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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r.   

o administracji podatkowej 

 

(druk nr 919) 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W 

ADMINISTRACJI (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.) 

 

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 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy 

dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 

1289), 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 obsługującego organ egzekucyjny, 

uprawnionego do dokonywania czynności egzekucyjnych; 

4a)  (uchylony); 

4b)  (uchylony); 

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

członkowskiego, o którym mowa w art. 3 pkt 4 ustawy o wzajemnej pomocy; 

[5)   nieruchomości - rozumie się przez to również: 

a)  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, 

b)  spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, 
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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;] 

<5) nieruchomości – rozumie się przez to również spółdzielcze własnościowe prawo do 

lokalu;> 

5a)  (uchylony); 

(pkt 6 – 21 pominięto)  

 

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 , z przyjętych przez naczelnika 

urzędu celnego zgłoszeń celnych, deklaracji , informacji o opłacie paliwowej albo 

informacji o dopłatach, z wydanych przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej decyzji 

w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin - 

właściwy dyrektor izby celnej[.] <;> 

<5) w odniesieniu do grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w 

postępowaniu w sprawach o wykroczenia, stanowiących dochód budżetu 

państwa, z wyłączeniem grzywien nakładanych przez organy Inspekcji 

Transportu Drogowego – właściwy naczelnik urzędu skarbowego.> 

§ 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. 6. 

§ 1. W razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku wierzyciel powinien 

podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych. 

§ 1a. Na bezczynność wierzyciela w podejmowaniu czynności, o których mowa w § 1, służy 

skarga podmiotowi, którego interes prawny lub faktyczny został naruszony w wyniku 

niewykonania obowiązku oraz organowi zainteresowanemu wykonaniem obowiązku. 

Postanowienie w sprawie skargi wydaje organ wyższego stopnia. Na postanowienie 

oddalające skargę przysługuje zażalenie. 

<§ 1b. Przed podjęciem czynności zmierzających do zastosowania środków 

egzekucyjnych wierzyciel może podejmować działania informacyjne wobec 

zobowiązanego zmierzające do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku. 

§ 1c. Wierzyciel może odstąpić od czynności zmierzających do zastosowania środków 

egzekucyjnych, jeżeli nie upłynęło 12 miesięcy od dnia wydania postanowienia o 

umorzeniu postępowania egzekucyjnego z przyczyny określonej w art. 59 § 2, 

wydanego w sprawie prowadzonej na wniosek tego wierzyciela, na podstawie 

tytułu wykonawczego obejmującego inne należności pieniężne zobowiązanego, 

chyba że ujawniony zostanie majątek lub źródło dochodu zobowiązanego 

przewyższające kwotę wydatków egzekucyjnych. 

§ 1d. W przypadku, o którym mowa w § 1c, wierzyciel przed wszczęciem postępowania 

w sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej wzywa zobowiązanego do 

złożenia oświadczenia o posiadanym majątku lub źródłach dochodu, w terminie 7 

dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku gdy w wyniku wezwania nie 

zostanie złożone oświadczenie lub w złożonym oświadczeniu nie zostanie wykazany 

majątek lub źródła dochodu zobowiązanego przewyższające kwotę wydatków 

egzekucyjnych, z którego możliwe jest prowadzenie egzekucji administracyjnej, za 

dzień odstąpienia przyjmuje się dzień doręczenia tego wezwania. Przepis art. 61 

stosuje się odpowiednio.> 

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

tryb postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności, o 

których mowa w § 1, zapewniający terminowość i prawidłowość przesyłania do 

zobowiązanych upomnień, o których mowa w art. 15 § 1, a także terminowość i 

prawidłowość kierowania do organu egzekucyjnego wniosków egzekucyjnych i tytułów 

wykonawczych.] 

<§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) formy działań informacyjnych, o których mowa w § 1b, przypadki, w których 

mogą być te działania podejmowane, oraz sposób ich ewidencjonowania, mając 

na względzie zapewnienie efektywności tych działań; 

2) elementy, jakie powinno zawierać wezwanie do złożenia oświadczenia oraz 

oświadczenie, o których mowa w § 1d, mając na względzie zapewnienie 

jednolitego i efektywnego działania wierzycieli; 
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3) tryb postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu 

czynności, o których mowa w § 1, mając na względzie zapewnienie terminowości 

i prawidłowości przesyłania zobowiązanemu upomnienia, o którym mowa w art. 

15 § 1, a także kierowania do organu egzekucyjnego wniosków egzekucyjnych i 

tytułów wykonawczych.> 

 

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 wynosi 7 dni od dnia 

doręczenia postanowienia. 

<§ 1b. Do zażaleń na postanowienia wydane w pierwszej instancji przez organy 

sprawujące nadzór w rozumieniu przepisów art. 23 stosuje się odpowiednio art. 

127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że termin do wniesienia 

zażalenia wynosi 7 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia 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. 17b. 

Właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić kierownika 

nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej tej jednostki samorządu 

terytorialnego do wykonywania w jego imieniu praw i obowiązków wierzyciela. Na 

wniosek kierownika upoważnienie może być udzielone również pracownikowi tej 

jednostki.> 

 

Art. 19. 

§ 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
(10)

 jest organem egzekucyjnym 
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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. 

<§ 2a. Organ egzekucyjny, o którym mowa w § 2, może upoważnić kierownika 

nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej gminy do działania w 

jego imieniu jako organ egzekucyjny. Na wniosek kierownika upoważnienie może 

być udzielone również pracownikowi tej jednostki.> 

§ 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 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. 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. 
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§ 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: 

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.] 

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

wstrzymać z urzędu, na czas określony, czynności egzekucyjne lub postępowanie 

egzekucyjne prowadzone przez nadzorowany organ.> 

§ 7. (uchylony). 

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

egzekucyjnego służy zażalenie zobowiązanemu oraz wierzycielowi niebędącemu 

jednocześnie organem egzekucyjnym.] 

<§ 8. Na postanowienie o wstrzymaniu czynności egzekucyjnych lub wstrzymaniu 

postępowania egzekucyjnego służy zażalenie wierzycielowi niebędącemu 

jednocześnie organem egzekucyjnym.> 

 

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;] 

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

numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub numeru Powszechnego 

Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), jeżeli zobowiązany taki 

numer posiada;> 

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; 
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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, 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; 

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. (uchylony). 

§ 4. Tytuł wykonawczy przekazywany do organu egzekucyjnego przy wykorzystaniu systemu 

teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej zawiera 

bezpieczny podpis elektroniczny w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o 

podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262). 

 

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. 

[§ 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.] 

<§ 2. Organ egzekucyjny nie przystępuje do egzekucji i zawiadamia wierzyciela o 

przyczynach nieprzystąpienia do egzekucji, jeżeli: 

1) obowiązek, którego dotyczy tytuł wykonawczy, nie podlega egzekucji 

administracyjnej; 

2) organ egzekucyjny uprawdopodobni, że nie uzyska się kwoty przewyższającej 

wydatki egzekucyjne; 

3) tytuł wykonawczy nie spełnia wymogów określonych w art. 27 § 1 i 2.> 

<§ 2a. Na wniosek wierzyciela niebędącego jednocześnie organem egzekucyjnym, 

złożony w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o przyczynach 
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nieprzystąpienia do egzekucji, organ egzekucyjny wydaje postanowienie o 

nieprzystąpieniu do egzekucji lub przystępuje do egzekucji. Na postanowienie o 

nieprzystąpieniu do egzekucji wierzycielowi przysługuje zażalenie.> 

§ 3. (uchylony). 

 

Art. 34. 

§ 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. (uchylony). 

§ 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.] 

 

Art. 36. 

§ 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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<§ 1c. Na żądanie organu egzekucyjnego lub centralnego biura łącznikowego banki są 

obowiązane do przekazywania informacji dotyczących zobowiązanego lub 

podmiotu, o którym mowa w art. 3 pkt 8 ustawy o wzajemnej pomocy, w 

zakresie:  

1) posiadanych rachunków bankowych lub posiadanych pełnomocnictw do 

dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub 

pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, 

obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i 

odbiorców;  

2) posiadanych rachunków pieniężnych, rachunków papierów wartościowych 

lub posiadanych pełnomocnictw do dysponowania takimi rachunkami, liczby 

tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków;  

3) zawartych umów kredytowych lub umów pożyczki, z podaniem wysokości 

zobowiązań wynikających z tych kredytów lub pożyczek, celów, na jakie 

zostały udzielone, i sposobu zabezpieczenia ich spłaty, a także umów 

depozytowych i umów udostępniania skrytek sejfowych;  

4) nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji 

Skarbu Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi;  

5) obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi 

papierami wartościowymi.  

§ 1d. Przepis § 1c stosuje się odpowiednio do spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych 

lub inne rachunki, na których zapisane są instrumenty finansowe, a także 

rachunki pieniężne.> 

§ 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. 54. 

§ 1. Zobowiązanemu przysługuje skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub 

egzekutora oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. 

§ 2. Na przewlekłość postępowania egzekucyjnego skarga przysługuje również wierzycielowi 

niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym, a także podmiotowi, którego interes 

prawny lub faktyczny został naruszony w wyniku niewykonania obowiązku oraz 

organowi zainteresowanemu w wykonaniu obowiązku. 

[§ 3. Skargę na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz na 

przewlekłość postępowania egzekucyjnego wnosi się za pośrednictwem organu 

egzekucyjnego.] 
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[§ 4. Skargę na czynności egzekucyjne, o których mowa w § 3, wnosi się w terminie 14 dni od 

dnia dokonania zakwestionowanej czynności egzekucyjnej, o ile przepisy niniejszej 

ustawy nie stanowią inaczej. 

§ 5. W sprawie skargi, o której mowa w § 1 i 2, postanowienie wydaje organ nadzoru. Na 

postanowienie o oddaleniu skargi przysługuje zażalenie.] 

<§ 4. Skargę na czynności egzekucyjne, o której mowa w § 1, wnosi się w terminie 14 dni 

od dnia zawiadomienia zobowiązanego o czynności egzekucyjnej, o ile przepisy 

niniejszej ustawy nie stanowią inaczej. 

§ 5. W sprawie skarg, o których mowa w § 1 i 2, postanowienie wydaje organ 

egzekucyjny. Na postanowienie o oddaleniu skargi przysługuje zażalenie.> 

<§ 5a. W przypadku uwzględnienia skargi na czynności egzekucyjne organ egzekucyjny 

uchyla zakwestionowaną czynność egzekucyjną lub usuwa stwierdzone wady 

czynności.> 

§ 6. Wniesienie skargi, o której mowa w § 1, nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego. 

Organ egzekucyjny lub organ nadzoru może jednak, w drodze postanowienia, wstrzymać 

w uzasadnionych przypadkach prowadzenie postępowania egzekucyjnego. 

 

Art. 64b. 

<1.> Wydatkami egzekucyjnymi są koszty faktycznie poniesione przez organ egzekucyjny w 

związku z prowadzeniem egzekucji, a w szczególności na opłacenie: 

1)   przejazdu i delegacji poborcy lub egzekutora; 

2)   przewozu, załadowania, rozładowania, przechowania, utrzymania i dozoru zwierząt 

oraz ruchomości odebranych albo usuniętych z opróżnionych budynków, lokali i 

pomieszczeń; 

3)   przymusowego otwarcia środków transportu, pomieszczeń i schowków; 

4)   należności świadków, biegłych i rzeczoznawców; 

5)   ogłoszenia w prasie; 

6)   sporządzenia dokumentów; 

7)   prowadzenia zarządu zajętej nieruchomości; 

8)   prowizji i opłat pobieranych w związku z realizacją zajęcia przez dłużnika zajętej 

wierzytelności lub przekazywaniem dochodzonych kwot do organu egzekucyjnego; 

9)   kosztu uzyskania informacji o majątku dłużnika; 

10)  wykonania zastępczego; 

11)  zastosowania przymusu bezpośredniego. 

<§ 2. Przez wydatki egzekucyjne rozumie się również koszty przekazania 

wyegzekwowanych kwot w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na 

podstawie jednolitego tytułu wykonawczego albo zagranicznego tytułu 

wykonawczego.> 
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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 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. 

§ 3a. (uchylony). 

§ 3b. (uchylony). 

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

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

§ 4a. (uchylony). 

§ 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. (uchylony). 

<§ 4d. Nie obciąża się kosztami egzekucyjnymi oraz kwotą, o której mowa w § 2, 

wierzyciela będącego naczelnikiem urzędu skarbowego albo dyrektorem izby celnej, 

jeżeli organem egzekucyjnym prowadzącym postępowanie był naczelnik urzędu 

skarbowego albo dyrektor izby celnej. Wydatki egzekucyjne poniesione przez organ 

egzekucyjny są pokrywane z budżetu państwa.> 

§ 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. 

<§ 6a. Organ egzekucyjny zawiadamia: 

1) zobowiązanego o wysokości kosztów egzekucyjnych na wniosek złożony w terminie 

6 miesięcy od dnia: 

a) wyegzekwowania wykonania obowiązku, a w przypadku wyegzekwowania 

obowiązku w egzekucji z nieruchomości – od dnia, w którym postanowienie o 

przyznaniu własności nieruchomości stało się ostateczne, 
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b) w którym postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego stało się 

ostateczne; 

2) wierzyciela o wysokości kosztów egzekucyjnych w terminie miesiąca od dnia 

doręczenia wierzycielowi ostatecznego postanowienia umarzającego postępowanie 

egzekucyjne, jeżeli koszty egzekucyjne obciążają wierzyciela.> 

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

zobowiązanego albo z urzędu, jeżeli koszty te obciążają wierzyciela.] <Organ 

egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych na wniosek 

wierzyciela lub zobowiązanego, złożony w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia o wysokości kosztów egzekucyjnych, o którym mowa w § 6a.> 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 kosztów egzekucyjnych, w tym 

powstałych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie jednolitego tytułu 

wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego, przypadają na rzecz tego 

organu, który 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 

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 
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potrącenie wzajemnych należności. Na postanowienie w sprawie rozliczenia kosztów 

przysługuje zażalenie organom, których dotyczy to rozliczenie. 

 

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;] 

<3) należności dochodzonych na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego 

przez naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora izby celnej;> 

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 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. 

 

Art. 107. 

§ 1. Prawo własności zajętych ruchomości, będących przedmiotem licytacji, nabywa osoba, 

która z zachowaniem przepisów o przeprowadzaniu licytacji zaoferowała najwyższą 

cenę, uzyskała przybicie i zapłaciła całą cenę w terminie. Nabywca nie może domagać się 

unieważnienia licytacji i nabycia ruchomości ani też obniżenia ceny jej nabycia z powodu 

jej wad, mylnego oszacowania lub innej przyczyny. 

§ 2. Nabywca, który stał się właścicielem nabytej ruchomości, natychmiast ją odbiera, z 

zastrzeżeniem § 2c. Jeżeli nabywca nie odbierze natychmiast nabytej ruchomości, 
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obowiązany jest uiścić koszty jej przechowywania od dnia licytacji do dnia odbioru. 

Wysokość kosztów określa organ egzekucyjny. 

§ 2a. Zobowiązany, wierzyciel oraz uczestnik licytacji mogą zgłosić do protokołu licytacji 

skargę na naruszenie przepisów o przeprowadzaniu licytacji. Skarga podlega rozpatrzeniu 

w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia. 

[§ 2b. W sprawie skargi na naruszenie przepisów o przeprowadzaniu licytacji postanowienie 

wydaje organ nadzoru. Na postanowienie organu nadzoru oddalające skargę służy 

zażalenie.] 

<§ 2b. W sprawie skargi na naruszenie przepisów o przeprowadzaniu licytacji 

postanowienie wydaje organ egzekucyjny. Na postanowienie organu egzekucyjnego 

oddalające skargę służy zażalenie.> 

§ 2c. Wniesienie skargi wstrzymuje wydanie sprzedanej rzeczy nabywcy do czasu 

rozpatrzenia skargi. Nie dotyczy to rzeczy łatwo psujących się oraz rzeczy wydanych 

nabywcy przed wniesieniem zażalenia. 

§ 2d. Nabywca może zrzec się nabytej rzeczy i żądać zwrotu zapłaconej ceny, jeżeli w 

terminie, o którym mowa w § 2a, skarga nie została rozpatrzona, a nabywcy rzecz nie 

została wydana. 

§ 3. Licytacja, przeprowadzona z naruszeniem przepisów o jej publicznym charakterze, o 

cenie wywołania i nabycia oraz o wyłączeniu od udziału w licytacji, podlega 

unieważnieniu przez organ egzekucyjny lub jego organ nadzorczy. Unieważnienie 

licytacji może jednak nastąpić tylko wtedy, gdy ruchomości sprzedane znajdują się 

jeszcze we władaniu nabywcy. 

§ 4. W licytacji nie mogą uczestniczyć: 

1)   zobowiązany; 

2)   poborca skarbowy prowadzący licytację, jego małżonek i dzieci; 

3)   pracownicy obsługujący organ egzekucyjny, ich małżonkowie i dzieci, a jeżeli w 

danej miejscowości jest więcej organów egzekucyjnych - także pracownicy tych 

innych organów; 

4)   osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym; 

5)   osoby, które przekazały zajęte ruchomości na rzecz Skarbu Państwa, oraz członkowie 

ich rodzin określeni w pkt 2. 

 

<Art. 107e. 

§ 1. Licytacja publiczna może odbywać się w formie elektronicznej (licytacja 

elektroniczna). 

§ 2. Licytacja elektroniczna odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

prowadzonego przez: 

1) jednostkę podległą lub nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych; 

2) podmiot wybrany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w 

trybie przepisów o zamówieniach publicznych. 
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§ 3. W przypadku licytacji elektronicznej organy egzekucyjne są uprawnione do 

przetwarzania danych osobowych zobowiązanego w systemie teleinformatycznym, o 

którym mowa w § 2. 

§ 4. W przypadku licytacji elektronicznej wadium składa się za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego. Koszt złożenia wadium za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego ponosi uczestnik licytacji elektronicznej. 

§ 5. Cenę nabycia ruchomości uiszcza się za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego. Koszt uiszczenia ceny za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego ponosi nabywca. 

§ 6. Ruchomość nabyta w drodze licytacji elektronicznej może być doręczona nabywcy, 

na jego wniosek, za pośrednictwem wskazanego przez niego operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo innego 

podmiotu świadczącego usługi w zakresie doręczania ruchomości, jeżeli przed jej 

wydaniem nabywca uiści koszty doręczenia, w tym koszty przygotowania ruchomości 

do transportu oraz jej załadunku. 

§ 7. W przypadku, o którym mowa w § 6, momentem odbioru ruchomości jest jej 

wydanie operatorowi pocztowemu albo innemu podmiotowi świadczącemu usługi w 

zakresie doręczania ruchomości. 

§ 8. Do licytacji elektronicznej stosuje się odpowiednio przepisy art. 105a § 1, 2 i 4, art. 

105b, art. 105c § 2, art. 105d § 3, art. 106 § 1 oraz art. 107 § 1, 2, 3 i 4. 

§ 9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia: 

1) administratora systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 2,  

2) warunki dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 2, 

3) dodatkowe elementy, jakie powinno zawierać obwieszczenie o licytacji 

elektronicznej, 

4) warunki uczestnictwa w licytacji elektronicznej, 

5) tryb i sposób przeprowadzenia licytacji elektronicznej 

– mając na względzie zapewnienie sprawnej obsługi systemu teleinformatycznego, 

ochrony praw uczestników licytacji elektronicznej, sprawności i skuteczności 

egzekucji z ruchomości, bezpieczeństwa posługiwania się dokumentami w postaci 

elektronicznej oraz dostępności systemu teleinformatycznego.> 

 

Art. 110z. 

§ 1. Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje 

skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji. 

[§ 2. W sprawie skargi, o której mowa w § 1, postanowienie wydaje organ nadzoru. 

§ 3. Na postanowienie organu nadzoru o oddaleniu skargi przysługuje zażalenie.] 

<§ 2. W sprawie skargi, o której mowa w § 1, postanowienie wydaje organ egzekucyjny. 

§ 3. Na postanowienie organu egzekucyjnego oddalające skargę przysługuje zażalenie.> 
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Art. 111h. 

§ 1. Jeżeli nikt nie przystąpił do licytacji, a przedmiotem licytacji jest nieruchomość 

wchodząca w skład gospodarstwa rolnego, współwłaściciel tej nieruchomości niebędący 

dłużnikiem osobistym, ma prawo przejęcia nieruchomości na własność za cenę nie niższą 

od trzech czwartych oszacowanej wartości nieruchomości. Przepis art. 110y § 2 i 3 stosuje 

się odpowiednio. 

§ 2. Wniosek o przejęcie nieruchomości należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia licytacji. 

[§ 3. Jeżeli nikt nie przystąpił do licytacji, a przedmiotem egzekucji jest własnościowe 

spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub 

prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, wierzyciel hipoteczny, inny 

niż urząd skarbowy, może przejąć to prawo za cenę nie niższą od trzech czwartych 

oszacowanej wartości nieruchomości; wniosek o przejęcie należy zgłosić w terminie 7 dni 

od dnia licytacji.] 

<§ 3. Jeżeli nikt nie przystąpił do licytacji, a przedmiotem egzekucji jest spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu, wierzyciel hipoteczny, inny niż naczelnik urzędu 

skarbowego, może przejąć to prawo za cenę nie niższą od trzech czwartych 

oszacowanej wartości nieruchomości. Wniosek o przejęcie należy zgłosić w terminie 7 

dni od dnia licytacji.> 

 

Art. 111i. 

§ 1. Jeżeli nikt nie zgłosił wniosku, o którym mowa w art. 111h, organ egzekucyjny wyznacza 

drugą licytację, na której cena wywoławcza wynosi 70% oszacowanej wartości 

nieruchomości. 

[§ 2. Jeżeli nikt nie przystąpił do drugiej licytacji, przejęcie nieruchomości na własność może 

nastąpić za cenę nie niższą od 70% wartości nieruchomości, przy czym prawo przejęcia 

przysługuje wierzycielowi egzekwującemu lub hipotecznemu, z wyjątkiem urzędu 

skarbowego, oraz współwłaścicielowi.] 

<§ 2. Jeżeli nikt nie przystąpił do drugiej licytacji, przejęcie nieruchomości na własność 

może nastąpić za cenę nie niższą od 70% wartości nieruchomości, przy czym prawo 

przejęcia przysługuje wierzycielowi egzekwującemu lub hipotecznemu, z wyjątkiem 

naczelnika urzędu skarbowego, oraz współwłaścicielowi.> 

§ 3. Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel lub współwłaściciel składa do organu 

egzekucyjnego w terminie 7 dni od dnia licytacji. 

§ 4. Jeżeli kilku wierzycieli składa wniosek o przejęcie, pierwszeństwo przysługuje temu, kto 

zaoferował cenę wyższą, a przy równych cenach - temu, czyja należność jest większa. 

 

Art. 115. 

§ 1. Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności: 

1)   koszty egzekucyjne i koszty upomnienia; 

2)   należności zabezpieczone hipoteką morską lub przywilejem na statku morskim; 

3)   należności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym i zastawem 

skarbowym albo korzystające z ustawowego pierwszeństwa oraz prawa, które 
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ciążyły na nieruchomości przed dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o 

wszczęciu egzekucji lub przed złożeniem do zbioru dokumentów wniosku o 

dokonanie takiego wpisu; 

4)   należności, do których stosuje się przepisy działu III Ordynacji podatkowej, oraz 

należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, o ile nie zostały zaspokojone 

w trzeciej kolejności; 

5)   (uchylony); 

6)   inne należności i odsetki, z zastrzeżeniem § 2a i 3. 

§ 2. Przy podziale kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości lub egzekucji przejętej po 

wystąpieniu zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową, po kosztach egzekucyjnych i 

kosztach upomnienia zaspokaja się należności alimentacyjne, a następnie należności za 

pracę za okres 3 miesięcy, do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

określonego w odrębnych przepisach, oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie 

choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i koszty zwykłego pogrzebu 

zobowiązanego, a po należnościach zabezpieczonych hipoteką morską, przywilejem na 

statku morskim, hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym i zastawem skarbowym albo 

korzystających z ustawowego pierwszeństwa oraz prawach, które ciążyły na 

nieruchomości przed dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub 

przed złożeniem do zbioru dokumentów wniosku o dokonanie takiego wpisu - należności 

za pracę niezaspokojone w kolejności wcześniejszej. 

§ 2a. Wraz z należnościami wymienionymi w § 1 pkt 2 i 3 są zaspokajane roszczenia o 

świadczenia uboczne objęte zabezpieczeniem na mocy odrębnych przepisów. 

§ 3. Odsetki za zwłokę od należności pieniężnych, do których mają zastosowanie przepisy 

działu III ustawy - Ordynacja podatkowa, zaspokaja się w kolejności określonej dla tych 

należności. 

[§ 4. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu 

mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub prawo do domu 

jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, wierzytelność spółdzielni mieszkaniowej z 

tytułu niewniesionego wkładu budowlanego związana z tym prawem zaspokaja się przed 

należnością zabezpieczoną hipotecznie na tym prawie.] 

<§ 4. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 

wierzytelność spółdzielni mieszkaniowej z tytułu niewniesionego wkładu 

budowlanego związana z tym prawem zaspokaja się przed należnością 

zabezpieczoną hipotecznie na tym prawie.> 

§ 5. Należności wymienione w § 1 pkt 2 i 3 zaspokaja się do wysokości kwoty uzyskanej ze 

sprzedaży rzeczy albo z realizacji prawa zbywalnego obciążonego. Jeżeli uzyskana kwota 

nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich zabezpieczonych należności, należności te 

zaspokaja się w kolejności odpowiadającej przysługującemu im pierwszeństwu, a jeżeli 

mają równe pierwszeństwo albo nie stosuje się do nich zasady pierwszeństwa - 

proporcjonalnie w stosunku, w jakim pozostają do siebie. 

§ 6. Jeżeli kwota przeznaczona do podziału nie wystarcza na zaspokojenie w całości 

wszystkich należności, należności dalszej kolejności zaspokaja się dopiero po zupełnym 
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zaspokojeniu należności wcześniejszej kolejności, a gdy kwota nie wystarcza na pokrycie 

w całości wszystkich należności tej samej kolejności, należności te zaspokaja się 

proporcjonalnie do wysokości każdej z nich. 

 

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;] 

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

NIP lub PESEL, jeżeli zobowiązany taki numer posiada;> 

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 

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 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. 

 

Art. 163. 

§ 1. Przepisy art. 64c stosuje się odpowiednio do opłat za czynności zabezpieczenia i 

wydatków związanych z postępowaniem zabezpieczającym, jeżeli postępowanie 

egzekucyjne zostało wszczęte. 

§ 2. Organ egzekucyjny obciąża wierzyciela opłatami za czynności zabezpieczające oraz 

wydatkami związanymi z zabezpieczeniem, jeżeli postępowanie egzekucyjne nie 

zostało wszczęte wskutek braku wniosku, o którym mowa w art. 159 § 2, lub wniosek 

ten nie został uwzględniony, a jeżeli nie zostało wszczęte z innych powodów - 

wydatkami związanymi z postępowaniem zabezpieczającym. [Przepis art. 64c § 7 
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stosuje się odpowiednio.] <Przepisy art. 64c § 6a pkt 2 i § 7 stosuje się 

odpowiednio.> 

§ 2a. Nie pobiera się opłat, o których mowa w § 2, jeżeli wierzyciel jest jednocześnie 

organem egzekucyjnym dokonującym zabezpieczenia. 

§ 3. Organ egzekucyjny może zażądać od wierzyciela wpłaty zaliczki na pokrycie wydatków 

związanych z postępowaniem zabezpieczającym i uzależnić zabezpieczenie od 

wpłacenia tej zaliczki. 

§ 4. Przepisy art. 65 stosuje się również do wydatków postępowania zabezpieczającego. 

 

Art. 164. 

§ 1. 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.] 

<5) ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do 

lokalu.> 

§ 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 § 1d. 

§ 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 
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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. 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. O KONTROLI SKARBOWEJ (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 553)  

 

Art. 25. 

[1. Decyzję, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, doręcza się kontrolowanemu oraz 

organowi podatkowemu właściwemu dla kontrolowanego w dniu zakończenia 

postępowania kontrolnego, reprezentującemu Skarb Państwa, który staje się wierzycielem 

obowiązków wynikających z tej decyzji.] 

<1. Organ podatkowy właściwy dla kontrolowanego w dniu zakończenia postępowania 

kontrolnego, reprezentujący Skarb Państwa, staje się wierzycielem obowiązków 

wynikających z decyzji, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.> 

1a. W przypadku decyzji, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 lit. a, w zakresie podatku 

akcyzowego lub podatku od wydobycia niektórych kopalin, wierzycielem obowiązków 

wynikających z tej decyzji jest właściwy dyrektor izby celnej. 

2. Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji jest nadawany przez organ podatkowy 

wymieniony w ust. 1. 
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USTAWA z dnia 28 lutego 1992 r. O ZMIANIE NIEKTÓRYCH PRZEPISÓW PRAWA 

KARNEGO, PRAWA O WYKROCZENIACH I O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH 

NIELETNICH (Dz. U. Nr 24, poz. 101)  

 

[Art. 8. 

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi sposób dokumentacji i ewidencji grzywien 

za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym, oraz organy właściwe w sprawach 

rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych.] 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. O ZASADACH EWIDENCJI I IDENTYFIKACJI 

PODATNIKÓW I PŁATNIKÓW (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314, z 2013 r. poz. 2 oraz z 2014 r. 

poz. 1161) 

 

Art. 5. 

1. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia 

identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie 

odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez 

względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę 

opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę 

prowadzonych przedsiębiorstw. 

2. Zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera nazwisko, imiona, imiona rodziców, 

datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub obywatelstwa, adres 

miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaj i 

numer dowodu tożsamości oraz numer PESEL w przypadku osób fizycznych objętych tym 

rejestrem. 

2a. Zgłoszenia identyfikacyjnego nie dokonują podatnicy będący osobami fizycznymi 

objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący 

zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. 

2b. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego 

zawiera dane: 

1) objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, z wyłączeniem rejestru 

dłużników niewypłacalnych, przekazywane automatycznie za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego; 

[2) uzupełniające: skróconą nazwę (firmę), wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc 

prowadzenia działalności, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, 

dane kontaktowe, w przypadku osobowych spółek handlowych i podmiotów 

podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla 

spółek osobowych - dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich 

identyfikatory podatkowe.] 
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<2) uzupełniające: skróconą nazwę (firmę), wykaz rachunków bankowych, adresy 

miejsc prowadzenia działalności, adres miejsca przechowywania dokumentacji 

rachunkowej, dane kontaktowe, w przypadku osobowych spółek handlowych i 

podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach 

określonych dla spółek osobowych – dane dotyczące poszczególnych wspólników, 

w tym ich identyfikatory podatkowe, oraz przewidywaną liczbę zatrudnionych.> 

2c. Podatnicy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego dokonują zgłoszenia 

identyfikacyjnego wyłącznie w zakresie danych uzupełniających wskazanych w ust. 2b pkt 

2, w terminie 21 dni od dnia dokonania wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

3. [Zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera : pełną i 

skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer 

identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten 

organ, wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc prowadzenia działalności, adres 

miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej 

działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, a ponadto:] 

<Zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera: 

pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer 

identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez 

ten organ, wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc prowadzenia działalności, 

adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, przedmiot wykonywanej 

działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych oraz 

przewidywaną liczbę zatrudnionych, a ponadto:> 

1)   w przypadku zakładów (oddziałów) osób prawnych oraz innych wyodrębnionych 

jednostek wewnętrznych będących podatnikami - NIP oraz inne dane dotyczące 

jednostki macierzystej; 

2)   w przypadku spółek cywilnych, osobowych spółek handlowych i podmiotów 

podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla 

spółek osobowych - dane dotyczące wspólników, w tym również identyfikator 

podatkowy poszczególnych wspólników; 

3)   w przypadku podatkowych grup kapitałowych - dane dotyczące spółek wchodzących 

w skład grupy, w tym również NIP nadane tym spółkom. 

[4. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników będących osobami fizycznymi wykonujących 

działalność gospodarczą zawiera dane, o których mowa w ust. 2, nazwę (firmę), adres 

głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adresy dodatkowych miejsc 

wykonywania działalności, numer identyfikacyjny REGON, organ ewidencyjny, wykaz 

rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz 

przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów 

klasyfikacyjnych.] 

<4. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników będących osobami fizycznymi wykonujących 

działalność gospodarczą zawiera dane, o których mowa w ust. 2, nazwę (firmę), adres 

głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adresy dodatkowych 
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miejsc wykonywania działalności, numer identyfikacyjny REGON, organ 

ewidencyjny, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania 

dokumentacji rachunkowej, przedmiot wykonywanej działalności określony według 

obowiązujących standardów klasyfikacyjnych oraz przewidywaną liczbę 

zatrudnionych.> 

4a. W przypadku dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego przez pełnomocnika lub 

kuratora sądowego do zgłoszenia dołącza się uwierzytelnioną lub poświadczoną urzędowo 

kopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa 

wyłącznie do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do zgłoszenia dołącza się oryginał 

pełnomocnictwa. Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mają 

zastosowanie odpowiednio do pełnomocnictwa udzielonego przez przedsiębiorcę 

wpisanego do ewidencji, o której mowa w rozdziale 3 tej ustawy. 

4b. (uchylony). 

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

wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych oraz 

zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających, o których mowa w ust. 2b pkt 2, w art. 42 

ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 591, z 2013 r. poz. 2 oraz z 2014 r. poz. 1161) i w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z 

późn. zm.), z wyjątkiem zgłoszeń osób fizycznych będących przedsiębiorcami, biorąc pod 

uwagę kompletność przekazywanych danych niezbędnych do ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników oraz konieczność przekazywania danych uzupełniających do 

krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oraz Centralnego 

Rejestru Płatników Składek. 

5a. Do zgłoszeń identyfikacyjnych oraz zgłoszeń aktualizacyjnych podatników będących 

osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą stosuje się formularz wniosku 

o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z 

ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 

220, poz. 1447, z późn. zm.). 

6. Przepisy ust. 1, 2, 2b, 2c, 3-4a stosuje się odpowiednio do płatników podatków oraz 

płatników składek ubezpieczeniowych. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS KARNY WYKONAWCZY (Dz. U. Nr 90, 

poz. 557, z późn. zm.)  

 

Uwaga: użyte w art. 2 w pkt 8, w art. 27, w art. 30, w art. 31, w art. 187 w § 1, w art. 188 w § 

1–5, w art. 190 w § 2, w art. 192 w § 2, w art. 193 w § 2 oraz w art. 195a w § 2 w 

różnych przypadkach wyrazy [urząd skarbowy] zastępuje się użytymi w 

odpowiednich przypadkach wyrazami <naczelnik urzędu skarbowego>. 
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USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 2015 r. poz. 

613 i 699) 

 

Art. 3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   ustawach podatkowych - rozumie się przez to ustawy dotyczące podatków, opłat oraz 

niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot 

opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki 

podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, 

płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich; 

2)   przepisach prawa podatkowego - rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, 

postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu 

podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych 

umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy 

aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych; 

3)   podatkach - rozumie się przez to również: 

a)  zaliczki na podatki, 

b)  raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w 

ratach, 

c)  opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe; 

4)   księgach podatkowych - rozumie się przez to księgi rachunkowe, podatkową księgę 

przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów 

podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy 

lub inkasenci; 

5)   deklaracjach - rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których 

składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, 

płatnicy i inkasenci; 

6)   ulgach podatkowych - rozumie się przez to przewidziane w przepisach prawa 

podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie 

powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku, z wyjątkiem 

obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu 

przepisów o podatku od towarów i usług, oraz innych odliczeń stanowiących element 

konstrukcji tego podatku; 

7)   zwrocie podatku - rozumie się przez to zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku 

naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, a także inne formy 

zwrotu podatku przewidziane w przepisach prawa podatkowego; 

8)   niepodatkowych należnościach budżetowych - rozumie się przez to niebędące podatkami i 

opłatami należności stanowiące dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, wynikające ze stosunków publicznoprawnych; 

9)   działalności gospodarczej - rozumie się przez to każdą działalność zarobkową w 

rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie 
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wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym 

imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej 

działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność - do 

przedsiębiorców; 

10)  cenie transakcyjnej - rozumie się przez to cenę przedmiotu transakcji zawieranej 

pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów prawa podatkowego 

dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób 

prawnych oraz podatku od towarów i usług; 

11)  podmiocie krajowym - rozumie się przez to podmiot krajowy w rozumieniu przepisów 

prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku 

dochodowego od osób prawnych oraz zagraniczny zakład, w rozumieniu tych 

przepisów, położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

12)  podmiocie zagranicznym - rozumie się przez to podmiot zagraniczny w rozumieniu 

przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych 

i podatku dochodowego od osób prawnych oraz zagraniczny zakład podmiotu 

krajowego w rozumieniu tych przepisów, położony poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

13)  dokumencie elektronicznym - rozumie się przez to dokument elektroniczny, o którym 

mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114); 

14)  portalu podatkowym - rozumie się przez to system teleinformatyczny administracji 

podatkowej służący do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i 

inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności 

do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej[.] <;> 

<15) podaniu lub deklaracji odwzorowanych cyfrowo – rozumie się przez to dokument 

elektroniczny będący kopią elektroniczną podania lub deklaracji, złożonych w 

jednostkach organizacyjnych administracji podatkowej w postaci innej niż 

elektroniczna, który został wprowadzony do systemu teleinformatycznego ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych w sposób zapewniający niezaprzeczalność 

i integralność odwzorowanych danych.> 

 

Art. 13. 

§ 1. Organem podatkowym, stosownie do swojej właściwości, jest: 

1)   naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent 

miasta), starosta albo marszałek województwa - jako organ pierwszej instancji; 

2)   dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej - jako: 

a)  organ odwoławczy odpowiednio od decyzji naczelnika urzędu skarbowego lub 

naczelnika urzędu celnego, 

b)  organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych przepisów, 

c)  organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej instancji; 
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3)   samorządowe kolegium odwoławcze - jako organ odwoławczy od decyzji wójta, 

burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa. 

§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest organem podatkowym - jako: 

1)   organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia 

postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia - z 

urzędu; 

2)   organ odwoławczy od decyzji wydanych w sprawach, o których mowa w pkt 1; 

3)   organ właściwy w sprawach porozumień dotyczących ustalenia cen transakcyjnych; 

[4)   organ właściwy w sprawach interpretacji przepisów prawa podatkowego;] 

<4)  organ właściwy w sprawach interpretacji przepisów prawa podatkowego, o 

których mowa w art. 14a § 1;> 

<4a) organ właściwy w sprawach zmiany interpretacji przepisów prawa 

podatkowego, o których mowa w art. 14b § 1;> 

5)   organ właściwy w sprawach informacji przekazywanych przez banki i spółdzielcze 

kasy oszczędnościowo-kredytowe o założonych i zlikwidowanych rachunkach 

bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

<§ 2a. Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej jest organem podatkowym – 

jako organ właściwy w sprawach dotyczących wydawania interpretacji przepisów 

prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b § 1.> 

§ 3. Organami podatkowymi wyższego stopnia są organy odwoławcze. 

 

Art. 14b. 

[§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, 

wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego 

(interpretację indywidualną).] 

<§ 1. Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej, na wniosek zainteresowanego, 

wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego 

(interpretację indywidualną).> 

§ 2. Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub 

zdarzeń przyszłych. 

§ 3. Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do 

wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego 

oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu 

faktycznego albo zdarzenia przyszłego. 

§ 4. Wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej składa oświadczenie pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte 

wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem 

toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania 

kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została 

rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub 

organu kontroli skarbowej. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana 

interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych. 
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§ 5. Nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego, 

które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się 

postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu 

kontroli skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty 

w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. 

[§ 6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia jednolitości 

wydawanych wiążących interpretacji i usprawnienia obsługi wnioskodawców może, w 

drodze rozporządzenia, upoważnić podległe organy do wydawania interpretacji 

indywidualnych w jego imieniu i w ustalonym zakresie określając jednocześnie 

właściwość rzeczową i miejscową upoważnionych organów.] 

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

wzór wniosku, o którym mowa w § 1, który zawiera dane identyfikujące wnioskodawcę 

oraz dane wskazane w § 2-5, oraz sposób uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 14f. 

 

Art. 14c. 

§ 1. Interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z 

uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli 

stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. 

§ 2. W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna zawiera 

wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym. 

§ 3. Interpretacja indywidualna zawiera pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu 

administracyjnego. 

[§ 4. Interpretacja indywidualna wydana w formie dokumentu elektronicznego jest opatrzona 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu.] 

<§ 4. Interpretacja indywidualna wydana w formie dokumentu elektronicznego jest 

opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP.> 

 

Art. 15. 

§ 1. Organy podatkowe przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. 

[§ 2. Właściwość rzeczowa i miejscowa jest ustalana z uwzględnieniem również zakresu 

zadań i terytorialnego zasięgu działania organów podatkowych, określonych na 

podstawie odrębnych przepisów, w szczególności przepisów o wprowadzeniu programów 

pilotażowych, o których mowa w art. 5 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o 

urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 578).] 

<§ 2. Właściwość rzeczowa i miejscowa jest ustalana z uwzględnieniem również zakresu 

zadań i terytorialnego zasięgu działania organów podatkowych, określonych na 

podstawie odrębnych przepisów.> 
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Art. 108. 

§ 1. O odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej organ podatkowy orzeka w drodze 

decyzji. 

§ 2. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej nie może zostać 

wszczęte przed: 

1)   upływem terminu płatności ustalonego zobowiązania; 

2)   dniem doręczenia decyzji: 

a)  określającej wysokość zobowiązania podatkowego, 

b)  o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta, 

c)  w sprawie zwrotu zaliczki naliczonego podatku od towarów i usług, 

d)  określającej wysokość należnych odsetek za zwłokę; 

3)   dniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego - w przypadku, o którym mowa w § 

3[.] <;> 

<4) dniem odstąpienia od czynności zmierzających do zastosowania środków 

egzekucyjnych, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji – w przypadku, o którym mowa w § 3a.> 

§ 3. W razie wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie deklaracji, na zasadach 

przewidzianych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przed 

orzeczeniem o odpowiedzialności osoby trzeciej nie wymaga się uprzedniego wydania 

decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego i decyzji, o której mowa w art. 

53a. 

<§ 3a. W razie odstąpienia od czynności zmierzających do zastosowania środków 

egzekucyjnych, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji, przed orzeczeniem o odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości 

podatkowe podatnika lub płatnika z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w 

sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1 nie wymaga się uprzedniego wydania 

decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego i decyzji, o której mowa w 

art. 53a.> 

[§ 4. Egzekucja zobowiązania wynikającego z decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby 

trzeciej może być wszczęta dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku podatnika okazała 

się w całości lub w części bezskuteczna.] 

<§ 4. Egzekucja zobowiązania wynikającego z decyzji o odpowiedzialności podatkowej 

osoby trzeciej może być wszczęta dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku 

podatnika okazała się w całości lub w części bezskuteczna, odstąpiono od czynności 

zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych albo nie przystąpiono do 

egzekucji administracyjnej w wyniku uprawdopodobnienia przez organ 

egzekucyjny braku możliwości uzyskania w toku egzekucji administracyjnej kwoty 

przewyższającej wydatki egzekucyjne.> 

 

Art. 130. 

§ 1. [Pracownik urzędu gminy (miasta), starostwa, urzędu marszałkowskiego, izby skarbowej, 

funkcjonariusz celny lub pracownik urzędu celnego, izby celnej, urzędu obsługującego 



- 29 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz członek samorządowego 

kolegium odwoławczego podlegają wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawach 

dotyczących zobowiązań podatkowych oraz innych spraw normowanych przepisami 

prawa podatkowego, w których:] <Pracownik urzędu gminy (miasta), starostwa, 

urzędu marszałkowskiego, izby skarbowej, Biura Krajowej Informacji Podatkowej, 

funkcjonariusz celny lub pracownik urzędu celnego, izby celnej, urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz członek 

samorządowego kolegium odwoławczego podlegają wyłączeniu od udziału w 

postępowaniu w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz innych 

spraw normowanych przepisami prawa podatkowego, w których:> 

1)   są stroną; 

2)   pozostają ze stroną w takim stosunku prawnym, że rozstrzygnięcie sprawy może mieć 

wpływ na ich prawa lub obowiązki; 

3)   stroną jest ich małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty pierwszego 

stopnia; 

4)   stronami są osoby związane z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 

5)   byli świadkami lub biegłymi, byli lub są przedstawicielami podatnika albo 

przedstawicielem podatnika jest jedna z osób wymienionych w pkt 3 i 4; 

6)   brali udział w wydaniu zaskarżonej decyzji; 

7)   zaistniały okoliczności, w związku z którymi wszczęto przeciw nim postępowanie 

służbowe, dyscyplinarne lub karne; 

8)   stroną jest osoba pozostająca wobec nich w stosunku nadrzędności służbowej. 

§ 2. Przyczyny wyłączenia od załatwienia sprawy trwają także po ustaniu małżeństwa, 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

§ 3. Bezpośredni przełożony pracownika lub funkcjonariusza celnego jest obowiązany na jego 

żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, 

jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności niewymienionych w § 1, które 

mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności pracownika lub funkcjonariusza 

celnego. 

[§ 4. Jeżeli nastąpi wyłączenie pracownika lub funkcjonariusza, odpowiednio naczelnik 

urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), 

starosta albo marszałek województwa, dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej lub 

minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczają innego pracownika lub 

funkcjonariusza do prowadzenia sprawy.] 

<§ 4. Jeżeli nastąpi wyłączenie pracownika lub funkcjonariusza, odpowiednio naczelnik 

urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), 

starosta albo marszałek województwa, dyrektor izby skarbowej, dyrektor Biura 

Krajowej Informacji Podatkowej, dyrektor izby celnej lub minister właściwy do 

spraw finansów publicznych wyznaczają innego pracownika lub funkcjonariusza do 

prowadzenia sprawy.> 

§ 5. W przypadku wyłączenia członka samorządowego kolegium odwoławczego jego prezes 

wyznacza osobę uprawnioną do zastąpienia osoby wyłączonej. Jeżeli samorządowe 
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kolegium odwoławcze na skutek wyłączenia jego członków nie może załatwić sprawy z 

braku pełnego składu orzekającego, Prezes Rady Ministrów, w drodze postanowienia, 

wyznacza do załatwienia sprawy inne samorządowe kolegium odwoławcze. 

 

Art. 143. 

§ 1. Organ podatkowy może upoważnić funkcjonariusza celnego lub pracownika kierowanej 

jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu i w ustalonym zakresie, a 

w szczególności do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń. 

§ 1a. Upoważnienie może obejmować podpisywanie pism w formie dokumentu 

elektronicznego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 i 1a, może być udzielone również: 

1)  pracownikom obsługującym naczelnika urzędu skarbowego - przez naczelnika 

urzędu skarbowego; 

2)  pracownikom obsługującym dyrektora izby skarbowej - przez dyrektora izby 

skarbowej; 

3)   funkcjonariuszom celnym lub pracownikom urzędu celnego - przez naczelnika 

urzędu celnego; 

4)   funkcjonariuszom celnym lub pracownikom izby celnej - przez dyrektora izby 

celnej[.] <;> 

<5) pracownikom Biura Krajowej Informacji Podatkowej – przez dyrektora Biura 

Krajowej Informacji Podatkowej.> 

§ 3. Upoważnienie udzielane jest w formie pisemnej. 

 

<Art. 144b. 

§ 1. W przypadku pism wydanych w formie dokumentu elektronicznego przy 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych, które zostały podpisane bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, doręczenie może polegać 

na doręczeniu wydruku pisma uzyskanego z tego systemu odzwierciedlającego treść 

tego pisma, jeżeli strona nie wnosiła o doręczanie pism za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej lub nie wyraziła zgody na doręczanie pism w taki 

sposób. 

§ 2. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, zawiera: 

1) informację, że pismo zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego przy 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych i podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, ze wskazaniem imienia i nazwiska 

oraz stanowiska służbowego osoby, która je podpisała; 
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2) identyfikator tego pisma, nadawany przez system teleinformatyczny ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych. 

§ 3. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, może zawierać mechanicznie odtwarzany 

podpis osoby, która podpisała pismo. 

§ 4. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w 

piśmie wydanym w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu systemu 

teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.> 

 

Art. 159. 

§ 1. W wezwaniu należy wskazać: 

1)   nazwę i adres organu podatkowego; 

2)   imię i nazwisko osoby wzywanej; 

3)   w jakiej sprawie i w jakim charakterze oraz w jakim celu osoba ta zostaje wezwana; 

4)  czy osoba wezwana powinna stawić się osobiście lub przez pełnomocnika, czy też 

może złożyć wyjaśnienie lub zeznanie na piśmie lub w formie dokumentu 

elektronicznego; 

5)   termin, do którego żądanie powinno być spełnione, albo dzień, godzinę i miejsce 

zgłoszenia się osoby wzywanej lub jej pełnomocnika; 

6)   skutki prawne niezastosowania się do wezwania. 

§ 1a. W przypadku wzywania strony na przesłuchanie w wezwaniu należy również 

poinformować o prawie odmowy wyrażenia zgody na przesłuchanie i o związanej z tym 

możliwości niestawienia się na wezwanie. 

[§ 2. Wezwanie powinno być podpisane przez pracownika organu podatkowego, z podaniem 

jego imienia, nazwiska i stanowiska służbowego, a jeżeli jest sporządzone w formie 

dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.] 

<§ 2. Wezwanie powinno być podpisane przez pracownika organu podatkowego, z 

podaniem jego imienia, nazwiska i stanowiska służbowego, a jeżeli jest sporządzone 

w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 

 

<Art. 181a. 

§ 1. Podanie lub deklaracja odwzorowane cyfrowo są równoważne pod względem 

skutków prawnych podaniu i deklaracji złożonym w formie pisemnej. 

§ 2. Przepis § 1 nie wyłącza możliwości przeprowadzenia dowodu przeciwko podaniu 

lub deklaracji odwzorowanym cyfrowo. 

§ 3. Wydruk podania lub deklaracji odwzorowanych cyfrowo zawiera identyfikator tego 

podania lub deklaracji nadawany przez system teleinformatyczny ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych.> 
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Art. 210. 

§ 1. Decyzja zawiera: 

1)   oznaczenie organu podatkowego; 

2)   datę jej wydania; 

3)   oznaczenie strony; 

4)   powołanie podstawy prawnej; 

5)   rozstrzygnięcie; 

6)   uzasadnienie faktyczne i prawne; 

7)   pouczenie o trybie odwoławczym - jeżeli od decyzji służy odwołanie; 

[8)   podpis osoby upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego, a jeżeli decyzja została wydana w formie dokumentu elektronicznego - 

bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu.] 

<8) podpis osoby upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego, a jeżeli decyzja została wydana w formie dokumentu 

elektronicznego – bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem 

zaufanym ePUAP.> 

§ 2. Decyzja, w stosunku do której może zostać wniesione powództwo do sądu powszechnego 

lub skarga do sądu administracyjnego, zawiera ponadto pouczenie o możliwości 

wniesienia powództwa lub skargi. 

§ 2a. Decyzja nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera również pouczenie o 

odpowiedzialności karnej za usunięcie, ukrycie, zbycie, darowanie, zniszczenie, 

rzeczywiste lub pozorne obciążenie albo uszkodzenie składników majątku strony, mające 

na celu udaremnienie egzekucji obowiązku wynikającego z tej decyzji. 

§ 3. Przepisy prawa podatkowego mogą określać także inne składniki, które powinna 

zawierać decyzja. 

§ 4. Uzasadnienie faktyczne decyzji zawiera w szczególności wskazanie faktów, które organ 

uznał za udowodnione, dowodów, którym dał wiarę, oraz przyczyn, dla których innym 

dowodom odmówił wiarygodności, uzasadnienie prawne zaś zawiera wyjaśnienie 

podstawy prawnej decyzji z przytoczeniem przepisów prawa. 

§ 5. Można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony. 

Nie dotyczy to decyzji wydanej na skutek odwołania bądź na podstawie której przyznano 

ulgę w zapłacie podatku. 

 

 

Art. 217. 

§ 1. Postanowienie zawiera: 

1)   oznaczenie organu podatkowego; 

2)   datę jego wydania; 

3)   oznaczenie strony albo innych osób biorących udział w postępowaniu; 
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4)   powołanie podstawy prawnej; 

5)   rozstrzygnięcie; 

6)   pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu 

administracyjnego; 

[7)  podpis osoby upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego, a jeżeli postanowienie zostało wydane w formie dokumentu 

elektronicznego - bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu.] 

<7) podpis osoby upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego, a jeżeli postanowienie zostało wydane w formie dokumentu 

elektronicznego – bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem 

zaufanym ePUAP.> 

§ 2. Postanowienie zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne, jeżeli służy na nie zażalenie lub 

skarga do sądu administracyjnego oraz gdy wydane zostało na skutek zażalenia na 

postanowienie. 

 

Art. 221. 

<1.> W przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych, dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej lub przez 

samorządowe kolegium odwoławcze odwołanie od decyzji rozpatruje ten sam organ 

podatkowy, stosując odpowiednio przepisy o postępowaniu odwoławczym. 

<§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora Biura Krajowej Informacji 

Podatkowej.> 

 

Art. 282b. 

§ 1. Organy podatkowe zawiadamiają kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli 

podatkowej, z zastrzeżeniem art. 282c. 

§ 2. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed 

upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli 

kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, 

wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. 

§ 3. Wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wymaga 

zgody kontrolowanego. 

§ 4. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej zawiera: 

1)   oznaczenie organu; 

2)   datę i miejsce wystawienia; 

3)   oznaczenie kontrolowanego; 

4)   wskazanie zakresu kontroli; 

5)   pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji; 
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[6)   podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia, a jeżeli zawiadomienie zostało 

wydane w formie dokumentu elektronicznego - bezpieczny podpis elektroniczny 

weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.] 

<6) podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia, a jeżeli zawiadomienie zostało 

wydane w formie dokumentu elektronicznego – bezpieczny podpis elektroniczny 

weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis 

potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.> 

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

wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, uwzględniając elementy 

zawiadomienia określone w § 4 oraz możliwość wyrażenia zgody na wszczęcie kontroli 

przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 

 

Art. 294. 

§ 1. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązani są: 

[1)  pracownicy izb skarbowych;] 

<1) pracownicy izb skarbowych oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej;> 

1a)  funkcjonariusze celni i pracownicy urzędów celnych oraz izb celnych; 

2)   wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz 

pracownicy urzędów ich obsługujących; 

3)   członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych, a także pracownicy biur tych 

kolegiów; 

4)   minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz pracownicy Ministerstwa 

Finansów; 

5)   osoby odbywające staż, praktykę zawodową lub studencką w urzędzie obsługującym 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub w innych organach 

podatkowych, 

6)   przedstawiciele obcej władzy przebywający w siedzibach organów podatkowych, 

obecni w toku postępowania podatkowego lub obecni w toku czynności kontrolnych, 

w związku z wymianą informacji. 

§ 2. Osoby wymienione w § 1 są obowiązane do złożenia na piśmie przyrzeczenia 

następującej treści: 

"Przyrzekam, że będę przestrzegał tajemnicy skarbowej. Oświadczam, że są mi znane 

przepisy o odpowiedzialności karnej za ujawnienie tajemnicy skarbowej.". 

§ 3. Zachowanie tajemnicy skarbowej obowiązuje również po ustaniu zatrudnienia, 

zakończeniu stażu lub praktyki. 

§ 4. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązane są również inne osoby, którym 

udostępniono informacje objęte tajemnicą skarbową, chyba że na ich ujawnienie zezwala 

przepis prawa. 

§ 5. Przepisu § 4 nie stosuje się do osób, których dotyczą informacje objęte tajemnicą 

skarbową. 
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Art. 299. 

§ 1. Organy podatkowe udostępniają informacje zawarte w aktach spraw podatkowych, z 

wyłączeniem informacji określonych w art. 182, organom i osobom wymienionym w art. 

298. 

§ 2. Organy podatkowe udostępniają informacje wynikające z akt spraw podatkowych w 

zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach oraz ratyfikowanych 

umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1, udostępniane są również: 

1)   (uchylony) 

2)   (uchylony) 

3)   powiatowym oraz wojewódzkim urzędom pracy; 

4)   jednostkom organizacyjnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

5)   jednostkom organizacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

6)   ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - w celu realizacji zadań 

określonych w przepisach o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; 

7)   Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadań 

ustawowych; 

8)   komornikom sądowym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym; 

<8a) upoważnionemu przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę albo 

marszałka województwa kierownikowi jednostki organizacyjnej jednostki 

samorządu terytorialnego niemającej osobowości prawnej oraz upoważnionemu 

pracownikowi tej jednostki, do wykonywania w jego imieniu praw i 

obowiązków wierzyciela na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji, w zakresie niezbędnym do wszczęcia i prowadzenia 

postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego; 

8b) upoważnionemu przez organ egzekucyjny kierownikowi jednostki 

organizacyjnej gminy niemającej osobowości prawnej oraz upoważnionemu 

pracownikowi tej jednostki, do działania w jego imieniu jako organ egzekucyjny 

na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w 

zakresie niezbędnym do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego 

lub zabezpieczającego;> 

9)   wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub marszałkom województw w zakresie 

prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla 

opiekunów lub świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności 

egzekucji alimentów; 

10)  ośrodkom pomocy społecznej i powiatowym centrom pomocy rodzinie w zakresie 

prowadzonych postępowań o świadczenia z pomocy społecznej; 

11)  służbom statystyki publicznej w zakresie wynikającym z programu badań 

statystycznych; 
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12)  instytucjom zajmującym się obsługą środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej lub środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z innych źródeł 

zagranicznych; 

13)  organizacjom pożytku publicznego - w zakresie i na zasadach określonych w 

ustawach podatkowych. 

§ 4. Informacje o numerach rachunków bankowych posiadanych przez podatników mogą być 

udostępniane: 

1)   Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego; 

2)   organom egzekucyjnym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym; 

3)   wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub marszałkom województw w zakresie 

prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla 

opiekunów lub świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności 

egzekucji alimentów. 

§ 5. (uchylony). 

§ 6. Komornicy sądowi są obowiązani do uiszczenia opłaty na rachunek organu podatkowego 

za udostępnienie informacji, o których mowa w § 3 pkt 8 oraz w § 4 pkt 2, chyba że 

przepisy odrębne stanowią inaczej. 

§ 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wysokość opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie 

informacji komornikom sądowym, uwzględniając formę udostępnienia informacji, 

ponoszone przez organy podatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji; 

2)   tryb pobierania oraz sposób uiszczania opłaty przez komorników sądowych za 

udostępnienie informacji, uwzględniając organizację czynności związanych z 

poborem opłaty i formę zapłaty opłaty. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 4 września 1997 r. O DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 743, z późn. zm.)  

 

Art. 8. 

1. Dział finanse publiczne obejmuje sprawy realizacji dochodów i wydatków budżetu 

państwa.  

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych odpowiada, na zasadach, w trybie i w 

granicach określonych odrębnymi przepisami, w szczególności za: 

1)   realizację dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz opłat; 

2)   koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z 

zagranicą, współdziałanie w opracowywaniu związanych z tym spraw oraz współpracę 

z międzynarodowymi organizacjami finansowymi; 
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3)   realizację przepisów dotyczących ceł; 

3a)  współpracę w tworzeniu Wspólnej Taryfy Celnej; 

4)   finansowanie jednostek realizujących zadania objęte budżetem państwa i finansowanie 

samorządu terytorialnego; 

5)   dochodzenie należności Skarbu Państwa; 

6)   gry losowe, zakłady wzajemne, gry na automatach i gry na automatach o niskich 

wygranych; 

7)   rachunkowość i rewizję finansową; 

8)   prawo dewizowe; 

9)   bilans finansów sektora publicznego i prognozowanie bilansu płatniczego; 

10)  kontrolę skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej; 

10a)  koordynację kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora 

finansów publicznych; 

10b)  sprawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 

11)  (uchylony). 

3. (uchylony). 

[4. Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych podlegają Generalny Inspektor 

Kontroli Skarbowej, Szef Służby Celnej, dyrektorzy izb skarbowych i naczelnicy urzędów 

skarbowych.] 

<4. Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych podlegają Generalny 

Inspektor Kontroli Skarbowej, Szef Służby Celnej, dyrektorzy izb skarbowych, 

dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej i naczelnicy urzędów skarbowych.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 121 i 689) 

 

Art. 43. 

(ust. 1-5 pominięto) 

5a. Zgłoszenie płatnika składek będącego przedsiębiorcą następuje na podstawie odrębnych 

przepisów. 

5b. Zgłoszenie płatnika składek wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego zawiera dane: 

1)   objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, z wyłączeniem rejestru 

dłużników niewypłacalnych; 

2)   uzupełniające: nazwę skróconą płatnika, datę powstania obowiązku opłacania składek 

na ubezpieczenia społeczne, wykaz rachunków bankowych, adres do korespondencji, 

adres prowadzenia działalności, w przypadku osobowych spółek handlowych i 

podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach 

określonych dla spółek osobowych - dane dotyczące poszczególnych wspólników, w 

tym ich numer NIP. 
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5c. Płatnicy składek wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego dokonują zgłoszenia 

wyłącznie w zakresie danych uzupełniających określonych w ust. 5b pkt 2 do właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego, w terminie określonym w ust. 1. 

5d. Utworzenie konta płatnika składek następuje po automatycznym zamieszczeniu za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego w Centralnym Rejestrze Płatników Składek 

danych przekazanych z Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji 

Podatników. 

(ust. 6 - 8  uchylony) 

 

<Art. 43a. 

1. Zgłoszenie płatnika składek, zmianę danych w zgłoszeniu płatnika składek, zgłoszenie 

wyrejestrowania płatnika składek, zgłoszenie ubezpieczonego do ubezpieczeń 

społecznych, wyrejestrowanie ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych, deklaracje 

rozliczeniowe oraz imienne raporty miesięczne, z zastrzeżeniem art. 43 ust. 5a i 5c, 

płatnik składek może w terminie określonym dla złożenia tych dokumentów 

przekazać bezpośrednio do Zakładu lub urzędu skarbowego, w którym jest 

prowadzone centrum obsługi. Dokumenty te urząd skarbowy nie później niż w 

następnym dniu roboczym, licząc od dnia wpływu tych dokumentów, przekazuje do 

Zakładu. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, za datę złożenia dokumentów do Zakładu 

uważa się dzień złożenia tych dokumentów do urzędu skarbowego. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, przekazywane do urzędu skarbowego, w 

którym jest prowadzone centrum obsługi, są składane zgodnie z art. 47a ust. 2 i 3 w 

formie dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z 

oprogramowania, o którym mowa w art. 47a ust. 1.> 

 

Art. 47a. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 1a-3, płatnicy składek są obowiązani przekazywać zgłoszenia do 

ubezpieczeń społecznych, o których mowa w art. 36 ust. 10, imienne raporty miesięczne, o 

których mowa w art. 41 ust. 3, deklaracje rozliczeniowe, o których mowa w art. 46 ust. 4, 

inne dokumenty niezbędne do prowadzenia kont płatników składek i kont ubezpieczonych 

oraz korekty tych dokumentów poprzez transmisję danych w formie dokumentu 

elektronicznego z oprogramowania, którego zgodność z wymaganiami określonymi przez 

Zakład na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne została 

potwierdzona w sposób określony w art. 21 i 22 tej ustawy. 

1a. Przepis ust. 1 stosuje się również do korekt zgłoszenia płatnika składek, z wyłączeniem 

przypadków określonych w art. 44 ust. 2. 

2. Płatnicy składek rozliczający składki nie więcej niż za 5 osób mogą przekazywać 

dokumenty, o których mowa w ust. 1, w formie dokumentu pisemnego według ustalonego 

wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania, o którym mowa w ust. 1. 
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2a. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 41 ust. 8, opatruje się 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym, osoby odpowiedzialnej za przekazanie tych dokumentów. 

3. W uzasadnionych przypadkach Zakład może upoważnić płatnika składek rozliczającego 

składki za więcej niż 5 osób do przekazywania dokumentów, o których mowa w ust. 1, w 

formie dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru albo w formie wydruku lub na 

informatycznych nośnikach danych, z oprogramowania, o którym mowa w ust. 1. 

3a. (uchylony). 

( ust. 4 – 7 pominięto)  

 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. – KODEKS KARNY SKARBOWY (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 186, z późn. zm.)  

 

Art. 53. 

(§ 1 -36 pominięto) 

§ 37. Finansowy organ postępowania przygotowawczego jest to: 

[1)   urząd skarbowy;] 

<1) naczelnik urzędu skarbowego;> 

2)   inspektor kontroli skarbowej; 

[3)   urząd celny.] 

<3) naczelnik urzędu celnego.> 

§ 38. Niefinansowy organ postępowania przygotowawczego jest to: 

1)   Straż Graniczna; 

2)   Policja; 

3)   Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

4)   Żandarmeria Wojskowa; 

5)   Centralne Biuro Antykorupcyjne. 

§ 39. Organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania przygotowawczego jest to: 

[1)   miejscowo właściwa izba celna - w sprawach należących do właściwości urzędu 

celnego; 

2)   miejscowo właściwa izba skarbowa - w sprawach należących do właściwości 

urzędu skarbowego, a jeżeli postępowanie przygotowawcze prowadzi inspektor 

kontroli skarbowej - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej;] 

<1) miejscowo właściwy dyrektor izby celnej – w sprawach należących do 

właściwości naczelnika urzędu celnego; 

2) miejscowo właściwy dyrektor izby skarbowej – w sprawach należących do 

właściwości naczelnika urzędu skarbowego, a jeżeli postępowanie 
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przygotowawcze prowadzi inspektor kontroli skarbowej – Generalny Inspektor 

Kontroli Skarbowej;> 

3)   minister właściwy do spraw finansów publicznych, jeżeli postanowienie lub 

zarządzenie wydał finansowy organ nadrzędny określony w pkt 1 i 2. 

§ 39a. Organem nadrzędnym nad niefinansowymi organami postępowania przygotowawczego 

określonymi w § 38 pkt 1-3 jest prokurator, a nad niefinansowym organem 

postępowania przygotowawczego określonym w § 38 pkt 4 - prokurator wojskowy. 

§ 40. Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej jest to osoba fizyczna, osoba 

prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, którą organ 

prowadzący postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe wezwał do udziału w 

tym charakterze. 

§ 41. Interwenient jest to podmiot, który, nie będąc podejrzanym lub oskarżonym w 

postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, zgłosił w 

tym postępowaniu roszczenie do przedmiotów podlegających przepadkowi. 

 

Art. 118. 

§ 1. Organami postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i 

wykroczenia skarbowe są: 

[1)   urząd skarbowy;] 

<1) naczelnik urzędu skarbowego;> 

2)   inspektor kontroli skarbowej; 

[3)   urząd celny;] 

<3) naczelnik urzędu celnego;> 

4)   Straż Graniczna; 

5)   Policja; 

6)   Żandarmeria Wojskowa. 

§ 2. Organem postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe jest 

także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne. 

§ 3. Czynności procesowe organów, o których mowa w § 1 pkt 1, 3-6 i § 2, wykonują 

upoważnieni przedstawiciele tych organów. 

[§ 4. W granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa 

skarbowego lub wykroczenia skarbowego, niezbędnych czynności procesowych w 

sprawach, o których mowa w art. 133 § 1 pkt 1, mogą dokonywać także upoważnieni 

przez urząd celny funkcjonariusze celni pełniący służbę w izbie celnej. Po dokonaniu tych 

czynności przekazuje się sprawę urzędowi celnemu do dalszego prowadzenia, chyba że za 

wykroczenie skarbowe nałożono karę grzywny w drodze mandatu karnego, a nie zachodzi 

potrzeba złożenia do sądu wniosku o orzeczenie przepadku przedmiotów tytułem środka 

zabezpieczającego.] 

<§ 4. W granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa 

skarbowego lub wykroczenia skarbowego, niezbędnych czynności procesowych w 

sprawach, o których mowa w art. 133 § 1 pkt 1, mogą dokonywać także 

upoważnieni przez naczelnika urzędu celnego funkcjonariusze celni pełniący 
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służbę w izbie celnej. Po dokonaniu tych czynności przekazuje się sprawę 

naczelnikowi urzędu celnego do dalszego prowadzenia, chyba że za wykroczenie 

skarbowe nałożono karę grzywny w drodze mandatu karnego.> 

 

Art. 133. 

§ 1. Postępowanie przygotowawcze prowadzą: 

[1)   urząd celny - w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe 

określone w art. 63-75c, art. 85-96 § 1, art. 106h i art. 107-111 § 1 oraz w sprawach 

ujawnionych w zakresie swojego działania przez urzędy celne z art. 106e, art. 106f i 

art. 106k, a także w sprawach w zakresie swojego działania z art. 54, art. 56, art. 57 

§ 1, art. 60, art. 61, art. 76, art. 80, art. 83 oraz art. 84 § 1; 

2)   urząd skarbowy - w sprawach o pozostałe przestępstwa skarbowe i wykroczenia 

skarbowe;] 

<1) naczelnik urzędu celnego – w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia 

skarbowe określone w art. 63–75c, art. 85–96 § 1, art. 106h i art. 107–111 § 1 

oraz w sprawach ujawnionych w zakresie swojego działania przez naczelnika 

urzędu celnego z art. 106e, art. 106f i art. 106k, a także w sprawach w zakresie 

swojego działania z art. 54, art. 56, art. 57 § 1, art. 60, art. 61, art. 76, art. 80, 

art. 83 oraz art. 84 § 1; 

2) naczelnik urzędu skarbowego – w sprawach o pozostałe przestępstwa skarbowe 

i wykroczenia skarbowe;> 

3)   inspektor kontroli skarbowej - w sprawach ujawnionych w zakresie działania 

kontroli skarbowej. 

§ 2. Organy, o których mowa w § 1, mogą wszcząć postępowanie przygotowawcze w 

sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe nienależące do ich 

właściwości; po zabezpieczeniu dowodów przekazują sprawę do dalszego prowadzenia 

właściwemu organowi. 

§ 3. Organy, o których mowa w § 1, informują o wszczęciu i prawomocnym zakończeniu 

postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe właściwe 

organy podatkowe lub celne, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub 

wykroczenia wiąże się z niewykonaniem zobowiązania podatkowego lub powstaniem 

długu celnego. 

 

Art. 150. 

§ 1. Określone w Kodeksie postępowania karnego obowiązki i uprawnienia Policji, z 

wyjątkiem art. 214 § 6 i art. 663, dotyczą także innych organów dochodzenia. 

§ 2. W razie potrzeby inny niż Policja organ dochodzenia może zwrócić się do Policji z 

wnioskiem o udzielenie pomocy przy dokonaniu czynności procesowej. 

[§ 3. Czynności, o których mowa w art. 75 § 2 oraz art. 285 § 2 Kodeksu postępowania 

karnego, są dokonywane przez Policję, Straż Graniczną, Służbę Celną, Agencję 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne lub Żandarmerię 

Wojskową, a gdy postępowanie przygotowawcze prowadzone jest przez inny niż urząd 
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celny finansowy organ postępowania przygotowawczego - przez Policję na żądanie tego 

organu.] 

<§ 3. Czynności, o których mowa w art. 75 § 2 oraz art. 285 § 2 Kodeksu postępowania 

karnego, są dokonywane przez Policję, Straż Graniczną, Służbę Celną, Agencję 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne lub Żandarmerię 

Wojskową, a gdy postępowanie przygotowawcze jest prowadzone przez inny niż 

naczelnik urzędu celnego finansowy organ postępowania przygotowawczego – przez 

Policję na żądanie tego organu.> 

§ 4. Oprócz Policji czynność, o której mowa w art. 244 § 1 Kodeksu postępowania karnego, 

może być dokonana także przez Straż Graniczną, Służbę Celną, Agencję Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne lub Żandarmerię Wojskową. 

 

Art. 179. 

[§ 1. Organem postępowania wykonawczego w zakresie wykonywania orzeczeń w sprawach o 

przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe jest także urząd celny. Do decyzji tych 

organów stosuje się odpowiednio art. 7 Kodeksu karnego wykonawczego. 

§ 2. Organem wykonującym zabezpieczenie majątkowe jest urząd skarbowy, chyba że kodeks 

stanowi inaczej. 

§ 3. Zabezpieczenia majątkowego na towarach, wartościach dewizowych lub krajowych 

środkach płatniczych podlegających kontroli celnej lub kontroli dewizowej wykonywanej 

przez urząd celny lub będących w dyspozycji urzędu celnego dokonują te organy. 

§ 4. Jeżeli zabezpieczenia majątkowego dokonał uprzednio urząd celny, sąd kieruje 

orzeczenie do tego organu w celu wykonania w tej części.] 

<§ 1. Organem postępowania wykonawczego w zakresie wykonywania orzeczeń w 

sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe jest także naczelnik 

urzędu celnego. Do decyzji tych organów stosuje się odpowiednio art. 7 Kodeksu 

karnego wykonawczego. 

§ 2. Organem wykonującym zabezpieczenie majątkowe jest naczelnik urzędu 

skarbowego, chyba że kodeks stanowi inaczej. 

§ 3. Zabezpieczenia majątkowego na towarach podlegających kontroli wykonywanej 

przez Służbę Celną, będących w dyspozycji naczelnika urzędu celnego, oraz na 

wartościach dewizowych lub krajowych środkach płatniczych podlegających 

kontroli dewizowej wykonywanej przez naczelnika urzędu celnego, w sprawach o 

przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe prowadzonych przez naczelnika 

urzędu celnego, dokonują te organy. 

§ 4. Jeżeli zabezpieczenia majątkowego dokonał uprzednio naczelnik urzędu celnego, 

sąd kieruje orzeczenie do tego organu w celu wykonania w tej części.> 

§ 5. W razie orzeczenia środka karnego przepadku korzyści majątkowej lub ściągnięcia jej 

równowartości pieniężnej organ egzekucyjny określony w § 1 lub art. 27 Kodeksu 

karnego wykonawczego prowadzi także egzekucję orzeczonej równocześnie kary 

grzywny, środka karnego przepadku przedmiotów lub ściągnięcia ich równowartości 

pieniężnej, jeżeli dokonał uprzednio ich zabezpieczenia. 
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[§ 6. Kompetencje urzędu celnego określone w § 1, 3 i 4 może wykonywać także izba celna.] 

<§ 6. Kompetencje naczelnika urzędu celnego określone w § 1 i 3–5 może wykonywać 

także dyrektor izby celnej.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O 

WYKROCZENIA (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.)  

 

[Art. 100. 

Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Grzywna ta stanowi dochód budżetu państwa, a 

gdy nałoży ją funkcjonariusz organu podległego władzom jednostki samorządu terytorialnego 

- stanowi dochód tej jednostki samorządu.] 

 

<Art. 100. 

§ 1. Uprawnionym do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze 

mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa, jest właściwy naczelnik 

urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem § 2. 

§ 2. Uprawnionym do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze 

mandatu karnego przez organy Inspekcji Transportu Drogowego jest Główny 

Inspektor Transportu Drogowego. 

§ 3. Grzywna stanowi dochód budżetu państwa, a w przypadku gdy nałoży ją 

funkcjonariusz organu podległego władzom jednostki samorządu terytorialnego – 

stanowi dochód tej jednostki samorządu. 

§ 4. Organem uprawnionym do: 

1) zaopatrywania w formularze mandatu karnego oraz przydziału serii i numerów 

mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu 

teleinformatycznego jest minister właściwy do spraw wewnętrznych; 

2) dystrybucji oraz rozliczania formularzy mandatu karnego, przydziału i 

rozliczania serii i numerów mandatów karnych generowanych przy 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego jest odpowiednio: 

a) właściwy miejscowo dyrektor izby skarbowej, 

b) Główny Inspektor Transportu Drogowego – dla organów Inspekcji 

Transportu Drogowego. 

§ 5. Organy, o których mowa w § 4 pkt 2, zaopatrują nieodpłatnie organy uprawnione 

do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w formularze mandatu 

karnego, z wyjątkiem podmiotów wskazanych w przepisach wydanych na podstawie 

§ 13 pkt 2, które nabywają formularze mandatu karnego odpłatnie. 
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§ 6. Odpłatność za nabycie formularzy mandatu karnego obejmuje wyłącznie koszty ich 

wytworzenia i dystrybucji. 

§ 7. Organy, o których mowa w § 4 pkt 2, oraz organ uprawniony do nakładania 

grzywien w drodze mandatu karnego prowadzą ewidencję formularzy mandatu 

karnego oraz przydzielonych serii i numerów mandatów karnych generowanych 

przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. 

§ 8. Organ uprawniony do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w 

drodze mandatu karnego oraz organ uprawniony do nakładania grzywien w drodze 

mandatu karnego prowadzą ewidencję tych grzywien, zgodnie z przepisami o 

rachunkowości. 

§ 9. Organ uprawniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, z 

wyjątkiem organów Inspekcji Transportu Drogowego, sporządza informację 

dotyczącą liczby otrzymanych i wykorzystanych formularzy mandatu karnego oraz 

liczby przydzielonych i wykorzystanych serii i numerów mandatów karnych 

generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i przekazuje 

organowi, o którym mowa w § 4 pkt 2 lit. a.  

§ 10. Organ uprawniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, 

stanowiących dochód budżetu państwa, z wyjątkiem organów Inspekcji Transportu 

Drogowego, sporządza informację dotyczącą nałożonych grzywien stanowiących 

dochód budżetu państwa, w tym uiszczonych i nieuiszczonych, i przekazuje 

organowi, o którym mowa w § 1. 

§ 11. Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

§ 12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, właściwość miejscową naczelnika 

urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności, o których mowa w § 1, 

uwzględniając sprawność i skuteczność czynności zmierzających do uregulowania 

należności. 

§ 13. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób zaopatrywania, dystrybucji i rozliczania formularzy mandatu karnego 

oraz przydziału i rozliczania serii i numerów mandatów generowanych przy 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, 

2) podmioty, które nabywają formularze mandatu karnego odpłatnie, 

3) sposób, tryb i terminy przekazania oraz wzór informacji, o której mowa w § 9 

– mając na względzie zapewnienie bezzwłocznego ewidencjonowania, rozliczania i 

ściągania należności wynikających z grzywien, zapewnienie stałego i 

niezakłóconego dostępu organom uprawnionym do nakładania grzywien w 

drodze mandatu karnego do odpowiedniej liczby formularzy mandatu karnego 

oraz serii i numerów mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu 

systemu teleinformatycznego, a także niezwłocznego i prawidłowego rozliczania 

formularzy mandatu karnego oraz przydzielonych serii i numerów mandatów 

generowanych przez system teleinformatyczny.> 
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USTAWA z dnia 6 września 2001 r. O TRANSPORCIE DROGOWYM (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1414, z późn. zm.)  

 

Art. 56. 

1. Inspektor ma prawo do nakładania i pobierania kar pieniężnych oraz grzywien w drodze 

mandatów karnych: 

1)   zgodnie z przepisami ustawy; 

2)   za naruszenia przepisów o ruchu drogowym w zakresie określonym w ustawie z dnia 

20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; 

3)   w zakresie określonym w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 

4)   zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 

niebezpiecznych[.] <;> 

<5) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 

6) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1069); 

7) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów 

cyfrowych.> 

2. Inspektor ma prawo prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, 

kierowania do sądu wniosków o ukaranie oraz udziału w rozprawach przed sądami 

powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia odwołań od 

postanowień i orzeczeń tych sądów w sprawach o wykroczenia z zakresu działania 

Inspekcji Transportu Drogowego. 

[3. Kary pieniężne oraz grzywny, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, przekazywane są na 

wyodrębniony rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.] 

<3. Kary pieniężne oraz grzywny, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4–7, są 

przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Głównego Inspektoratu 

Transportu Drogowego.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. – PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI 

ADMINISTRACYJNYMI (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) 

 

Art. 35. 

§ 1. Pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny, a ponadto inny skarżący 

lub uczestnik postępowania, jak również małżonek, rodzeństwo, wstępni lub zstępni 

strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, a także inne osoby, 

jeżeli przewidują to przepisy szczególne. 

§ 2. Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości 

prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. 
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Dotyczy to również państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej. 

§ 3. Osoba prawna lub zarząd spółki partnerskiej świadczący na podstawie odrębnych 

przepisów pomoc prawną przedsiębiorcy, osobie prawnej lub innej jednostce 

organizacyjnej, mogą udzielić pełnomocnictwa procesowego - w imieniu podmiotu, 

któremu świadczą pomoc prawną - adwokatowi lub radcy prawnemu, jeżeli zostały do 

tego upoważnione przez ten podmiot. 

§ 4. Pełnomocnikiem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie 

postępowania są przedmiotem skargi, może być także funkcjonariusz lub pracownik 

kierowanej przez ten organ jednostki organizacyjnej. 

<§ 5. W sprawach: 

1) w których sąd przedstawił zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości 

do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów, 

2) w których sąd przedstawił pytanie prawne Trybunałowi Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej, 

3) skarg na pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w 

indywidualnych sprawach 

– pełnomocnikiem organu może być także funkcjonariusz lub pracownik jednostki 

organizacyjnej kierowanej przez organ nadrzędny.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ 

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) 

 

Art. 77. 

1. Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz zgłoszenia o wyrejestrowaniu z 

ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 74-76a, są kierowane do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

1a. Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz zgłoszenia o wyrejestrowaniu z 

ubezpieczenia zdrowotnego osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 8a, oraz członków 

ich rodzin kierowane są do centrali Funduszu. 

<1b. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, kierowane do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, mogą być w terminie określonym dla złożenia tych zgłoszeń składane do 

urzędu skarbowego, w którym jest prowadzone centrum obsługi. Zgłoszenia te urząd 

skarbowy nie później niż w następnym dniu roboczym, licząc od dnia wpływu tych 

dokumentów, przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

1c. W przypadku, o którym mowa w ust. 1b, za datę złożenia zgłoszenia do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych uważa się dzień złożenia tego zgłoszenia do urzędu 

skarbowego.> 

2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, zawierają: 
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1)   wskazanie oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku braku miejsca 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wskazanie oddziału 

wojewódzkiego Funduszu wybranego przez osobę zgłaszaną do ubezpieczenia 

zdrowotnego; 

2)   (uchylony); 

3)   nazwisko i imię; 

4)   datę urodzenia; 

4a)  płeć; 

5)   adres zamieszkania; 

6)   numer PESEL, a w przypadku gdy ubezpieczonemu nie nadano numeru PESEL - serię 

i numer dowodu osobistego lub paszportu. 

3. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodzin, o których mowa 

w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6, podmiot obowiązany do zgłoszenia ubezpieczonego przesyła 

odpowiednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo do Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego dane wymienione w ust. 2 oraz następujące dane dotyczące 

członka rodziny: 

1)   nazwisko i imię; 

2)   datę urodzenia; 

3)   adres zamieszkania; 

4)   stopień pokrewieństwa; 

5)   informację o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

6)   numer PESEL, a w przypadku gdy członkowi rodziny nie nadano numeru PESEL - 

serię i numer dowodu osobistego lub paszportu; 

7)   informację o pozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym - 

w przypadku osób, o których mowa w art. 5 pkt 3 lit c. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. O SŁUŻBIE CYWILNEJ (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 i 

1199 oraz z 2015 r. poz. 211) 

 

Art. 2. 

1. Korpus służby cywilnej tworzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w: 

1)   Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

2)   urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady 

Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej, 

3)   urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy 

terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym 

organom administracji rządowej, 



- 48 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<3a) Biurze Krajowej Informacji Podatkowej,> 

4)   komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat 

pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz 

kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, chyba że odrębne ustawy 

stanowią inaczej, 

4a)  Centralnym Biurze Śledczym Policji, 

5)   (uchylony), 

6)   Biurze Nasiennictwa Leśnego, 

7)   jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe, których 

dysponentami są organy administracji rządowej 

- zwanych dalej "urzędami". 

2. Korpus służby cywilnej tworzą także powiatowi i graniczni lekarze weterynarii oraz ich 

zastępcy. 

3. Stanowiska urzędnicze w urzędach mogą zajmować także osoby oddelegowane na 

podstawie odrębnych przepisów do wykonywania zadań poza jednostką organizacyjną, w 

której są zatrudnione. 

4. Prawa i obowiązki członków korpusu służby zagranicznej oraz zasady organizacji i 

funkcjonowania tej służby określają przepisy o służbie zagranicznej. 

 

Art. 52. 

Wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej są stanowiska: 

1)   dyrektora generalnego urzędu; 

2)   kierującego departamentem lub komórką równorzędną w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów, urzędzie ministra, urzędzie obsługującym przewodniczącego komitetu 

wchodzącego w skład Rady Ministrów, urzędzie centralnego organu administracji 

rządowej oraz kierującego wydziałem lub komórką równorzędną w urzędzie 

wojewódzkim, a także zastępcy tych osób; 

3)   wojewódzkiego lekarza weterynarii i jego zastępcy; 

4)   kierującego komórką organizacyjną w Biurze Nasiennictwa Leśnego, a także zastępcy tej 

osoby[.] <;> 

<5) dyrektora izby skarbowej i jego zastępcy; 

6) dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej i jego zastępcy; 

7) naczelnika urzędu skarbowego.> 

 

Art. 54. 

1. Obsadzenie wyższego stanowiska w służbie cywilnej następuje w drodze otwartego i 

konkurencyjnego naboru. Nabór przeprowadza się niezwłocznie po zaistnieniu 

okoliczności uzasadniających obsadzenie stanowiska. 

<1a. Obsadzenie stanowisk, o których mowa w art. 52 pkt 5–7, następuje na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 27 maja 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. 

poz. ...).> 
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2. Obsadzenie stanowiska zastępcy kierującego departamentem lub komórką równorzędną, o 

którym mowa w art. 52 pkt 2, stanowiska zastępcy wojewódzkiego lekarza weterynarii, o 

którym mowa w art. 52 pkt 3 oraz stanowiska zastępcy kierującego komórką 

organizacyjną, o którym mowa w art. 52 pkt 4, może nastąpić bez przeprowadzania naboru 

w drodze przeniesienia członka korpusu służby cywilnej spełniającego wymagania na to 

stanowisko oraz posiadającego ostatnią pozytywną ocenę okresową na jednym z dwóch 

najwyższych poziomów przewidzianych w skali ocen, sporządzoną w okresie 24 miesięcy 

poprzedzających przeniesienie. 

3. W przypadku przeniesienia członka korpusu służby cywilnej, o którym mowa w ust. 2, 

zatrudnionego w innym urzędzie, przepis art. 59 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

4. Obsadzenie wyższego stanowiska w służbie cywilnej, o którym mowa w art. 52 pkt 2-4, 

może nastąpić bez przeprowadzania naboru, w drodze oddelegowania osoby, o której 

mowa w art. 2 ust. 3, pod warunkiem spełniania przez nią wymagań na to stanowisko. 

5. Informację o przeniesieniu lub oddelegowaniu, o których mowa w ust. 2 i 4, zamieszcza się 

w Biuletynie Kancelarii. 

6. Obsadzenie wyższego stanowiska w służbie cywilnej nie może nastąpić w drodze 

powierzenia pełnienia obowiązków. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. O PODATKU AKCYZOWYM (Dz. U. z 2014 r. poz. 

752, z późn. zm.)  

 

<Art. 24c. 

Deklaracje podatkowe, o których mowa w art. 21–22 i art. 24–24b, podatnik może złożyć 

w każdym urzędzie celnym lub urzędzie skarbowym, w którym jest prowadzone 

centrum obsługi. Deklaracje te podlegają niezwłocznemu przekazaniu właściwemu 

naczelnikowi urzędu celnego.> 

 

Art. 78. 

1. W przypadku gdy podatnik nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z akcyzą 

zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności 

gospodarczej na terytorium kraju, jest obowiązany: 

1)   przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia 

o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu 

celnego i złożyć zabezpieczenie akcyzowe; 

2)   potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych na uproszczonym dokumencie 

towarzyszącym oraz wystawić i dołączyć do zwracanego uproszczonego dokumentu 

towarzyszącego dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub 

zapłaty akcyzy na terytorium kraju; 
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3)   bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego 

deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę i dokonać jej 

zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwej izby celnej, w terminie 10 dni, 

licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego; 

4)   prowadzić ewidencję nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych. 

2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, przed dołączeniem do zwracanego uproszczonego 

dokumentu towarzyszącego, dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest 

obowiązany uzyskać na tym dokumencie potwierdzenie przez właściwego naczelnika 

urzędu celnego złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy. 

3. Przepisy ust. 1 pkt 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do przypadków nabycia 

wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do 

ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. 

4. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku nabycia 

wewnątrzwspólnotowego przez osobę fizyczną wyrobów akcyzowych przeznaczonych na 

cele handlowe w rozumieniu art. 34. 

<4a. Do deklaracji podatkowej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, przepis art. 24c stosuje się 

odpowiednio.> 

5. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 pkt 4, może być prowadzona w postaci papierowej lub 

elektronicznej. 

6. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 pkt 4, powinna zawierać w szczególności informacje 

dotyczące wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo, uproszczonego 

dokumentu towarzyszącego, podmiotu wysyłającego wyroby akcyzowe. 

7. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 pkt 4, powinna być przechowywana do celów kontroli 

przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona. 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 

1, uwzględniając konieczność zapewnienia informacji dotyczących ilości nabywanych 

wyrobów akcyzowych oraz kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty. 

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencji nabywanych 

wyrobów akcyzowych, o której mowa w ust. 1 pkt 4, oraz sposób jej prowadzenia, 

uwzględniając konieczność zapewnienia informacji dotyczących ilości nabywanych 

wyrobów akcyzowych oraz kwot akcyzy przypadającej do zapłaty. 

10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór deklaracji uproszczonej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wraz z objaśnieniami co do 

sposobu prawidłowego złożenia tej deklaracji, informacją o terminie i miejscu jej złożenia, 

pouczeniem podatnika, że deklaracja ta stanowi podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia 

wysokości akcyzy. 
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Art. 80. 

1. Przedstawicielem podatkowym może być wyłącznie podmiot, spełniający łącznie warunki, 

o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2-6, któremu właściwy naczelnik urzędu celnego 

wydał zezwolenie na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela 

podatkowego. 

2. Przedstawiciel podatkowy jest obowiązany: 

1)   obliczać akcyzę i dokonywać zapłaty akcyzy przypadającej do zapłaty; 

2)   składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe; 

3)   prowadzić ewidencję wyrobów akcyzowych dostarczanych na terytorium kraju przez 

sprzedawcę, którego jest przedstawicielem. 

<2a. Do deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, przepis art. 24c stosuje 

się odpowiednio.> 

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 2 pkt 3, może być prowadzona w postaci papierowej lub 

elektronicznej. 

4. Ewidencja, o której mowa w ust. 2 pkt 3, powinna zawierać w szczególności informacje 

dotyczące wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo, podmiotu 

wysyłającego wyroby akcyzowe, podmiotu, na rzecz którego wyroby akcyzowe są 

nabywane wewnątrzwspólnotowo przez przedstawiciela podatkowego. 

5. Ewidencja, o której mowa w ust. 2 pkt 3, powinna być przechowywana do celów kontroli 

przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencji określonej w ust. 2 

pkt 3 oraz sposób jej prowadzenia, uwzględniając konieczność zapewnienia informacji 

dotyczących ilości nabywanych za pośrednictwem przedstawiciela podatkowego wyrobów 

akcyzowych oraz kwot akcyzy przypadającej do zapłaty. 

 

Art. 106. 

1. Podatnik z tytułu sprzedaży na terytorium kraju samochodu osobowego jest obowiązany, 

bez wezwania organu podatkowego: 

1)   składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe w sprawie 

akcyzy, według ustalonego wzoru, 

2)   obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej 

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

2. Podatnik z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest 

obowiązany po dokonaniu jego przemieszczenia na terytorium kraju, bez wezwania organu 

podatkowego złożyć deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, właściwemu 

naczelnikowi urzędu celnego w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku 

podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na 

terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. 

3. Podatnik z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest 

obowiązany po dokonaniu jego przemieszczenia na terytorium kraju, bez wezwania organu 
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podatkowego dokonać obliczenia i zapłaty na rachunek właściwej izby celnej, akcyzy w 

terminie 30 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż 

w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym. 

<3a. Do deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, przepis art. 24c 

stosuje się odpowiednio.> 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzory: 

1)   deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1, 

2)   deklaracji uproszczonych, o których mowa w ust. 2 

- wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego składania tych deklaracji, informacje 

o terminach i miejscu ich składania, pouczenie, że deklaracje stanowią podstawę do 

wystawienia tytułu wykonawczego, jak również zapewniając możliwość prawidłowego 

obliczenia wysokości akcyzy. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885, z późn. zm.) 

 

Art. 42. 

1. Sposób gromadzenia środków publicznych z poszczególnych tytułów określają odrębne 

ustawy. 

2. Środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów nie mogą być przeznaczane na 

finansowanie imiennie wymienionych wydatków, chyba że odrębna ustawa stanowi 

inaczej. 

3. Ograniczenia wynikającego z ust. 2 nie stosuje się do: 

1)   wydatków finansowanych z kredytów udzielonych przez międzynarodowe instytucje 

finansowe, o ile umowa tak stanowi; 

2)   wydatków finansowanych ze środków europejskich; 

3)   wydatków finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6. 

4. Ograniczenia wynikającego z ust. 2 nie stosuje się również do kosztów ponoszonych przez 

jednostki prowadzące działalność gospodarczą, agencje wykonawcze, instytucje 

gospodarki budżetowej oraz inne państwowe osoby prawne i samorządowe zakłady 

budżetowe. 

5. Jednostki sektora finansów publicznych są obowiązane do ustalania przypadających im 

należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowego 

podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania 

zobowiązania. 

<6. Jednostki sektora finansów publicznych mogą odstąpić od podejmowania w 

stosunku do zobowiązanego czynności zmierzających do wykonania zobowiązania, 
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jeżeli zachodzą przesłanki odstąpienia przez te jednostki od czynności zmierzających 

do zastosowania środków egzekucyjnych zgodnie z przepisami o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji.> 

 

Art. 60. 

Środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze 

publiczno-prawnym są w szczególności następujące dochody budżetu państwa albo budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego: 

1)   kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie; 

2)   należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa i jednostki 

samorządu terytorialnego; 

3)   wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych; 

4)   wpłaty nadwyżek środków finansowych agencji wykonawczych; 

5)   wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych; 

6)  należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz inne należności związane z 

realizacją projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także odsetki od tych 

środków i od tych należności; 

<6a) należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w 

postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniu w sprawach o 

wykroczenia skarbowe;> 

7)   dochody pobierane przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe na podstawie 

odrębnych ustaw; 

8)   pobrane przez jednostkę samorządu terytorialnego dochody związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 

terytorialnego odrębnymi ustawami i nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu 

państwa. 

 

Art. 61. 

[1. Organami pierwszej instancji właściwymi do wydawania decyzji w odniesieniu do 

należności, o których mowa w art. 60, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej, są: 

1) w stosunku do należności budżetu państwa - minister, wojewoda oraz inni dysponenci 

części budżetowych, a w przypadku należności, o których mowa w art. 60 pkt 6 - 

instytucje zarządzające, organ odpowiedzialny za wdrożenie instrumentu "Łącząc 

Europę", instytucje pośredniczące lub wdrażające, będące jednostkami sektora 

finansów publicznych, jeżeli instytucja pośrednicząca lub wdrażająca posiada 

upoważnienie od instytucji zarządzającej lub organu odpowiedzialnego za wdrożenie 

projektów w ramach instrumentu "Łącząc Europę", a w przypadku instytucji 

wdrażającej - od instytucji pośredniczącej; 

2)   w stosunku do należności budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wójt, 

burmistrz, prezydent miasta, starosta albo marszałek województwa.] 
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<1. Organami pierwszej instancji właściwymi do wydawania decyzji w odniesieniu do 

należności, o których mowa w art. 60, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej, są: 

1) w stosunku do należności budżetu państwa, z zastrzeżeniem pkt 3 – minister, 

wojewoda oraz inni dysponenci części budżetowych; 

2) w stosunku do należności, o których mowa w art. 60 pkt 6 – instytucje 

zarządzające, organ odpowiedzialny za wdrożenie instrumentu „Łącząc Europę”, 

instytucje pośredniczące lub wdrażające, będące jednostkami sektora finansów 

publicznych, jeżeli instytucja pośrednicząca lub wdrażająca posiada upoważnienie 

od instytucji zarządzającej lub organu odpowiedzialnego za wdrożenie projektów 

w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, a w przypadku instytucji wdrażającej – 

od instytucji pośredniczącej; 

3) w stosunku do należności, o których mowa w art. 60 pkt 6a, których pobór należy 

do właściwości tego organu – naczelnik urzędu skarbowego; 

4) w stosunku do należności budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wójt, 

burmistrz, prezydent miasta, starosta albo marszałek województwa.> 

2. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przysługuje odwołanie. 

3. Organami odwoławczymi są: 

1)   Minister Finansów - od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez wojewodę; 

2)  organ pełniący funkcję instytucji zarządzającej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.), zwanej dalej "ustawą 

o pomocy społecznej", albo ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju", albo ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146), zwanej dalej "ustawą o 

zasadach realizacji programów", lub organ odpowiedzialny za realizację instrumentu 

"Łącząc Europę" - od decyzji wydanej przez instytucję pośredniczącą lub wdrażającą; 

2a)  organ pełniący funkcję instytucji pośredniczącej w rozumieniu ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju - od decyzji wydanej przez instytucję wdrażającą, jeżeli 

rozpatrywanie odwołań od decyzji instytucji wdrażającej zostało powierzone przez 

organ, o którym mowa w pkt 2, instytucji pośredniczącej; 

3)   organ pełniący funkcję instytucji zarządzającej w rozumieniu ustawy z dnia 3 kwietnia 

2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 

Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241) - 

od decyzji wydanej przez instytucję pośredniczącą; 

<3a) dyrektor izby skarbowej – od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez 

naczelnika urzędu skarbowego;> 

4)   samorządowe kolegium odwoławcze - od decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 2; 

5)   organ wyższego stopnia - od decyzji wydanej przez inny organ lub innego dysponenta 

części budżetowej. 

4. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra, instytucję zarządzającą lub organ 

odpowiedzialny za wdrożenie instrumentu "Łącząc Europę" nie służy odwołanie, jednakże 
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strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do organu, który ją wydał, z wnioskiem 

o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań 

od decyzji. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O SŁUŻBIE CELNEJ (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z 

późn. zm.)  

 

Art. 9. 

1. Organami Służby Celnej są: 

1)   minister właściwy do spraw finansów publicznych; 

2)   Szef Służby Celnej; 

3)   dyrektorzy izb celnych; 

4)   naczelnicy urzędów celnych. 

2. Organy, o których mowa w ust. 1, realizują zadania, w szczególności organów celnych i 

organów podatkowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

2a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 

wyznaczyć organ Służby Celnej do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz 

określić terytorialny zasięg jego działania, uwzględniając potrzebę sprawnego 

wykonywania zadań organów Służby Celnej oraz gospodarcze potrzeby przedsiębiorców. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

właściwość miejscową organów Służby Celnej, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, w 

zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów 

celnych i organów podatkowych, uwzględniając rodzaj zadań realizowanych przez organy 

Służby Celnej oraz gospodarcze potrzeby przedsiębiorców. 

[4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   właściwość miejscową urzędów celnych oraz izb celnych do wykonywania zadań 

określonych w Kodeksie karnym skarbowym, 

2)   właściwość miejscową wyznaczonych urzędów celnych do prowadzenia postępowań 

przygotowawczych w sprawach o niektóre przestępstwa skarbowe i wykroczenia 

skarbowe, określone w art. 133 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego 

–   mając na uwadze zapewnienie sprawnego wykonywania zadań Służby Celnej.] 

<4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) właściwość miejscową naczelników urzędów celnych oraz dyrektorów izb celnych 

do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym, 

2) właściwość miejscową wyznaczonych naczelników urzędów celnych do 

prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o niektóre przestępstwa 
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skarbowe i wykroczenia skarbowe, określone w art. 133 § 1 pkt 1 Kodeksu 

karnego skarbowego 

– mając na uwadze zapewnienie sprawnego wykonywania zadań Służby Celnej.> 

 

 

 

 

 

 


