tytułu nieterminowego regulowania 

należności pieniężnych w wysokości i na zasadach określonych w przepisach 

Rzeczypospolitej Polskiej regulujących naliczanie takich odsetek od analogicznych 

należności pieniężnych polskich wierzycieli, z zastrzeżeniem § 2. 

§ 2. Odsetki, o których mowa w § 1, nalicza się od dnia wystawienia tytułu wykonawczego. 

Art. 66zf. 

§ 1. W trakcie postępowania egzekucyjnego wszczętego na wniosek obcego państwa 

zobowiązany zgłasza zastrzeżenia dotyczące zagranicznego tytułu wykonawczego lub 

należności pieniężnych objętych tym tytułem, zwane dalej "zarzutami", wyłącznie do 

właściwych władz tego państwa, zgodnie z prawem tego państwa. O wniesionych 

zarzutach zobowiązany może powiadomić organ wykonujący lub organ egzekucyjny. 

§ 2. Organ wykonujący, który otrzymał powiadomienie o wniesionych przez zobowiązanego 

zarzutach, powiadamia o tym właściwy organ egzekucyjny. 

§ 3. Organ wykonujący informuje organ egzekucyjny o podjętym przez obce państwo 

rozstrzygnięciu w sprawie wniesionych zarzutów. 

§ 4. Organ egzekucyjny wstrzymuje postępowanie egzekucyjne z dniem powiadomienia go o 

wniesionych zarzutach, o których mowa w § 1, do dnia powiadomienia go o 

rozstrzygnięciu obcego państwa w sprawie wniesionych zarzutów, z zastrzeżeniem § 5. 

§ 5. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w § 1, obce państwo zwróci się do organu 

wykonującego o kontynuowanie egzekucji, organ ten kieruje wniosek w tej sprawie do 

organu egzekucyjnego, chyba że prawo Rzeczypospolitej Polskiej nie zezwala na 

podjęcie takich działań w odniesieniu do analogicznych należności pieniężnych 

polskiego wierzyciela. Przepis art. 57 § 1 stosuje się odpowiednio. 

§ 6. W przypadku, o którym mowa w § 1, organ wykonujący może wystąpić do organu 

egzekucyjnego o zabezpieczenie dochodzonych należności pieniężnych, jeżeli przepisy 

zawarte w dziale IV pozwalają na zabezpieczenie analogicznej należności pieniężnej 

polskiego wierzyciela. 

§ 7. Organ wykonujący powiadamia obce państwo o podjętych działaniach, o których mowa 

w § 5 i 6. 

§ 8. Z wnioskiem, o którym mowa w § 5 i 6, może wystąpić do obcego państwa organ 

wnioskujący, z tym że nie może domagać się od tego państwa udzielenia wnioskowanej 

pomocy, jeżeli prawo obcego państwa na to nie zezwala. 

Art. 66zg. 



- 38 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

§ 1. Jeżeli w wyniku postępowania prowadzonego przez obce państwo w sprawie 

wniesionych zarzutów uznano je za zasadne, organ egzekucyjny jest zobowiązany do 

wypłaty zobowiązanemu roszczeń z tytułu nienależnie wyegzekwowanych kwot oraz 

przyznanego odszkodowania. Przepis art. 64c § 3b stosuje się odpowiednio. 

§ 2. Organ egzekucyjny niezwłocznie powiadamia organ wykonujący o wysokości należnych 

kwot z tytułów, o których mowa w § 1, zwanych dalej "kwotami zwracanymi 

zobowiązanemu". 

§ 3. Organ wykonujący po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w § 2, występuje do 

obcego państwa o pokrycie kwot zwracanych zobowiązanemu. 

Art. 66zh. 

§ 1. Jeżeli z wnioskiem analogicznym do wniosku, o którym mowa w art. 66zf § 5, zwrócił się 

do obcego państwa organ wnioskujący, a w wyniku postępowania prowadzonego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznano, że zachodzą przesłanki, o których mowa w 

art. 33 pkt 1-4, 6, 7 lub 10, organ wnioskujący jest zobowiązany do przekazania obcemu 

państwu środków na pokrycie kwot zwracanych zobowiązanemu przez obce państwo 

zgodnie z prawem tego państwa. Organ wnioskujący może dokonać rozliczenia kwot 

zwracanych zobowiązanemu z udziałem obcego państwa. 

§ 2. Przekazania, o którym mowa w § 1, dokonuje się w terminie 2 miesięcy od dnia 

otrzymania od obcego państwa wniosku w takiej sprawie. 

§ 3. Polski wierzyciel, który doprowadził do powstania kwot zwracanych zobowiązanemu, 

jest zobowiązany do przekazania organowi wnioskującemu środków na pokrycie tych 

kwot, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania organu wnioskującego do 

pokrycia tych kwot. W przypadku niewykonania wezwania w tym terminie, organ 

wnioskujący stosuje odpowiednio art. 64c § 5 i 7. 

Art. 66zi. 

§ 1. Jeżeli sprawa zarzutów była przedmiotem postępowania przed właściwym sądem 

obcego państwa i z orzeczenia sądu wynika możliwość kontynuowania postępowania 

egzekucyjnego, orzeczenie sądu stanowi zagraniczny tytuł wykonawczy. 

§ 2. Jeżeli z orzeczenia, o którym mowa w § 1, wynika inna wysokość dochodzonej 

należności, organ wykonujący aktualizuje tytuł wykonawczy. Przepisy wydane na 

podstawie art. 6 § 2 stosuje się odpowiednio. 

Art. 66zj. 

§ 1. Polski wierzyciel niezwłocznie informuje organ wnioskujący o podjętych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej działaniach polegających na zakwestionowaniu 

dochodzonych należności pieniężnych lub wystawionego na nie tytułu wykonawczego. 

§ 2. Informację, o której mowa w § 1, organ wnioskujący przekazuje na piśmie niezwłocznie 

obcemu państwu. 

§ 3. Jeżeli informację o działaniach analogicznych do działań, o których mowa w § 1, 

otrzymał od obcego państwa organ wykonujący, a prawo Rzeczypospolitej Polskiej 

mające zastosowanie do analogicznej należności pieniężnej polskiego wierzyciela nie 

pozwala na podjęcie działań, o których mowa w art. 66zf § 5 i 6, organ ten powiadamia 

o tym obce państwo. 

§ 4. Powiadomienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się niezwłocznie po otrzymaniu 

informacji od obcego państwa o zakwestionowaniu dochodzonych należności 
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pieniężnych lub wystawionego na nie tytułu wykonawczego, nie później jednak niż w 

terminie miesiąca od otrzymania takiej informacji. 

Art. 66zk. 

§ 1. Jeżeli wniosek o dochodzenie należności pieniężnych stanie się bezprzedmiotowy ze 

względu na ich zapłatę, umorzenie lub z innego powodu, organ wnioskujący informuje o 

tym niezwłocznie na piśmie obce państwo. 

§ 2. Informacja, o której mowa w § 1, otrzymana od obcego państwa stanowi podstawę do 

zaprzestania działań prowadzonych przez właściwy organ egzekucyjny lub 

rekwizycyjny. 

§ 3. Jeżeli wysokość należności pieniężnych objętych wnioskiem, o którym mowa w § 1, 

ulegnie zmianie, organ wnioskujący niezwłocznie informuje o tym pisemnie obce 

państwo. 

§ 4. Polski wierzyciel, informując organ wnioskujący o zmianie wysokości należności 

pieniężnych objętych wnioskiem o ich dochodzenie, dołącza zaktualizowany tytuł 

wykonawczy, jeżeli przepisy wydane na podstawie art. 6 § 2 nakładają na niego 

obowiązek takiej aktualizacji. 

§ 5. Jeżeli zmiana, o której mowa w § 3, polega na zmniejszeniu należności pieniężnych, 

organ wykonujący powiadamia o tym właściwy organ egzekucyjny, który ogranicza 

egzekucję do kwoty wskazanej w tym powiadomieniu. 

§ 6. Jeżeli przed terminem przekazania informacji, o której mowa w § 5, należności 

pieniężne zostały wyegzekwowane w kwocie wyższej, niż wynika to z tej informacji, a 

wyegzekwowane należności pieniężne nie zostały przekazane obcemu państwu, 

nienależnie wyegzekwowane kwoty podlegają zwrotowi zobowiązanemu. 

§ 7. Jeżeli zmiana, o której mowa w § 3, polega na zwiększeniu należności pieniężnych, 

organ wnioskujący występuje do obcego państwa z dodatkowym wnioskiem o 

dochodzenie należności pieniężnych. 

§ 8. W przypadku otrzymania przez organ wykonujący od obcego państwa dodatkowego 

wniosku o dochodzenie należności pieniężnych, stosuje się odpowiednio przepisy 

dotyczące wniosku o dochodzenie należności pieniężnych. 

§ 9. Dodatkowy wniosek o dochodzenie należności pieniężnych, zgłoszony po zakończeniu 

postępowania egzekucyjnego wszczętego na podstawie pierwotnego wniosku, podlega 

wykonaniu, jeżeli dotyczy należności pieniężnych nie mniejszych niż 1.500 euro. 

§ 10. Do należności pieniężnych polskich wierzycieli będących przedmiotem dodatkowego 

wniosku o dochodzenie należności pieniężnych stosuje się kursy wymiany, o których 

mowa w art. 66e § 3 i art. 66x § 3, mające zastosowanie przy sporządzaniu pierwotnego 

wniosku. 

Art. 66zl. 

Należności pieniężne mogą być zabezpieczone na uzasadniony wniosek obcego państwa lub 

organu wnioskującego. Przepisy niniejszego oddziału dotyczące dochodzenia należności 

pieniężnych stosuje się odpowiednio. 

Art. 66zm. 

§ 1. Okresy ograniczeń w dochodzeniu należności pieniężnych na wniosek obcego państwa 

regulują przepisy tego państwa. 
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§ 2. Zastosowane przez obce państwo środki egzekucyjne lub ulgi w spłacie, o których mowa 

w art. 66zd § 1, wywołują taki sam skutek, jak podjęte na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Art. 66zn. 

§ 1. Organ egzekucyjny egzekwuje należności pieniężne w złotych i wyegzekwowane 

należności pieniężne przekazuje organowi wykonującemu. Organ wykonujący całą 

wyegzekwowaną kwotę należności pieniężnych przekazuje obcemu państwu w terminie 

miesiąca od dnia ich wyegzekwowania. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do odsetek, o których mowa w art. 66ze § 1, oraz odsetek 

naliczonych w związku z zastosowaniem ulg w spłacie, o których mowa w art. 66zd § 1. 

§ 3. Organ wykonujący może dokonać podziału kwoty uzyskanej z egzekucji na dochodzone 

należności pieniężne i koszty egzekucyjne z udziałem zainteresowanego obcego 

państwa. 

§ 4. Organ wykonujący może przyjąć w uzgodnieniu z obcym państwem inny termin 

przekazywania wyegzekwowanych kwot, jeżeli przekazywana kwota jest mniejsza niż 

1.500 euro. 

Art. 66zo. 

§ 1. Obowiązek uznaje się za wykonany, niezależnie od odsetek pobieranych w 

okolicznościach, o których mowa w art. 66zd § 1, i odsetek określonych w art. 66ze § 1, 

jeżeli został on wyegzekwowany w złotych w kwocie, która, po przeliczeniu według 

zasady określonej w art. 66x § 3, jest równa kwocie określonej w walucie obcego 

państwa w zagranicznym tytule wykonawczym, na podstawie którego obce państwo 

wystąpiło z wnioskiem o dochodzenie należności pieniężnych. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do obowiązku egzekwowanego przez obce państwo 

na wniosek organu wnioskującego. 

§ 3. Jeżeli wyegzekwowana przez obce państwo kwota należności pieniężnych po 

przeliczeniu na złote według średniego kursu waluty obcego państwa w stosunku do 

złotego, ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w dniu otrzymania 

kwoty, jest wyższa lub niższa od kwoty wykazanej w tytule wykonawczym, różnica 

stanowi odpowiednio dochód lub stratę polskiego wierzyciela. 

Art. 66zp. 

§ 1. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 64c § 4c, organ wykonujący podejmuje 

decyzję o ubieganiu się od obcego państwa zwrotu kosztów, powiadamia o tym pisemnie 

obce państwo. 

§ 2. Do powiadomienia, o którym mowa w § 1, dołącza się szczegółowe zestawienie 

przewidywanych kosztów. 

§ 3. Jeżeli powiadomienie, analogiczne do powiadomienia, o którym mowa w § 1, otrzymał 

organ wnioskujący, potwierdza jego otrzymanie niezwłocznie na piśmie, nie później 

jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia. 

§ 4. Organ wnioskujący w terminie 2 miesięcy od dnia potwierdzenia, o którym mowa w § 3, 

informuje obce państwo, czy i w jakim zakresie pokryje wnioskowane koszty. 

§ 5. Jeżeli organ wykonujący nie uzgodni z zainteresowanym obcym państwem sposobu 

pokrycia kosztów, nie podejmuje się czynności wywołujących skutki, o których mowa w 

art. 64c § 4c.] 
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Art. 71. 

§ 1. Jeżeli egzekucja administracyjna należności pieniężnych staje się bezskuteczna, organ 

egzekucyjny lub wierzyciel może zwrócić się do sądu o nakazanie zobowiązanemu 

wyjawienia majątku, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. 

§ 2. O nakazanie wyjawienia przez zobowiązanego majątku można zwrócić się także przed 

wszczęciem egzekucji administracyjnej lub w toku tej egzekucji, jeżeli zachodzi 

uzasadnione przypuszczenie, że egzekwowana należność pieniężna nie będzie mogła 

być zaspokojona ze znanego majątku zobowiązanego ani też z jego wynagrodzenia za 

pracę lub z przypadających mu okresowo świadczeń za okres 6 miesięcy. 

[§ 3. Podstawą żądania nakazania wyjawienia przez zobowiązanego majątku jest tytuł 

wykonawczy, o którym mowa w art. 27, albo zarządzenie zabezpieczenia wydane na 

podstawie przepisów działu IV.] 

<§ 3. Podstawą żądania wyjawienia przez zobowiązanego majątku są dokumenty 

stanowiące podstawę wszczęcia egzekucji administracyjnej lub dokonania 

zabezpieczenia w trybie przepisów działu IV. W tym przypadku nie nadaje się 

sądowej klauzuli wykonalności.> 

 

Art. 71b. 

Jeżeli dłużnik zajętej wierzytelności bezpodstawnie uchyla się od przekazania zajętej 

wierzytelności albo części wierzytelności organowi egzekucyjnemu, zajęta wierzytelność albo 

część wierzytelności może być ściągnięta od dłużnika zajętej wierzytelności w trybie 

egzekucji administracyjnej. Podstawą wystawienia tytułu wykonawczego jest postanowienie, 

o którym mowa w art. 71a § 9. Tytuł wykonawczy wystawia organ egzekucyjny, który 

dokonał u dłużnika zajętej wierzytelności zajęcia wierzytelności. 

 

<Art. 71c. 

§ 1. Organ egzekucyjny na wniosek zobowiązanego może, w drodze decyzji, odroczyć 

termin zapłaty należności pieniężnych albo rozłożyć na raty zapłatę należności 

pieniężnych dochodzonych na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego albo 

zagranicznego tytułu wykonawczego wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z 

przepisami działu III ustawy – Ordynacja podatkowa. 

§ 2. Do udzielania ulg, o których mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy działów 

III i IV ustawy – Ordynacja podatkowa.  

§ 3. O udzieleniu ulg, o których mowa w § 1, organ egzekucyjny informuje państwo 

członkowskie lub państwo trzecie.> 

 

Art. 110. 

[§ 1. Z nieruchomości może być przeprowadzona egzekucja administracyjna, jeżeli 

zastosowanie środków egzekucyjnych, o których mowa w rozdziałach 2-6, nie było 

możliwe lub okazało się bezskuteczne. 

§ 1a. O okolicznościach, o których mowa w § 1, organ egzekucyjny informuje wierzyciela 

niebędącego jednocześnie organem egzekucyjnym lub organ wykonujący, jeżeli 

egzekucja jest prowadzona w celu ściągnięcia należności pieniężnych obcego państwa. 
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§ 2. Egzekucja administracyjna z nieruchomości może być prowadzona tylko w celu 

wyegzekwowania należności pieniężnych określonych lub ustalonych w decyzji 

ostatecznej lub wynikających z orzeczenia sądu zaopatrzonego w klauzulę wykonalności 

oraz z tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 44 ustawy o poręczeniach i 

gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz art. 16 ustawy o udzielaniu przez 

Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym. 

§ 3. Organ egzekucyjny podejmuje czynności egzekucyjne związane z egzekucją z 

nieruchomości na wniosek wierzyciela, z tym że jeżeli wierzycielem jest obce państwo - 

na wniosek organu wykonującego, z zastrzeżeniem § 3a.] 

[§ 3a. Organ egzekucyjny podejmuje czynności, o których mowa w § 3, po otrzymaniu zaliczki 

na pokrycie przewidywanych wydatków od wierzyciela niebędącego naczelnikiem 

urzędu skarbowego lub obcym państwem, zwanego dalej "wierzycielem finansującym".] 

<§ 3a. Organ egzekucyjny podejmuje czynności egzekucyjne związane z egzekucją 

administracyjną z nieruchomości po otrzymaniu zaliczki na pokrycie 

przewidywanych wydatków od wierzyciela niebędącego naczelnikiem urzędu 

skarbowego, państwem członkowskim lub państwem trzecim, zwanego dalej 

„wierzycielem finansującym”. Przepis art. 29a stosuje się odpowiednio.> 

§ 4. Wierzyciel finansujący wpłaca zaliczkę do organu egzekucyjnego sukcesywnie, w 

miarę podejmowania przez ten organ kolejnych czynności egzekucyjnych. Wysokość 

poszczególnych wpłat zaliczki określa organ egzekucyjny na podstawie 

przewidywanych wydatków, z tym że jeżeli do egzekucji z nieruchomości przystąpili 

kolejni wierzyciele finansujący - również dla tych wierzycieli, rozdzielając kwotę 

zaliczki między wszystkich wierzycieli finansujących w proporcji odpowiadającej 

stosunkowi ich należności pieniężnych do łącznej kwoty należności pieniężnych 

wierzycieli finansujących, z zastrzeżeniem § 5. 

§ 5. Łączna kwota zaliczki należna od jednego wierzyciela finansującego nie może być 

większa niż 5% egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu 

niezapłacenia jej w terminie i nie większa niż 11.400 zł, z tym że kwotę odsetek 

przyjmuje się na dzień ustalenia pierwszej zaliczki. 

§ 6. Organ egzekucyjny zwraca zaliczkę wierzycielowi przy podziale kwot uzyskanych z 

egzekucji do wysokości wyegzekwowanych kwot na pokrycie wydatków 

egzekucyjnych. 

[§ 7. W przypadku niewpłacenia zaliczki, o której mowa w § 4, organ egzekucyjny wzywa 

wierzyciela do jej wpłacenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, a po 

bezskutecznym upływie tego terminu umarza postępowanie egzekucyjne.] 

<§ 7. W przypadku niewpłacenia zaliczki, o której mowa w § 4, organ egzekucyjny 

wzywa wierzyciela finansującego do jej wpłacenia w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu nie przystępuje 

do egzekucji z nieruchomości.> 

 

Art. 110b. 

Uczestnikami postępowania egzekucyjnego z nieruchomości są: 

1) zobowiązany; 

[2) wierzyciele egzekwujący, a w przypadku wierzyciela będącego obcym państwem - 

organ wykonujący;] 
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<2) wierzyciele egzekwujący;> 

3) osoby, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe lub roszczenia albo prawa 

osobiste zabezpieczone na nieruchomości; 

4) organ, który zawarł umowę o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, 

jeżeli przedmiotem egzekucji jest użytkowanie wieczyste. 

 

Art. 110c. 

§ 1. Organ egzekucyjny przystępuje do egzekucji administracyjnej z nieruchomości przez 

zajęcie nieruchomości. 

§ 2. Zajęcie następuje przez wezwanie zobowiązanego, aby zapłacił egzekwowaną 

należność pieniężną wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztami 

egzekucyjnymi w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem 

przystąpienia do opisu i oszacowania wartości nieruchomości. <Zobowiązanemu wraz 

z wezwaniem doręcza się odpis tytułu wykonawczego, o ile nie został wcześniej 

doręczony. Przepis art. 26 § 5a stosuje się odpowiednio.> 

§ 3. Równocześnie z wysłaniem zobowiązanemu wezwania, o którym mowa w § 2, organ 

egzekucyjny przesyła do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o 

dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub składa wniosek do 

zbioru dokumentów, a także przesyła wierzycielowi zawiadomienie o zajęciu 

nieruchomości. 

§ 4. Zajęcie nieruchomości jest dokonane z chwilą doręczenia zobowiązanemu wezwania, o 

którym mowa w § 2, z tym że dla zobowiązanego, któremu nie doręczono wezwania, 

jak też w stosunku do osób trzecich, nieruchomość jest zajęta z chwilą dokonania wpisu 

w księdze wieczystej lub złożenia wniosku organu egzekucyjnego do zbioru 

dokumentów, z zastrzeżeniem § 5. 

§ 5. Dla każdego, kto wiedział o wszczęciu egzekucji, skutki zajęcia powstają z chwilą, gdy 

o wszczęciu egzekucji powziął wiadomość, chociażby wezwanie nie zostało jeszcze 

zobowiązanemu wysłane ani wpis w księdze wieczystej nie był jeszcze dokonany. 

§ 6. W przypadku gdy miejsce pobytu zobowiązanego lub innego uczestnika postępowania 

egzekucyjnego nie jest znane, organ egzekucyjny występuje do właściwego sądu o 

ustanowienie kuratora do zastępowania osoby nieobecnej. Kurator wykonuje swoje 

czynności także w interesie innych osób, którym w dalszym toku postępowania 

doręczenia nie będą mogły być dokonane. Kurator może jednak reprezentować 

równocześnie tylko osoby, których interesy nie są sprzeczne. 

 

Art. 111f. 

§ 1. Licytacja odbywa się ustnie. 

§ 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z 

zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. 

§ 3. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą. 

§ 4. Po ustaniu postąpień poborca skarbowy, uprzedzając obecnych, że po trzecim 

obwieszczeniu dalsze postąpienia nie będą przyjęte, obwieszcza trzykrotnie ostatnio 

zaoferowaną cenę, zamyka licytację i wymienia licytanta, który zaoferował najwyższą 

cenę. 
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[§ 5. Jeżeli należność wierzyciela zostanie uiszczona wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia 

jej w terminie i kosztami egzekucyjnymi przed zamknięciem licytacji, poborca skarbowy 

zamyka licytację i organ egzekucyjny umarza postępowanie egzekucyjne.] 

<§ 5. Jeżeli należność wierzyciela wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia jej w 

terminie i kosztami egzekucyjnymi zostanie uiszczona przed zamknięciem licytacji, 

poborca skarbowy zamyka licytację, a organ egzekucyjny uchyla zajęcie 

nieruchomości.> 

 

[Art. 111g. 

Jeżeli przedmiotem licytacji jest kilka nieruchomości lub kilka części nieruchomości, poborca 

skarbowy wstrzymuje licytację pozostałych nieruchomości lub ich części z chwilą, gdy 

osiągnięto kwotę wystarczającą na zaspokojenie dochodzonej należności wraz z odsetkami z 

tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztami egzekucyjnymi oraz organ egzekucyjny umarza 

postępowanie egzekucyjne.] 

<Art. 111g. 

Jeżeli przedmiotem licytacji jest kilka nieruchomości lub kilka części nieruchomości, 

poborca skarbowy wstrzymuje licytację pozostałych nieruchomości lub ich części z 

chwilą, gdy osiągnięto kwotę wystarczającą na zaspokojenie dochodzonej należności 

wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztami egzekucyjnymi, a 

organ egzekucyjny uchyla zajęcie nieruchomości.> 

 

[Art. 111k. 

§ 1. Jeżeli po trzeciej licytacji żaden z wierzycieli nie przejął nieruchomości na własność, 

postępowanie egzekucyjne umarza się. Nowa egzekucja z tej samej nieruchomości może 

być wszczęta dopiero po upływie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się 

postanowienia o umorzeniu egzekucji. 

§ 2. Jeżeli wniosek o wszczęcie nowej egzekucji złożono przed upływem 3 lat od trzeciej 

licytacji, organ egzekucyjny dokonuje nowego opisu i oszacowania wartości 

nieruchomości tylko na wniosek wierzyciela lub zobowiązanego. Zobowiązany może 

złożyć taki wniosek przed upływem 14 dni od dnia ponownego doręczenia mu wezwania 

do zapłaty, o czym należy go uprzedzić przy doręczeniu wezwania.] 

<Art. 111k. 

§ 1. Jeżeli po trzeciej licytacji żaden z wierzycieli nie przejął nieruchomości na 

własność, uchyla się zajęcie nieruchomości. Nowa egzekucja z tej samej 

nieruchomości może być wszczęta nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia 

uchylenia zajęcia nieruchomości. 

§ 2. Jeżeli wniosek o wszczęcie nowej egzekucji złożono przed upływem 3 lat od trzeciej 

licytacji, organ egzekucyjny dokonuje nowego opisu i oszacowania wartości 

nieruchomości tylko na wniosek zobowiązanego. Zobowiązany może złożyć taki 

wniosek przed upływem 14 dni od dnia ponownego doręczenia mu wezwania do 

zapłaty, o czym należy go uprzedzić przy doręczeniu wezwania.> 

 

[Art. 111n. 
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§ 1. Organ egzekucyjny odmawia przybicia, jeżeli ostateczne rozstrzygnięcia skarg lub 

zażaleń wniesionych w toku postępowania egzekucyjnego potwierdzą naruszenie 

przepisów postępowania w toku licytacji i jeżeli uchybienia te mogły mieć istotny wpływ 

na wynik licytacji. 

§ 2. Organ egzekucyjny odmawia przybicia również wtedy, gdy postępowanie podlegało 

umorzeniu lub zawieszeniu albo jeżeli uczestnik nie otrzymał zawiadomienia o licytacji, 

chyba że będąc na licytacji, nie wystąpił ze skargą na to uchybienie. 

§ 3. Jeżeli organ egzekucyjny odmówi przybicia, wyznacza na wniosek wierzyciela ponowną 

licytację.] 

<Art. 111n. 

§ 1. Organ egzekucyjny odmawia przybicia, jeżeli ostateczne rozstrzygnięcia skarg lub 

zażaleń wniesionych w toku postępowania egzekucyjnego potwierdzą naruszenie 

przepisów postępowania w toku licytacji i jeżeli uchybienia te mogły mieć istotny 

wpływ na wynik licytacji albo, jeżeli uczestnik nie otrzymał zawiadomienia o 

licytacji, chyba że będąc na licytacji nie wystąpił ze skargą na to uchybienie. 

§ 2. Organ egzekucyjny odmawia przybicia również wtedy, gdy postępowanie 

egzekucyjne podlegało umorzeniu lub zawieszeniu.  

 § 3. Organ egzekucyjny wyznacza ponowną licytację: 

1) jeżeli odmówi przybicia z przyczyn, o których mowa w § 1; 

2) po ustaniu przyczyny zawieszenia.> 

 

[Art. 114d. 

Jeżeli egzekucja jest prowadzona z użytkowania wieczystego, postępowanie ulega 

zawieszeniu, jeżeli właściwy organ wystąpił z żądaniem rozwiązania umowy użytkowania 

wieczystego. Egzekucja może być podjęta na wniosek wierzyciela, jeżeli sąd orzeknie, że brak 

jest podstaw do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego. W przypadku rozwiązania 

umowy użytkowania wieczystego organ egzekucyjny umarza postępowanie egzekucyjne.] 

<Art. 114d. 

W przypadku prowadzenia egzekucji z użytkowania wieczystego, jeżeli właściwy organ 

wystąpił z żądaniem rozwiązania umowy użytkowania wieczystego, wstrzymuje się 

czynności egzekucyjne w egzekucji z nieruchomości. Organ egzekucyjny podejmuje 

egzekucję z nieruchomości, jeżeli sąd orzeknie, że brak jest podstaw do rozwiązania 

umowy użytkowania wieczystego. W przypadku rozwiązania umowy użytkowania 

wieczystego organ egzekucyjny uchyla zajęcie nieruchomości.> 

 

Art. 115c. 

§ 1. [Z zastrzeżeniem § 2, w podziale kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości oprócz 

wierzycieli egzekwujących uczestniczą:] <W podziale kwoty uzyskanej ze sprzedaży 

nieruchomości oprócz wierzycieli egzekwujących uczestniczą:> 

1) wierzyciele składający tytuł wykonawczy z dowodem doręczenia dłużnikowi 

wezwania do zapłaty i wierzyciele, którzy uzyskali zabezpieczenie powództwa, 

jeżeli zgłosili się najpóźniej w dniu uprawomocnienia się postanowienia o 

przyznaniu własności nieruchomości; 
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2) osoby, które przed zajęciem nieruchomości nabyły do niej prawa stwierdzone w 

protokole opisu i oszacowania wartości nieruchomości lub prawa których zostały 

zgłoszone i udowodnione najpóźniej w dniu uprawomocnienia się postanowienia o 

przyznaniu własności; 

3) pracownicy co do stwierdzonych dokumentem należności za pracę, jeżeli zgłosili 

swe roszczenia przed sporządzeniem planu podziału. 

[§ 2. Jeżeli wierzycielem egzekwującym jest obce państwo, które nie wyraziło zgody na 

pokrycie kosztów w okolicznościach, o których mowa w art. 64c § 4c, uczestniczy w 

podziale kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości w takiej części, jaka pozostała po 

pokryciu należności wierzycieli i osób, o których mowa w § 1.] 

§ 3. Jeżeli wierzytelność hipoteczna nie jest stwierdzona tytułem wykonawczym, należność 

przypadającą wierzycielowi hipotecznemu pozostawia się w depozycie organu 

egzekucyjnego. 

 

Art. 154. 

§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje zabezpieczenia należności pieniężnej lub wykonania 

obowiązku o charakterze niepieniężnym, jeżeli brak zabezpieczenia mógłby utrudnić 

lub udaremnić egzekucję, w szczególności jeżeli stwierdzono: 

- brak płynności finansowej zobowiązanego, 

- unikanie wykonania przez zobowiązanego obowiązku przez nieujawnianie 

zobowiązań powstających z mocy prawa lub nierzetelne prowadzenie ksiąg 

podatkowych, 

- dokonywanie przez zobowiązanego wyprzedaży majątku, 

- niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 39 § 1 ustawy - Ordynacja 

podatkowa, mimo wezwania do jego złożenia albo niewykazanie w złożonym 

oświadczeniu wszystkich rzeczy lub praw podlegających ujawnieniu. 

§ 2. Zabezpieczenie może być dokonane także przed terminem płatności należności 

pieniężnej lub przed terminem wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym. 

§ 3. Zabezpieczenie należności pieniężnych może dotyczyć również przyszłych 

powtarzających się świadczeń. 

§ 4. Zajęcie zabezpieczające przekształca się w zajęcie egzekucyjne: 

1) z dniem wystawienia tytułu wykonawczego, pod warunkiem że nastąpiło nie 

później niż przed upływem 2 miesięcy od dnia doręczenia ostatecznej decyzji lub 

innego orzeczenia podlegającego wykonaniu w sprawie, w której dokonano 

zabezpieczenia, bądź doręczenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej 

wykonalności; 

2) z dniem wygaśnięcia decyzji, o której mowa w art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 19 

marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.) pod warunkiem 

wystawienia tytułu wykonawczego nie później niż przed upływem 14 dni od dnia 

jej wygaśnięcia[.]<;> 

<3) z dniem podjęcia zawieszonego postępowania egzekucyjnego w przypadkach 

określonych w art. 32a § 2, art. 32c § 1 i art. 35 § 1, a także w przypadkach 

określonych w art. 79 ust. 5 ustawy o wzajemnej pomocy.> 
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§ 5. W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego i wstrzymania wykonania 

decyzji, o której mowa w § 4 pkt 1, zajęcie zabezpieczające przekształca się w zajęcie 

egzekucyjne z dniem wystawienia tytułu wykonawczego, pod warunkiem że nastąpiło 

nie później niż przed upływem 2 miesięcy od dnia doręczenia odpisu prawomocnego 

orzeczenia o oddaleniu lub odrzuceniu skargi bądź umorzeniu postępowania sądowego. 

§ 6. Zajęcie zabezpieczające nie przekształca się w zajęcie egzekucyjne w przypadku 

uchylenia przez organ odwoławczy lub sąd administracyjny decyzji stanowiącej 

podstawę do dokonania zabezpieczenia, o ile wydanie nowej decyzji nakładającej 

obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji nie nastąpi w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji organu 

odwoławczego lub prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego organowi 

właściwemu do wydania decyzji. 

§ 7. W dniu przekształcenia się zajęcia, o którym mowa w § 4 i 5, powstają skutki związane 

z zastosowaniem środka egzekucyjnego. 

 

Art. 155a. 

[§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje zabezpieczenia na wniosek wierzyciela i na podstawie 

wydanego przez niego zarządzenia zabezpieczenia.] 

<§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje zabezpieczenia: 

1) na wniosek wierzyciela i na podstawie wydanego przez niego zarządzenia 

zabezpieczenia;  

2) na wniosek wierzyciela i na podstawie wydanego przez niego tytułu 

wykonawczego, w przypadkach określonych w art. 32a § 3 i art. 35 § 2;  

3) na wniosek państwa członkowskiego i na podstawie zarządzenia 

zabezpieczenia, zagranicznego tytułu wykonawczego, dokumentu 

zabezpieczenia albo jednolitego tytułu wykonawczego określonych w 

przepisach ustawy o wzajemnej pomocy, w zakresie należności, o których 

mowa w art. 2 § 1 pkt 8; 

4) na wniosek państwa członkowskiego lub państwa trzeciego i na podstawie 

zarządzenia zabezpieczenia albo zagranicznego tytułu wykonawczego 

wystawionych zgodnie z przepisami ustawy o wzajemnej pomocy, w zakresie 

należności, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 9.> 

<§ 1a. Organ egzekucyjny może z urzędu dokonać zabezpieczenia na podstawie tytułu 

wykonawczego, w przypadkach określonych w art. 32a § 3, art. 32c § 2 i art. 35 § 2 

oraz w przypadkach określonych w art. 79 ust. 5 ustawy o wzajemnej pomocy.> 

[§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, może również zgłosić organ kontroli skarbowej.] 

<§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1, może również zgłosić organ kontroli 

skarbowej.> 

§ 3. Jeżeli wniosek o zabezpieczenie jest zgłaszany po wszczęciu albo zakończeniu 

postępowania podatkowego lub kontrolnego, we wniosku tym wyszczególnia się 

składniki majątkowe zobowiązanego, które mogą być przedmiotem zabezpieczenia. 

 

<Art. 155b. 
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§ 1. Organ egzekucyjny lub egzekutor, przystępując do czynności zabezpieczających, 

doręcza zobowiązanemu odpowiednio: 

1) odpis zarządzenia zabezpieczenia;  

2) dokument zabezpieczenia;  

3) odpis tytułu wykonawczego, o ile nie został wcześniej doręczony, wraz z 

zawiadomieniem o przystąpieniu do zabezpieczenia;  

4) zawiadomienie o przystąpieniu do zabezpieczenia, jeżeli odpis tytułu 

wykonawczego został doręczony w egzekucji administracyjnej. 

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 4, nie stosuje się przepisów art. 33 i art. 

34.> 

 

Art. 156. 

§ 1. Zarządzenie zabezpieczenia zawiera: 

1) oznaczenie wierzyciela; 

2) wskazanie imienia i nazwiska lub firmy zobowiązanego, jego adresu, a w 

przypadku zabezpieczania należności pieniężnej na wynagrodzeniu za pracę 

zobowiązanego - oznaczenie zatrudniającego go pracodawcy i jego adres, jeżeli 

wierzyciel posiada taką informację; 

3) podanie treści obowiązku podlegającego zabezpieczeniu, podstawy prawnej tego 

obowiązku, a w przypadku zabezpieczania należności pieniężnej - także określenie 

jej wysokości; 

4) wskazanie podstawy prawnej zabezpieczenia obowiązku; 

5) wskazanie okoliczności świadczących o wystąpieniu możliwości utrudnienia bądź 

udaremnienia egzekucji; 

[6) datę wydania zarządzenia zabezpieczenia, nazwę wierzyciela, który je wydał, oraz 

podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego, a 

także odcisk pieczęci urzędowej;] 

<6) datę wydania zarządzenia zabezpieczenia, nazwę wierzyciela, który je wydał, 

oraz imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej do 

działania w imieniu wierzyciela;> 

7) klauzulę organu egzekucyjnego o przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do 

wykonania; 

8) pouczenie zobowiązanego o przysługującym mu w terminie 7 dni prawie 

zgłoszenia do organu egzekucyjnego zarzutów; 

[9) sposób i zakres zabezpieczenia.] 

<9) sposób i zakres zabezpieczenia obowiązku o charakterze niepieniężnym.> 

§ 2. W przypadku zabezpieczania należności pieniężnych, zarządzenie zabezpieczenia, o 

którym mowa w § 1, sporządza się według wzoru określonego w drodze rozporządzenia 

przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Wzór zarządzenia 

zabezpieczenia powinien zawierać dane, o których mowa w § 1, a ponadto umożliwiać 

elektroniczne przetwarzanie tych danych. 
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Art. 159. 

[§ 1. Organ egzekucyjny na żądanie zobowiązanego, z zastrzeżeniem § 2, uchyla 

zabezpieczenie, jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie został 

zgłoszony w terminie 30 dni od dnia dokonania zabezpieczenia należności pieniężnej, a 

w terminie 3 miesięcy od dokonania zabezpieczenia w związku z wydaniem decyzji, o 

której mowa w art. 33a i 33b ustawy - Ordynacja podatkowa lub w art. 61 ust. 3 ustawy 

z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne, lub zabezpieczenia obowiązku o charakterze 

niepieniężnym.] 

<§ 1. Organ egzekucyjny na żądanie zobowiązanego uchyla zabezpieczenie obowiązku 

o charakterze niepieniężnym, jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania 

egzekucyjnego nie został zgłoszony w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania tego 

zabezpieczenia.> 

§ 1a. O uchyleniu zabezpieczenia organ egzekucyjny wydaje postanowienie. Na 

postanowienie to przysługuje zażalenie zobowiązanemu i wierzycielowi niebędącemu 

jednocześnie organem egzekucyjnym. 

[§ 2. Termin określony w § 1 może być przez organ egzekucyjny przedłużony na wniosek 

wierzyciela, jeżeli z uzasadnionych przyczyn postępowanie egzekucyjne nie mogło być 

wszczęte, jednakże termin wszczęcia postępowania egzekucyjnego co do obowiązku o 

charakterze niepieniężnym może być przedłużony tylko o okres do trzech miesięcy.] 

<§ 2. Termin określony w § 1 może być przez organ egzekucyjny przedłużony na 

wniosek wierzyciela o okres do 3 miesięcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn 

postępowanie egzekucyjne nie mogło być wszczęte.> 

§ 3. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie przedłużenia terminu określonego 

w § 1 lub odmowy przedłużenia tego terminu służy wierzycielowi i zobowiązanemu 

zażalenie. 

 

Art. 164. 

§ 1. [Organ egzekucyjny, z zastrzeżeniem § 2, po wydaniu zarządzenia zabezpieczenia 

dokonuje zabezpieczenia należności pieniężnej przez:] <Organ egzekucyjny dokonuje 

zabezpieczenia należności pieniężnej przez:> 

1) zajęcie pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunków 

bankowych, innych wierzytelności i praw majątkowych lub ruchomości; 

2) obciążenie nieruchomości zobowiązanego hipoteką przymusową, w tym przez 

złożenie dokumentów do zbioru dokumentów w przypadku nieruchomości, która 

nie ma urządzonej księgi wieczystej; 

3) obciążenie statku morskiego lub statku morskiego w budowie zastawem wpisanym 

do rejestru okrętowego (hipoteka morska przymusowa); 

4) ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości, która nie ma 

urządzonej księgi wieczystej albo której księga wieczysta zginęła lub uległa 

zniszczeniu; 

5) ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, 

spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego 

w spółdzielni mieszkaniowej. 
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[§ 2. Jeżeli organ egzekucyjny nie jest jednocześnie wierzycielem, obciążenia nieruchomości 

hipoteką przymusową lub statku morskiego (statku morskiego w budowie) hipoteką 

morską przymusową dokonuje wierzyciel.] 

<§ 2. Jeżeli organ egzekucyjny nie jest jednocześnie wierzycielem, obciążenia 

nieruchomości hipoteką przymusową lub statku morskiego (statku morskiego 

w budowie) hipoteką morską przymusową dokonuje wierzyciel, a jeżeli 

wierzycielem jest państwo członkowskie lub państwo trzecie – organ egzekucyjny 

działający we własnym imieniu i na rzecz tego państwa.> 

<§ 2a. Podstawą wpisu hipoteki przymusowej dla zabezpieczenia należności państw 

członkowskich lub państw trzecich jest: dokument zabezpieczenia państwa 

członkowskiego, jednolity tytuł wykonawczy państwa członkowskiego, zagraniczny 

tytuł wykonawczy albo zarządzenie zabezpieczenia określone w przepisach ustawy 

o wzajemnej pomocy. 

§ 2b. W przypadku gdy dokument, o którym mowa w § 2a, przekazany został do organu 

egzekucyjnego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem 

środków komunikacji elektronicznej, podstawą wpisu hipoteki przymusowej jest 

wydruk tego dokumentu sporządzony zgodnie z art. 26 § 1e. 

§ 2c. W przypadku gdy dokument, o którym mowa w § 2a, sporządzony jest w języku 

urzędowym państwa członkowskiego lub państwa trzeciego albo języku 

uzgodnionym zgodnie z art. 32 ustawy o wzajemnej pomocy, do wniosku o wpis 

hipoteki przymusowej organ egzekucyjny dołącza również tłumaczenie tego 

dokumentu sporządzone zgodnie z art. 31 ust. 1 lub 3 ustawy o wzajemnej 

pomocy.> 

§ 3. Przed skierowaniem wniosku do sądu o ustanowienie hipoteki przymusowej lub do izby 

morskiej o ustanowienie hipoteki morskiej przymusowej wierzyciel występuje do 

organu egzekucyjnego o nadanie tytułowi wykonawczemu lub zarządzeniu 

zabezpieczenia klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji lub 

zarządzenia zabezpieczenia do wykonania. 

§ 4. Do zajęcia zabezpieczającego stosuje się odpowiednio przepisy o zajęciu egzekucyjnym 

pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz 

ubezpieczenia społecznego, renty socjalnej, egzekucję z rachunków bankowych, innych 

wierzytelności pieniężnych, praw z papierów wartościowych zapisanych na rachunku 

papierów wartościowych oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego, papierów 

wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych, weksla, autorskich 

praw majątkowych i praw pokrewnych oraz własności przemysłowej, udziału w spółce 

z ograniczoną odpowiedzialnością, pozostałych praw majątkowych oraz ruchomości. 

§ 5. Zajęcie zabezpieczające nie może dotyczyć rzeczy lub praw zwolnionych z egzekucji. 

 

[Art. 166b. 

W postępowaniu zabezpieczającym stosuje się odpowiednio przepisy art. 31-34, art. 36, art. 

38, art. 40, art. 45-54, art. 70c, art. 71 i art. 168d.] 

<Art. 166b. 

W postępowaniu zabezpieczającym stosuje się odpowiednio przepisy działu I i art. 

168d.> 
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<Art. 166c. 

W zakresie należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 i 9, w 

postępowaniu zabezpieczającym nie stosuje się przepisów art. 154 § 1–3, 5 i 6, art. 155, 

art. 156, art. 157 i art. 163 § 2–3.> 

 

[Art. 168b. 

Zobowiązany może dochodzić odszkodowania od organu egzekucyjnego lub wierzyciela, a 

jeżeli wierzycielem jest obce państwo - od organu wykonującego, na podstawie przepisów 

Kodeksu cywilnego, za szkody wyrządzone wskutek niezgodnego z przepisami prawa 

wszczęcia lub prowadzenia egzekucji administracyjnej lub postępowania zabezpieczającego.] 

<Art. 168b. 

§ 1. Zobowiązany może dochodzić odszkodowania od organu egzekucyjnego lub 

wierzyciela na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego za szkody wyrządzone 

wskutek niezgodnego z przepisami prawa wszczęcia lub prowadzenia egzekucji 

administracyjnej lub postępowania zabezpieczającego. 

§ 2. W przypadku należności pieniężnych określonych w art. 2 § 1 pkt 8 i 9 przez 

wierzyciela, o którym mowa w ust. 1, rozumie się centralne biuro łącznikowe.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE (Dz. U. z 

2013 r. poz. 707, 830 i 941) 

[Art. 110. 

Hipotekę przymusową można uzyskać także na podstawie postanowienia sądu o udzieleniu 

zabezpieczenia, postanowienia prokuratora, na mocy przepisów szczególnych na podstawie 

decyzji administracyjnej, chociażby decyzja nie była ostateczna, albo zarządzenia 

zabezpieczenia dokonanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji.] 

<Art. 110. 

Hipotekę przymusową można uzyskać także na podstawie: 

1) postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia;  

2) postanowienia prokuratora;  

3) decyzji administracyjnej, o ile przepisy szczególne tak stanowią, chociażby 

decyzja nie była ostateczna; 

4) dokumentu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 

września 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności 

celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. ... );  

5) zarządzenia zabezpieczenia określonego w przepisach o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji albo zarządzenia zabezpieczenia określonego 

w ustawie, o której mowa w pkt 4.> 
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USTAWA z dnia 28 sierpnia 1997 r. O ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIU 

FUNDUSZY EMERYTALNYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 989) 

 

Art. 49. 

1. Do zachowania tajemnicy zawodowej dotyczącej działalności funduszu są obowiązani: 

1) członkowie władz statutowych towarzystwa; 

2) osoby pozostające z towarzystwem w stosunku pracy; 

3) osoby pozostające z towarzystwem lub funduszem w stosunku zlecenia lub innym 

stosunku prawnym o podobnym charakterze; 

4) pracownicy podmiotów pozostających z towarzystwem lub funduszem w stosunku, o 

którym mowa w pkt 3. 

2. Tajemnica zawodowa, w rozumieniu ust. 1, obejmuje informacje związane z lokatami 

funduszu, rejestrem członków funduszu, rozporządzeniami członków funduszu na 

wypadek śmierci oraz oświadczeniami, o których mowa w art. 83, których ujawnienie 

mogłoby naruszyć interes członków funduszu lub interes uczestników obrotu na rynku 

regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku udostępnienia informacji objętej tajemnicą 

zawodową prokuratorowi, w związku z powzięciem podejrzenia o popełnienie 

przestępstwa, Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej oraz dyrektorowi urzędu 

kontroli skarbowej, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, albo 

na żądanie prokuratora lub sądu, albo innych właściwych organów państwowych, w 

związku z toczącymi się postępowaniami w sprawach dotyczących działalności funduszu, 

towarzystwa lub depozytariusza, w tym także na żądanie organu nadzoru, w związku ze 

sprawowaniem przez niego nadzoru nad działalnością funduszy. 

<4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się również w przypadku udostępnienia informacji 

objętej tajemnicą zawodową administracyjnemu organowi egzekucyjnemu oraz 

centralnemu biuru łącznikowemu, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 13 

września 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności 

celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. ...), w zakresie danych 

zawartych w umowach, o których mowa w art. 88a, oraz w deklaracjach, o których 

mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych 

programach emerytalnych.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 2012 r. poz. 

749, z późn. zm.) 

Art. 70. 
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§ 1. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. 

§ 2. Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu: 

1) od dnia wydania decyzji, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 1 lub 2, do dnia 

terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej, ostatniej raty 

podatku lub ostatniej raty zaległości podatkowej; 

2) od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu płatności 

podatku, wydanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do 

dnia upływu przedłużonego terminu. 

§ 3. Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu biegu 

terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu 

uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego. 

§ 4. Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka 

egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu 

przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym 

zastosowano środek egzekucyjny. 

§ 5. (uchylony). 

§ 6. Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a 

rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem: 

1)  wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie 

skarbowe, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z 

niewykonaniem tego zobowiązania; 

2) wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego 

zobowiązania; 

3) wniesienia żądania ustalenia przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia 

stosunku prawnego lub prawa; 

4) doręczenia postanowienia o przyjęciu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 33d § 

2, lub doręczenia zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji[.]<;> 

<5) doręczenia zawiadomienia o przystąpieniu do zabezpieczenia w przypadkach 

określonych w art. 32a § 3 i art. 35 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z 

późn. zm.).> 

§ 7. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się, a po zawieszeniu biegnie dalej, od dnia 

następującego po dniu: 

1) prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub 

wykroczenie skarbowe; 

2) doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego, ze 

stwierdzeniem jego prawomocności; 

3) uprawomocnienia się orzeczenia sądu powszechnego w sprawie ustalenia istnienia 

lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa; 

4) wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu; 
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5) zakończenia postępowania zabezpieczającego w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

§ 8. Nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub 

zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te 

mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – PRAWO BANKOWE (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z 

późn. zm.) 

Art. 105. 

1. Bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową wyłącznie: 

1) innym bankom i instytucjom kredytowym w zakresie, w jakim informacje te są 

niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i 

zbywaniem wierzytelności; 

1a) na zasadzie wzajemności - innym instytucjom ustawowo upoważnionym do 

udzielania kredytów - o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków 

bankowych w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem 

kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń; 

1b) innym bankom, instytucjom kredytowym lub instytucjom finansowym, w zakresie 

niezbędnym dla: 

a) wykonywania obowiązujących je przepisów dotyczących nadzoru 

skonsolidowanego, w tym w szczególności dla sporządzania skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych, obejmujących także bank, 

b) zarządzania ryzykiem dużych zaangażowań, 

c) stosowania metod statystycznych, o którym mowa w art. 128d ust. 1 i 6; 

1c) instytucjom, o których mowa w ust. 4, w zakresie niezbędnym dla stosowania metod 

statystycznych, o którym mowa w art. 128d ust. 1 i 6; 

2) na żądanie: 

lit. a - t pominięte 

u) podmiotu, o którym mowa w art. 26l ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 

r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w zakresie niezbędnym do 

zapewnienia prawidłowej realizacji wypłat środków gwarantowanych[;]<,> 

<v) administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura 

łącznikowego, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 13 września 2013 r. o 

wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i 

innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. ...), w zakresie wykonywania ich 

ustawowych zadań;> 

3) Narodowemu Bankowi Polskiemu, w związku z wykonywaniem kontroli oraz 

zbieraniem danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz 

międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, a także innym bankom uprawnionym do 

pośredniczenia w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę 
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oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 

lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826). 

2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez banki organom podatkowym, 

Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, organom kontroli skarbowej oraz 

powiernikowi i jego zastępcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. 

zm.), regulują odrębne ustawy. 

2a. Banki, na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są obowiązane do 

sporządzania i przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków bankowych 

płatników składek oraz przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy 

tych rachunków. 

2b. Banki, na pisemne żądanie organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia 

społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego albo uposażenie w stanie spoczynku, są 

obowiązane do sporządzania i przekazywania danych umożliwiających identyfikację 

współposiadacza (współposiadaczy) rachunku wspólnego, na który zostały przekazane 

świadczenia lub uposażenia za okres po śmierci świadczeniobiorcy. 

3. Banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, organy 

państwowe i osoby, którym ujawniono wiadomości stanowiące tajemnicę bankową, są 

obowiązane wykorzystać te wiadomości wyłącznie w granicach upoważnienia 

określonego w ust. 1. 

4. Banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje 

upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania: 

1) bankom - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim 

informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz 

w związku ze stosowaniem metod statystycznych, o których mowa w art. 128 ust. 3 

oraz w art. 128d ust. 1; 

2) innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów - informacji 

stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w 

związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i 

poręczeń; 

3) instytucjom kredytowym - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie 

niezbędnym do oceny ryzyka kredytowego konsumenta, o którym mowa w art. 9 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. 

4a. Instytucje utworzone na podstawie ust. 4 mogą udostępniać, z zastrzeżeniem ust. 4a
1
 i 4a, 

biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 

r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 

Nr 81, poz. 530, z późn. zm.) dane w drodze teletransmisji. 

4a
1
. Udostępnianie danych na podstawie ust. 4a może nastąpić, jeżeli wierzyciel występujący 

o udostępnienie tych danych uzyskał pisemne upoważnienie osoby, której dotyczą te 

dane. Upoważnienie określa zakres danych przeznaczonych do udostępnienia. 

4a
2
. Sposób udostępniania danych określa umowa o współpracy między instytucją utworzoną 

na podstawie ust. 4 a biurem informacji gospodarczej. Umowa zawiera wzór 

upoważnienia, o którym mowa w ust. 4a
1
. 
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4b. Banki mogą udostępniać biurom, o których mowa w ust. 4a, dane o zobowiązaniach 

powstałych z tytułu umów związanych z dokonywaniem czynności bankowych, jeżeli 

umowy te zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych biur. 

4c. Klauzule, o których mowa w ust. 4b, zawierają informacje o warunkach, na jakich banki 

przekazują dane, o których mowa w art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy, o której mowa w 

ust. 4a. 

4d. Instytucje, utworzone zgodnie z ust. 4, mogą udostępniać instytucjom finansowym, 

będącym podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z 

tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych, jeżeli umowy te 

zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych instytucji 

finansowych. 

5. Bank ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej i 

wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem. 

6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia tajemnicy 

bankowej przez osoby i instytucje upoważnione przez ustawę do żądania od banków 

udzielania informacji stanowiących tajemnicę bankową. 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 października 2000 r. O GIEŁDACH TOWAROWYCH (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 48, poz. 284, z późn. zm.) 

Art. 54. 

1. Z zastrzeżeniem art. 55-55b, informacje stanowiące tajemnicę zawodową mogą być 

ujawniane wyłącznie na żądanie: 

1) sądu lub prokuratora: 

a) w związku z toczącym się przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną umowy, 

czynności lub transakcji zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania 

tajemnicy zawodowej, postępowaniem karnym lub karnym skarbowym albo w 

związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy prawnej, pochodzącego 

od państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy międzynarodowej 

wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o udzielenie informacji 

objętych tajemnicą zawodową, 

b) w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub karnym skarbowym o 

przestępstwo popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej stroną umowy, 

czynności lub transakcji zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania 

tajemnicy zawodowej; 

2) sądu - w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział majątku 

między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną 

umowy, czynności lub transakcji zawartej z podmiotem obowiązanym do 

zachowania tajemnicy zawodowej, sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze 

alimentacyjnym; 
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3) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w związku z toczącym się przed 

organem kontroli skarbowej postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub 

wykroczenie skarbowe: 

a) przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną umowy, czynności lub transakcji 

zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej, 

b) popełnione w zakresie działalności osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej, będącej stroną umowy, czynności lub 

transakcji zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania tajemnicy 

zawodowej; 

4) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego kontrolera - w 

zakresie danych dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia 

stanu faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej 

jednostki, określonym w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 

Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1315, Nr 

225, poz. 1502 i Nr 227, poz. 1505); 

5) biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych podmiotu 

obowiązanego do zachowania tajemnicy zawodowej, na podstawie zawartej z nim 

umowy - jeżeli jest to niezbędne do celów tego badania; 

6)  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby 

Więziennej, Biura Ochrony Rządu i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy 

lub żołnierzy - w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania 

sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych; 

7) Policji - jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu 

przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na 

zasadach i w trybie określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.); 

8) komornika sądowego - w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym; 

<8a) administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura 

łącznikowego, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 13 września 2013 r. o 

wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych 

należności pieniężnych (Dz. U. poz. ...), w zakresie wykonywania ich 

ustawowych zadań;> 

9) Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w zakresie niezbędnym do kontroli 

wykonywania przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz inne podmioty obowiązków 

określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. 

2. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej: 

1)  przekazywanie, przechowywanie oraz ujawnianie danych w trybie i na warunkach 

określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530); 

2) przekazywanie informacji przez towarowy dom maklerski lub zagraniczną osobę 

prawną prowadzącą działalność maklerską w formie oddziału: 
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a) podmiotowi wiodącemu w rozumieniu art. 4 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami 

ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu 

finansowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2009 r. 

Nr 42, poz. 341), zwanej dalej "ustawą o nadzorze uzupełniającym", 

b) koordynatorowi w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy o nadzorze uzupełniającym, 

c) koordynatorowi zagranicznemu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy o nadzorze 

uzupełniającym 

- w wykonaniu obowiązków określonych ustawą o nadzorze uzupełniającym. 

 

 

 

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 950) 

Art. 19. 

1. Zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione lub osoby i podmioty, za pomocą których 

zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe, są obowiązane do zachowania 

tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia. 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji udzielanych na wniosek: 

1) sądu lub prokuratury, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu; 

2) Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwu, jego 

wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie 

określonym w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 

287, poz. 1687, z późn. zm.); 

3) komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym; 

<3a) administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura 

łącznikowego, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 13 września 2013 r. o 

wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych 

należności pieniężnych (Dz. U. poz. ...), w zakresie wykonywania ich 

ustawowych zadań;> 

4) organu nadzoru, w zakresie wykonywania ustawowych zadań; 

5) Najwyższej Izby Kontroli, o treści umów ubezpieczenia zawartych przez jednostki 

objęte kontrolą; 

6) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej lub dyrektora urzędu kontroli 

skarbowej, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

7) Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, w zakresie wykonywania przez 

niego zadań określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z 

późn. zm.); 
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8) Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w zakresie wykonywania 

przez niego zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.); 

9) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie wykonywania 

przez niego zadań określonych w przepisach o ochronie konkurencji i konsumentów; 

10) komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce 

w zakresie wykonywania przez nią zadań określonych w ustawie z dnia 23 września 

1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. Nr 93, poz. 1063, 

z późn. zm.); 

11) dyrektora izby celnej, w związku z prowadzoną przez organ celny: 

a) sprawą o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe przeciwko, 

będącej osobą fizyczną, stronie umowy ubezpieczenia, o ile informacje mają 

związek z tą sprawą, 

b) sprawą o przestępstwo skarbowe popełnione przy wykonywaniu czynności 

związanych z działalnością osoby prawnej lub spółki handlowej nieposiadającej 

osobowości prawnej, będącej stroną umowy ubezpieczenia, o ile informacje 

mają związek z tą sprawą; 

12) centralnej ewidencji pojazdów, w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym, w zakresie umów ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z 

ruchem tych pojazdów; 

13) Rzecznika Praw Obywatelskich, w zakresie wykonywania ustawowych zadań, w 

związku z podjętą interwencją; 

14) Rzecznika Ubezpieczonych, w zakresie wykonywania ustawowych zadań, w 

związku z podjętą interwencją; 

15) Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w zakresie wykonywania 

ustawowych zadań; 

16) Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w zakresie wykonywania 

ustawowych zadań; 

17) Polskiej Izby Ubezpieczeń, w zakresie zadań, o których mowa w art. 220 ust. 2 pkt 7; 

18) banku upoważnionego do dokonywania czynności obrotu dewizowego, w zakresie 

ustalenia istnienia wymagalnego zobowiązania stanowiącego podstawę do 

przekazania za granicę waluty obcej; 

19) biegłego rewidenta, w zakresie wykonywania ustawowych zadań; 

20) ubezpieczającego, ubezpieczonego, a w przypadku zgłoszenia nastąpienia zdarzenia, 

z którym umowa wiąże odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń - także uposażonego 

lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia; 

21) innego zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto umowę reasekuracji lub koasekuracji, 

w zakresie umów ubezpieczeń ryzyk objętych tą umową; 

21a) zakładu reasekuracji, z którym zawarto umowę reasekuracji, w zakresie umów 

ubezpieczenia ryzyka objętych tą umową reasekuracji; 

22) innego zakładu ubezpieczeń, w zakresie niezbędnym dla przeciwdziałania 

przestępczości ubezpieczeniowej lub stosowania taryfy w zależności od długości 
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okresu bezszkodowego, lub ustalania proporcjonalnej odpowiedzialności, w 

przypadku zawarcia umów ubezpieczenia obowiązkowego na ten sam okres w co 

najmniej dwóch zakładach ubezpieczeń, lub dla potrzeb ustalenia odpowiedzialności, 

jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od 

tego samego ryzyka w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń na sumy, które 

łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową; 

23) podmiotu przetwarzającego, na zlecenie zakładu ubezpieczeń, dane dotyczące 

ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów 

ubezpieczenia oraz administrujących indywidualnymi kontami jednostek 

uczestnictwa w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym; 

24) zleceniobiorców czynności określonych w art. 3 ust. 4 pkt 1-6 oraz ust. 5 w zakresie, 

w jakim dotyczą one zleconych czynności; 

25) innych podmiotów, których uprawnienie do żądania informacji wynika z przepisów 

innych ustaw. 

3. Przetwarzanie danych oraz wykonywanie czynności przez podmioty, o których mowa w 

ust. 2 pkt 23 i 24, nie ogranicza odpowiedzialności wynikającej z zakazu, o którym mowa 

w ust. 1. 

4. Zakład ubezpieczeń może udostępniać dane dotyczące umów ubezpieczenia na zasadach i 

w trybie określonym w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, z późn. zm.). 

5. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 1, złożenie 

zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O INDYWIDUALNYCH KONTACH 

EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDULANYCH KONTACH ZABEZPIECZENIA 

EMERYTALNEGO (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.) 

 

Art. 8. 

1.  IKE lub IKZE jest prowadzone na podstawie pisemnej umowy zawartej przez 

oszczędzającego, zwanej dalej "umową o prowadzenie IKE lub IKZE": 

1) z funduszem inwestycyjnym albo 

1a)  z dobrowolnym funduszem emerytalnym, albo"; 

2)  z podmiotem prowadzącym działalność maklerską o świadczenie usług 

polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 

i prowadzenie rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego, albo 

3) z zakładem ubezpieczeń - ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem 

kapitałowym, albo 

4) z bankiem o prowadzenie rachunku bankowego. 
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2.  Oszczędzający ma prawo do zmiany instytucji finansowej prowadzącej jego IKE lub 

IKZE, dokonując wypłaty transferowej. 

3.  Oszczędzający może gromadzić środki na IKE lub IKZE w ubezpieczeniowym funduszu 

kapitałowym gromadzonym w ramach umowy ubezpieczenia na życie z 

ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zawartej przed dniem podpisania umowy o 

prowadzenie IKE lub IKZE, pod warunkiem że środki gromadzone na IKE lub IKZE są 

odrębnie ewidencjonowane, a zakład ubezpieczeń gwarantuje możliwość dokonania 

wypłaty transferowej środków zgromadzonych na IKE lub IKZE do innej instytucji 

finansowej, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 29. 

4.  Oszczędzający może gromadzić środki na IKE lub IKZE w ramach umowy o 

świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych i prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku 

pieniężnego zawartej przed dniem podpisania umowy o prowadzenie IKE lub IKZE, pod 

warunkiem że środki gromadzone na IKE lub IKZE są odrębnie ewidencjonowane. 

 

<Art. 8a. 

Podmioty wymienione w art. 8 ust. 1 są obowiązane udostępniać dane zawarte 

w umowach, o których mowa w art. 9, na wniosek administracyjnego organu 

egzekucyjnego, wymienionego w art. 19 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.) 

oraz centralnego biura łącznikowego, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 13 września 

2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych 

należności pieniężnych (Dz. U. poz. ...).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O PRACOWNICZYCH PROGRAMACH 

EMERYTALNYCH (Dz. U. Nr 116, poz. 1207, z późn. zm.) 

 

Art. 18. 

1.  Przystąpienie pracownika do programu na warunkach określonych w umowie zakładowej 

następuje na podstawie pisemnej deklaracji o przystąpieniu do programu, zwanej dalej 

"deklaracją", po upływie jednego miesiąca od jej złożenia, chyba że pracodawca 

potwierdzi na piśmie przystąpienie do programu w terminie wcześniejszym. 

2. Deklaracja zawiera oświadczenie pracownika, że otrzymał kopię umowy zakładowej i 

zapoznał się z jej treścią, akceptuje jej warunki, oraz może zawierać rozrządzenie na 

wypadek śmierci pracownika. 

3. W przypadku gdy umowa zakładowa nie zakazuje wnoszenia składki dodatkowej, a 

uczestnik zadeklarował jej wnoszenie, deklaracja zawiera również wysokość 

deklarowanej składki dodatkowej oraz upoważnienie dla pracodawcy do jej naliczania i 

potrącania z wynagrodzenia oraz dokonania jej przelewu na rachunek uczestnika. 

4. Pracodawca przyjmuje deklarację i pisemnie potwierdza uczestnikowi jej przyjęcie. 
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5. Jeżeli pracownikowi nie przysługuje prawo do uczestnictwa w programie, pracodawca 

zwraca deklarację wraz z pisemnym uzasadnieniem odmowy jej przyjęcia. Zwrócenie 

deklaracji powinno nastąpić nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia jej 

złożenia przez pracownika. 

6. W przypadku zamiaru dokonania transferu środków zgromadzonych przez uczestnika na 

IKE do programu, pracodawca, na żądanie uczestnika, wydaje mu potwierdzenie 

przystąpienia do programu emerytalnego. 

7. Potwierdzenie przystąpienia do programu powinno zawierać dane, o których mowa w art. 

8 ust. 2 pkt 2, oraz nazwę pracodawcy prowadzącego program, nazwę zarządzającego 

programem oraz numer rachunku, na który należy dokonać wypłaty transferowej. 

8. W sprawach odmowy przyjęcia deklaracji i roszczeń między uczestnikiem programu a 

pracodawcą orzekają sądy pracy właściwe dla siedziby pracodawcy. 

 

<Art. 18a. 

Pracodawca jest obowiązany udostępniać dane zawarte w deklaracjach na wniosek 

administracyjnego organu egzekucyjnego, wymienionego w art. 19 ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1015, z późn. zm.) oraz centralnego biura łącznikowego, o którym mowa w art. 9 ustawy 

z dnia 13 września 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności 

celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. …).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH (Dz. U. Nr 146, 

poz. 1546, z późn. zm.) 

Art. 281. 

1. Z zastrzeżeniem art. 282, informacje stanowiące tajemnicę zawodową mogą być 

ujawniane wyłącznie na żądanie: 

1) sądu lub prokuratora, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu karnym, a w 

postępowaniu cywilnym, jeżeli informacje nie dotyczą osób trzecich niebędących 

stroną postępowania; 

2) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w związku z toczącym się przed 

organem kontroli skarbowej postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub 

o wykroczenie skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu; 

3) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego kontrolera w 

zakresie danych dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia 

stanu faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej 

jednostki określonym w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 

Kontroli (Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 153, 

poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291); 

4) naczelnika urzędu skarbowego w związku z toczącym się przed organem kontroli 

skarbowej postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie 

skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu; 
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5) dyrektora urzędu kontroli skarbowej w związku z toczącym się przed organem 

kontroli skarbowej postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o 

wykroczenie skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu; 

6) inspektora kontroli skarbowej w związku z toczącym się przed organem kontroli 

skarbowej postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie 

skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu; 

7) biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych podmiotu 

obowiązanego do zachowania tajemnicy zawodowej, jeżeli jest to niezbędne do 

celów tego badania, na podstawie zawartej z nim umowy; 

8)  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby 

Więziennej, Biura Ochrony Rządu i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy 

lub żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania 

sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych; 

9) Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu 

przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na 

zasadach i w trybie określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.); 

10) komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym, jeżeli są niezbędne w tym postępowaniu; 

<10a) administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura 

łącznikowego, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 13 września 2013 r. o 

wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych 

należności pieniężnych (Dz. U. poz. …), w zakresie wykonywania ich 

ustawowych zadań;> 

11)  jedynego uczestnika funduszu, jeżeli statut funduszu tak stanowi, przy czym w 

przypadku, gdy uczestnikiem funduszu są podmioty należące do tej samej grupy 

kapitałowej, dla celów niniejszego przepisu grupa ta jest traktowana jako jedyny 

uczestnik. 

2. Fundusz sekurytyzacyjny może ujawniać informacje dotyczące nabytych wierzytelności 

lub puli wierzytelności podmiotom, z którymi zawiera lub zawarł umowy, o których 

mowa w art. 191. 

3.  Udostępnianie informacji gospodarczych przez fundusze inwestycyjne na zasadach i w 

trybie określonym w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530) nie narusza 

obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. 
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USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) 

 

Art. 149. 

Z zastrzeżeniem art. 150-153 oraz art. 20, art. 21, art. 23 i art. 25 ustawy o nadzorze, 

informacje stanowiące tajemnicę zawodową, będące w posiadaniu osób fizycznych 

wymienionych w art. 148 ust. 1, są ujawniane wyłącznie na żądanie: 

1) sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub 

postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe; 

2) sądu lub prokuratora w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy 

prawnej, pochodzącego od państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy 

międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o 

udzielenie informacji objętych tajemnicą zawodową; 

3) sądu w związku z toczącym się postępowaniem cywilnym w sprawie, w której stroną 

jest podmiot będący stroną umowy lub innej czynności objętej tą tajemnicą - w 

zakresie informacji dotyczących tego podmiotu; 

4) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w związku z toczącym się przed 

organem kontroli skarbowej postępowaniem w sprawie o: 

a) przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe przeciwko osobie fizycznej 

będącej stroną umowy lub innej czynności prawnej objętej tajemnicą zawodową 

- w zakresie informacji dotyczących tej osoby, 

b) przestępstwo skarbowe popełnione przy wykonywaniu czynności związanych z 

działalnością osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej, będącej stroną umowy lub innej czynności prawnej objętej 

tajemnicą zawodową - w zakresie informacji dotyczących tej osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej; 

5) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego kontrolera - w 

zakresie informacji dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia 

stanu faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej 

jednostki, określonym w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 

Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701, z późn. zm.); 

6) podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych podmiotu, o którym 

mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2, na podstawie zawartej z nim umowy - w zakresie 

informacji określonych przepisami o rachunkowości; 

7)  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby 

Więziennej, Biura Ochrony Rządu i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy 

lub żołnierzy - w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania 

sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych; 

8) Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu 

przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawcy i uzyskania dowodów, na 

zasadach i w trybie określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.); 
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8a) Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jeżeli jest to konieczne do skutecznego 

zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawcy i 

uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 

czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z 

późn. zm.); 

9) komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem zabezpieczającym 

lub egzekucyjnym w sprawie roszczeń wobec podmiotu będącego stroną umowy lub 

innej czynności prawnej objętej tajemnicą zawodową - w zakresie informacji 

dotyczących tego podmiotu; 

[10) organu egzekucyjnego w związku z prowadzeniem egzekucji administracyjnej w 

sprawie obowiązków podmiotu będącego stroną umowy lub innej czynności prawnej 

objętej tajemnicą zawodową - w zakresie informacji dotyczących tego podmiotu.] 

<10) administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura 

łącznikowego, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 13 września 2013 r. o 

wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych 

należności pieniężnych (Dz. U. poz. ...), w zakresie wykonywania ich 

ustawowych zadań.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 listopada 2009 r. O SPÓŁDZIELCZYCH KASACH 

OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH (Dz. U. z 2012 r. poz. 855, z późn. zm.) 

 

Art. 9f. 

1. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 9e ust. 1, 

przekazywanie informacji objętej tajemnicą zawodową: 

1) w zakresie niezbędnym do należytego wykonania umowy, na podstawie której 

wykonywane są czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub należytego 

wykonania czynności pozostających w związku z zawarciem i wykonaniem tej 

umowy, w tym także przekazywanie - na zasadzie wzajemności - innym instytucjom 

ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów informacji o wierzytelnościach 

oraz o obrotach i stanach rachunków; 

2) przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, któremu kasa zgodnie z art. 9a i 

art. 9b powierzyła wykonywanie czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub 

czynności faktycznych związanych z wykonywaniem czynności, o których mowa w 

art. 3 ust. 1, w zakresie niezbędnym do należytego wykonywania tych czynności; 

3) nabywcy wierzytelności kredytowych kasy; 

4) na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, w tym w toku wykonywania czynności 

kontrolnych; 

5) na żądanie Kasy Krajowej w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Kasę 

Krajową działalności określonej w ustawie oraz w zakresie niezbędnym do 

wykonania zawartej z Kasą Krajową umowy; 
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6) lustratorowi w związku z wykonywaniem przez niego czynności w ramach lustracji, 

o której mowa w art. 44 ust. 7; 

7) biegłemu rewidentowi upoważnionemu na podstawie zawartej umowy do badania 

sprawozdań finansowych kasy lub jej ksiąg rachunkowych i portfela kredytowego; 

8) adwokatowi lub radcy prawnemu w związku ze świadczeniem pomocy prawnej na 

rzecz kasy; 

9) w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa; 

10) instytucjom upoważnionym do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania 

informacji stanowiących tajemnicę bankową, o których mowa w art. 105 ust. 4 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 

11) za wyrażoną na piśmie zgodą osoby, której ta informacja dotyczy; 

12) Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwu, jego 

wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie 

określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 

287, poz. 1687, z późn. zm.); 

13) na żądanie sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 

14) na żądanie sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o 

podział majątku między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej 

będącej stroną umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym, 

a także innym postępowaniem cywilnym, jeżeli informacje nie dotyczą osób trzecich 

niebędących stroną postępowania; 

15) na żądanie komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem 

egzekucyjnym lub zabezpieczającym; 

<15a) na żądanie administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura 

łącznikowego, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 13 września 2013 r. o 

wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych 

należności pieniężnych (Dz. U. poz. …), w zakresie wykonywania ich 

ustawowych zadań;> 

16) na żądanie dyrektora izby celnej, w związku z prowadzoną przez organ celny sprawą 

o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe przeciwko członkowi kasy, o 

ile informacje mają związek z tą sprawą; 

17) na żądanie banku upoważnionego do dokonywania czynności obrotu dewizowego w 

zakresie ustalenia istnienia wymagalnego zobowiązania stanowiącego podstawę do 

przekazania za granicę waluty obcej; 

18) na żądanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w zakresie 

wykonywania przez niego zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.); 

19) na żądanie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie 

wykonywania przez niego zadań określonych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów; 

20) na żądanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego 

kontrolera w zakresie danych dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do 
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ustalenia stanu faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym 

tej jednostki; 

21) na żądanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby 

Więziennej, Biura Ochrony Rządu i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy 

lub żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania 

sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych; 

22) na żądanie Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w trybie i na zasadach 

określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, 627 i 664); 

23) na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie sporządzania i 

przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków płatników składek oraz 

przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy tych rachunków; 

24) na pisemne żądanie organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia społecznego 

lub zaopatrzenia emerytalnego albo uposażenie w stanie spoczynku w zakresie 

sporządzania i przekazywania danych umożliwiających identyfikację 

współposiadacza (współposiadaczy) rachunku wspólnego, na który zostały 

przekazane świadczenia lub uposażenia za okres po śmierci świadczeniobiorcy; 

25) na żądanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie wykonywania przez 

niego zadań określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.). 

2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez kasy organom podatkowym, Generalnemu 

Inspektorowi Informacji Finansowej oraz organom kontroli skarbowej regulują odrębne 

przepisy. 

3. Osoby, organy i podmioty wymienione w ust. 1 i 2, w tym także pracownicy lub 

członkowie organów tych podmiotów, jeżeli nie są pracownikami, mogą wykorzystywać 

uzyskane informacje tylko zgodnie z celem ich przekazania. O ile odrębne przepisy nie 

stanowią inaczej, uzyskane informacje nie mogą być ujawniane innym osobom, organom 

lub podmiotom. 

4. Kasa nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia tajemnicy 

zawodowej przez osoby lub podmioty, którym kasa udzieliła informacji stanowiących 

tajemnicę zawodową na podstawie przepisów ustawy. 

 

 


