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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 20 maja 2016 r.  

o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
 

 

(druk nr 183) 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA 

ADMINISTRACYJNEGO (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) 

 

Art. 31. 

§ 1. Organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem: 

1)   wszczęcia postępowania, 

2)   dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, 

jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym 

interes społeczny. 

<§ 1a. Organizacja społeczna, o której mowa w § 1, może brać udział w postępowaniu w 

imieniu i na rzecz pracownika delegowanego na terytorium RP lub z terytorium RP 

albo pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP lub z terytorium RP – 

za zgodą strony w imieniu i na rzecz której występuje w postępowaniu.> 

§ 2. Organ administracji publicznej, uznając żądanie organizacji społecznej za uzasadnione, 

postanawia o wszczęciu postępowania z urzędu lub o dopuszczeniu organizacji do 

udziału w postępowaniu. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub 

dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji społecznej służy zażalenie. 

§ 3. Organizacja społeczna uczestniczy w postępowaniu na prawach strony. 

§ 4. Organ administracji publicznej, wszczynając postępowanie w sprawie dotyczącej innej 

osoby, zawiadamia o tym organizację społeczną, jeżeli uzna, że może ona być 

zainteresowana udziałem w tym postępowaniu ze względu na swoje cele statutowe, i gdy 

przemawia za tym interes społeczny. 

§ 5. Organizacja społeczna, która nie uczestniczy w postępowaniu na prawach strony, może 

za zgodą organu administracji publicznej przedstawić temu organowi swój pogląd w 

sprawie, wyrażony w uchwale lub oświadczeniu jej organu statutowego. 

§ 6. (uchylony) 
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USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) 

 

Art. 1103
4
. 

§ 1. Sprawy z zakresu prawa pracy, w których pracownik jest powodem, należą do 

jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy praca zazwyczaj jest, była lub miała być 

wykonywana w Rzeczypospolitej Polskiej. 

[§ 2. Sprawy z powództwa pracownika, dotyczące zapewnienia warunków zatrudnienia 

zgodnie z art. 67
1
 i art. 67

2
 Kodeksu pracy, należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, 

gdy pracownik jest albo był skierowany do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej.] 

<§ 2. Sprawy z powództwa pracownika dotyczące zapewnienia warunków zatrudnienia 

zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach 

świadczenia usług (Dz. U. poz. …) należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy 

pracownik jest albo był delegowany do pracy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie będącym członkiem Unii 

Europejskiej.> 

§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio, gdy pracownik został skierowany do pracy na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie 

niebędącym członkiem Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM 

W ADMINISTRACJI (Dz. U. z 2016 r. poz. 599) 

 

Art. 2. 

§ 1. Egzekucji administracyjnej podlegają następujące obowiązki: 

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

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. 

zm.); 

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

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.); 

1b)  należności z tytułu przychodów z prywatyzacji; 

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

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

właściwości rzeczowej organów administracji publicznej; 

4)   należności przypadające od jednostek budżetowych, wynikające z zastosowania 

wzajemnego potrącenia zobowiązań podatkowych z zobowiązaniami tych jednostek; 

5)   należności pieniężne przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie innych 

ustaw; 
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6)   wpłaty na rzecz funduszy celowych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów; 

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

specjalnych do Funduszu Rezerwowego; 

8)   należności pieniężne państwa członkowskiego wynikające z tytułu: 

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

przez jego jednostki podziału terytorialnego lub administracyjnego, w tym 

organy lokalne, lub w imieniu tych jednostek lub organów, a także w imieniu 

Unii Europejskiej, 

b)  refundacji, interwencji i innych środków stanowiących część całkowitego lub 

częściowego systemu finansowania Europejskiego Funduszu Rolniczego 

Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (EFRROW), w tym kwot należnych w związku z tymi 

działaniami, 

c)  opłat i innych należności pieniężnych przewidzianych w ramach wspólnej 

organizacji rynku Unii Europejskiej dla sektora cukru, 

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

pieniężnymi, o których mowa w lit. a-c, nałożonych przez organy właściwe do 

pobierania podatków i należności celnych lub właściwe do prowadzenia 

postępowań administracyjnych dotyczących podatków i należności celnych lub 

potwierdzonych przez organy administracyjne lub sądowe na wniosek organów 

właściwych w sprawie podatków i należności celnych, 

e)  opłat za zaświadczenia i podobne do zaświadczeń dokumenty wydane w 

postępowaniach administracyjnych w sprawie należności pieniężnych, o których 

mowa w lit. a, 

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

lit. a-e, w związku z którymi możliwe jest zwrócenie się o wzajemną pomoc na 

podstawie ustawy o wzajemnej pomocy[;] <,> 

<g) administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych 

nałożonych na pracodawcę delegującego pracownika z terytorium RP w 

związku z naruszeniem przepisów dotyczących delegowania pracowników w 

ramach świadczenia usług;> 

9)   należności pieniężne przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie 

ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita 

Polska; 

10)  obowiązki o charakterze niepieniężnym pozostające we właściwości organów 

administracji rządowej i samorządu terytorialnego lub przekazane do egzekucji 

administracyjnej na podstawie przepisu szczególnego; 

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

wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi, 

nakładane w drodze decyzji organów Państwowej Inspekcji Pracy; 

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

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
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§ 2. W zakresie nieuregulowanym odrębnymi przepisami, należności, o których mowa w § 1, 

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

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

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

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

 

Art. 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.] 

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

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

członkowskie lub państwo trzecie.> 

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

obowiązków, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 lit. g, jest Państwowa Inspekcja 

Pracy.> 
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§ 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. 

 

Art. 15. 

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

wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, 

zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na 

drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególne inaczej stanowią. 

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

doręczenia tego upomnienia. 

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

rzecz wierzyciela. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego 

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

określonym dla kosztów egzekucyjnych. 

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

pobierane na rzecz komórki organizacyjnej wierzyciela, do której zadań należy 

prowadzenie egzekucji. 

§ 3a. Przepisów § 1-3 nie stosuje się do egzekucji należności pieniężnych państwa 

członkowskiego lub państwa trzeciego, o których mowa w art. 2 ustawy o wzajemnej 

pomocy. 

<§ 3b. Przepisów § 1–3 nie stosuje się do egzekucji należności pieniężnych, o których 

mowa w art. 2 § 1 pkt 8 lit. g.> 

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

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

upomnienia. Wysokość kosztów upomnienia nie może przekraczać czterokrotnej 

wysokości kosztów związanych z doręczeniem upomnienia jako przesyłki poleconej. 

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

inne niż określone w § 3a należności pieniężne, których egzekucja może być wszczęta 

bez uprzedniego doręczenia upomnienia, kierując się celowością doręczenia upomnienia 

oraz potrzebą zapewnienia efektywności czynności wierzyciela zmierzających do 

zastosowania środków egzekucyjnych. 

 

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

stosowania wszystkich środków egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej 

należności pieniężnych oraz do zabezpieczania takich należności w trybie i na 

zasadach określonych w dziale IV, z zastrzeżeniem § 2–8.> 

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

gminy wchodzącej w skład powiatu warszawskiego
(3)

 jest organem egzekucyjnym 

uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji 

z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, dla których 

ustalania lub określania i pobierania jest właściwy ten organ. 

§ 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 Agencji Mienia Wojskowego jest organem 

egzekucyjnym uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za pracę albo ze 

świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego, w egzekucji 

administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłat za używanie lokalu i opłat 

pośrednich oraz odszkodowań od żołnierzy i osób wspólnie z nimi zajmujących lokale 

mieszkalne znajdujące się w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego. 

 

Art. 27. 

§ 1. Tytuł wykonawczy zawiera: 

1)   oznaczenie wierzyciela; 
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<1a) oznaczenie organu albo organów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. d 

ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach 

świadczenia usług (Dz. U. poz. …);> 

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; 

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[.] <;> 

<13) datę doręczenia zobowiązanemu powiadomienia o wniosku o egzekucję 

administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej, o którym 

mowa w art. 18 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1a; 

14) datę, do której można prowadzić egzekucję należności pieniężnej, o której 

mowa w art. 2 § 1 pkt 8 lit. g.> 

§ 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, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. 

poz. 1893). 
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Art. 28b. 

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

lub inne orzeczenie określające lub ustalające inną wysokość należności pieniężnej niż 

objęta tytułem wykonawczym albo zostanie złożona korekta dokumentu, o którym mowa 

w art. 3a § 1, powodująca zwiększenie wysokości należności pieniężnej, wierzyciel 

niezwłocznie sporządza zmieniony tytuł wykonawczy. 

<§ 1a. Jeżeli w trakcie postępowania egzekucyjnego należności pieniężnej, o której 

mowa w art. 2 § 1 pkt 8 lit. g, organ państwa członkowskiego wyda decyzję lub inne 

orzeczenie ustalające inną wysokość należności niż objęta tytułem wykonawczym, 

wierzyciel niezwłocznie sporządza zmieniony tytuł wykonawczy.> 

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

zmniejszenie wysokości należności pieniężnej organ egzekucyjny kontynuuje 

postępowanie egzekucyjne, przy czym czynności egzekucyjne ograniczają się do kwoty 

pozostałej do wyegzekwowania. 

 

Art. 32a. 

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

należności pieniężnej, wierzyciel zawiadamia o tym organ egzekucyjny, wskazując, w 

jakim zakresie egzekwowana należność pieniężna nie została zaskarżona. 

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

egzekucyjnego w części dotyczącej przedmiotu sporu do czasu ostatecznego zakończenia 

postępowania, o ile wierzyciel nie wystąpi z uzasadnionym wnioskiem o dalsze 

prowadzenie postępowania egzekucyjnego lub podjęcie zawieszonego postępowania 

egzekucyjnego. 

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

egzekucyjny może dokonać zabezpieczenia na podstawie tytułu wykonawczego, 

stanowiącego podstawę wszczęcia tego postępowania, na wniosek wierzyciela lub z 

urzędu. 

<§ 3a. W zakresie należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 lit. g, 

przepisu § 3 nie stosuje się.> 

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

podstawie tytułu wykonawczego wystawionego na podstawie decyzji nieostatecznej, 

której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 

 

[Art. 32c. 

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

mieć wpływ na egzekwowany obowiązek będący przedmiotem wniosku państwa 

członkowskiego lub państwa trzeciego o odzyskanie należności pieniężnych, o których 

mowa w art. 2 § 1 pkt 8 i 9, postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu do czasu 

zakończenia procedury wzajemnego porozumiewania, chyba że zachodzi potrzeba 
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natychmiastowego wyegzekwowania tych należności w związku z oszustwem lub 

niewypłacalnością. 

§ 2. W okresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego w przypadku, o którym mowa w § 1, 

organ egzekucyjny może z urzędu lub na wniosek wierzyciela dokonać zabezpieczenia 

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

 

<Art. 32c. 

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

może mieć wpływ na egzekwowany obowiązek będący przedmiotem wniosku 

państwa członkowskiego lub państwa trzeciego o odzyskanie należności pieniężnych, 

o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 lit. a–f i pkt 9, postępowanie egzekucyjne ulega 

zawieszeniu do czasu zakończenia procedury wzajemnego porozumiewania, chyba 

że zachodzi potrzeba natychmiastowego wyegzekwowania tych należności w 

związku z oszustwem lub niewypłacalnością. 

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

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

zabezpieczenia należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 lit. a–f 

i pkt 9.> 

 

Art. 33. 

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

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

wygaśnięcie albo nieistnienie obowiązku; 

2)   odroczenie terminu wykonania obowiązku albo brak wymagalności obowiązku z 

innego powodu, rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej; 

3)   określenie egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego 

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

4)   błąd co do osoby zobowiązanego; 

5)   niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym; 

6)   niedopuszczalność egzekucji administracyjnej lub zastosowanego środka 

egzekucyjnego; 

7)   brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, o którym mowa w art. 15 

§ 1; 

8)   zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego; 

9)   prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny; 

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

zagranicznym tytule wykonawczym - wymogów określonych w art. 102 ustawy o 

wzajemnej pomocy. 

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

1)   art. 2 § 1 pkt 8 - zobowiązanemu przysługują zarzuty określone w § 1 pkt 6, 8 i 9; 

2)   art. 2 § 1 pkt 9 - zobowiązanemu przysługują zarzuty określone w § 1 pkt 6 i 8-10.] 

<§ 2. W egzekucji należności pieniężnych, o których mowa w: 
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1) art. 2 § 1 pkt 8 lit. a–f – zobowiązanemu przysługują zarzuty określone w § 1 

pkt 6, 8 i 9; 

2) art. 2 § 1 pkt 8 lit. g i pkt 9 – zobowiązanemu przysługują zarzuty określone 

w § 1 pkt 6 i 8–10.> 

 

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.]  <W przypadku egzekucji należności 

pieniężnych, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 lit. a–f i pkt 9, 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. 

 

Art. 35. 

§ 1. Zgłoszenie przez zobowiązanego zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji 

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

egzekucyjne do czasu wydania ostatecznego postanowienia w przedmiocie zgłoszonego 

zarzutu, o ile wierzyciel po otrzymaniu zarzutu nie wystąpi z uzasadnionym wnioskiem o 

podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego. 

§ 2. W okresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego organ egzekucyjny może dokonać 

na podstawie tytułu wykonawczego zabezpieczenia na wniosek wierzyciela lub z urzędu. 

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

przepisu § 2 nie stosuje się.> 

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

członkowskiego lub państwa trzeciego z wnioskiem o odzyskanie należności pieniężnych, 
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o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 i 9, organ egzekucyjny informuje to państwo o 

okolicznościach, o których mowa w § 1.] 

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

członkowskiego lub państwa trzeciego z wnioskiem o odzyskanie należności 

pieniężnych, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 lit. a–f i pkt 9, organ egzekucyjny 

informuje to państwo o okolicznościach, o których mowa w § 1.> 

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

wierzyciela, wystąpić z wnioskiem o podjęcie środków zabezpieczających należności 

pieniężne na zasadach określonych w ustawie o wzajemnej pomocy lub z uzasadnionym 

wnioskiem o dalsze odzyskiwanie tych należności. 

 

Art. 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. 

<§ 2b. Przepisu § 2 nie stosuje się do Państwowej Inspekcji Pracy.> 

§ 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.] 

<§ 4b. Nieściągnięte od zobowiązanego wydatki egzekucyjne, poniesione w postępowaniu 

egzekucyjnym prowadzonym na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego, 

zagranicznego tytułu wykonawczego albo tytułu wykonawczego obejmującego 

należności pieniężne, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 lit. g, organ egzekucyjny lub 

rekwizycyjny pokrywa bezpośrednio z budżetu państwa.> 

§ 4c. (uchylony). 
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§ 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. 

§ 4e. Koszty egzekucyjne zabezpieczone zastawem skarbowym lub hipoteką przymusową 

mogą być pokryte również przez aktualnego właściciela przedmiotu zastawu skarbowego 

lub hipoteki przymusowej niebędącego zobowiązanym. 

§ 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, 

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 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. (uchylony). 

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

powstałych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie jednolitego 
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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 potrącenie wzajemnych należności. Na postanowienie w sprawie rozliczenia 

kosztów przysługuje zażalenie organom, których dotyczy to rozliczenie. 

 

Art. 64e. 

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

koszty egzekucyjne. 

§ 2. Koszty egzekucyjne mogą być umorzone, jeżeli: 

1)   stwierdzono nieściągalność od zobowiązanego dochodzonego obowiązku lub gdy 

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

znacznego uszczerbku dla swojej sytuacji finansowej; 

2)   za umorzeniem przemawia ważny interes publiczny; 

3)   ściągnięcie tylko kosztów egzekucyjnych spowodowałoby niewspółmierne wydatki 

egzekucyjne. 

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

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

uiszczenia tych kosztów byłoby gospodarczo nieuzasadnione. 

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

wszystkim opłaty za czynności egzekucyjne. 

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

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

egzekucyjnym prowadzonym na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego albo 

zagranicznego tytułu wykonawczego. Nie wydaje się postanowienia w sprawie umorzenia 

kosztów egzekucyjnych. 

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

postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie jednolitego tytułu 

wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego, chyba że organ egzekucyjny 

uzyskał zwrot tych wydatków od państwa członkowskiego lub państwa trzeciego w 
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przypadkach określonych w art. 29a lub w przypadkach określonych w art. 80 i art. 81 

ustawy o wzajemnej pomocy.] 

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

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

postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie jednolitego tytułu 

wykonawczego, zagranicznego tytułu wykonawczego albo tytułu wykonawczego 

obejmującego należności pieniężne, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 lit. g. Nie 

wydaje się postanowienia w sprawie umorzenia kosztów egzekucyjnych. 

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

postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie: 

1) jednolitego tytułu wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego, 

chyba że organ egzekucyjny uzyskał zwrot tych wydatków od państwa 

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

lub w przypadkach określonych w art. 80 i art. 81 ustawy o wzajemnej pomocy; 

2) tytułu wykonawczego obejmującego należności pieniężne, o których mowa 

w art. 2 § 1 pkt 8 lit. g.> 

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

zobowiązanemu i wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym. 

 

Art. 66. 

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

przedmiotu. 

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

kwot. 

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

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

§ 4. Nie pobiera się opłaty komorniczej od: 

1)   kwot wpłaconych po wystąpieniu wierzyciela z żądaniem zawieszenia albo 

umorzenia postępowania egzekucyjnego; 

2)   należności ściągniętych przez organ egzekucyjny będący jednocześnie ich 

wierzycielem; 

3)   należności dochodzonych na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez 

urząd skarbowy lub naczelnika urzędu skarbowego; 

[4)   należności dochodzonych na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego albo 

zagranicznego tytułu wykonawczego.] 

<4) należności dochodzonych na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego, 

zagranicznego tytułu wykonawczego albo tytułu wykonawczego obejmującego 

należności pieniężne, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 lit. g.> 

§ 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. 
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§ 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. 110. 

§ 1. (uchylony). 

§ 1a. (uchylony). 

§ 2. (uchylony). 

§ 3. (uchylony). 

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

administracyjną z nieruchomości po otrzymaniu zaliczki na pokrycie przewidywanych 

wydatków od wierzyciela niebędącego naczelnikiem urzędu skarbowego, państwem 

członkowskim lub państwem trzecim, zwanego dalej "wierzycielem finansującym". 

Przepis art. 29a stosuje się odpowiednio.] 

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

administracyjną z nieruchomości po otrzymaniu zaliczki na pokrycie 

przewidywanych wydatków od wierzyciela niebędącego naczelnikiem urzędu 

skarbowego, państwem członkowskim, państwem trzecim lub Państwową Inspekcją 

Pracy, zwanego dalej „wierzycielem finansującym”. Przepis art. 29a stosuje się 

odpowiednio.> 

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

podejmowania przez ten organ kolejnych czynności egzekucyjnych. Wysokość 

poszczególnych wpłat zaliczki określa organ egzekucyjny na podstawie przewidywanych 

wydatków, z tym że jeżeli do egzekucji z nieruchomości przystąpili kolejni wierzyciele 

finansujący - również dla tych wierzycieli, rozdzielając kwotę zaliczki między 

wszystkich wierzycieli finansujących w proporcji odpowiadającej stosunkowi ich 

należności pieniężnych do łącznej kwoty należności pieniężnych wierzycieli 

finansujących, z zastrzeżeniem § 5. 

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

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

niezapłacenia jej w terminie i nie większa niż 11 400 zł, z tym że kwotę odsetek 

przyjmuje się na dzień ustalenia pierwszej zaliczki. 

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

egzekucji do wysokości wyegzekwowanych kwot na pokrycie wydatków egzekucyjnych. 

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

wierzyciela finansującego do jej wpłacenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
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wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu nie przystępuje do egzekucji z 

nieruchomości. 

 

Art. 155a. 

§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje zabezpieczenia: 

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

zabezpieczenia; 

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

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

[3)   na wniosek państwa członkowskiego i na podstawie zarządzenia zabezpieczenia, 

zagranicznego tytułu wykonawczego, dokumentu zabezpieczenia albo jednolitego 

tytułu wykonawczego określonych w przepisach ustawy o wzajemnej pomocy, w 

zakresie należności, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8;] 

<3) na wniosek państwa członkowskiego i na podstawie zarządzenia zabezpieczenia, 

zagranicznego tytułu wykonawczego, dokumentu zabezpieczenia albo 

jednolitego tytułu wykonawczego określonych w przepisach ustawy o 

wzajemnej pomocy, w zakresie należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 

§ 1 pkt 8 lit. a–f;> 

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

zarządzenia zabezpieczenia albo zagranicznego tytułu wykonawczego wystawionych 

zgodnie z przepisami ustawy o wzajemnej pomocy, w zakresie należności, o których 

mowa w art. 2 § 1 pkt 9. 

§ 1a. Organ egzekucyjny może z urzędu dokonać zabezpieczenia na podstawie tytułu 

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

w przypadkach określonych w art. 79 ust. 5 ustawy o wzajemnej pomocy. 

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1, może również zgłosić organ kontroli skarbowej. 

§ 3. Jeżeli wniosek o zabezpieczenie jest zgłaszany po wszczęciu albo zakończeniu 

postępowania podatkowego lub kontrolnego, we wniosku tym wyszczególnia się 

składniki majątkowe zobowiązanego, które mogą być przedmiotem zabezpieczenia. 

 

[Art. 166c. 

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

zabezpieczającym nie stosuje się przepisów art. 154 § 1-3, 5 i 6, art. 155, art. 156, art. 157 i 

art. 163 § 2-3.] 

 

Art. 166c. 

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

w postępowaniu zabezpieczającym nie stosuje się przepisów art. 154 § 1–3, 5 i 6, art. 

155, art. 156, art. 157 i art. 163 § 2–3. 

§ 2. W zakresie należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 lit. g, nie 

stosuje się przepisów działu IV.> 

 

http://sip.lex.pl/#/dokument/18034153
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USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. – KODEKS PRACY (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z 

późn. zm.) 

 
1)

 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw 

Wspólnot Europejskich: 

(pkt 1 – 18 pominięto) 

[19) dyrektywy 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników 

w ramach świadczenia usług (Dz. Urz. WE L 18 z 21.01.1997),] 

(pkt 20 – 31 pominięto) 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej 

ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej 

- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie 

specjalne. 

 

[Rozdział IIa 

Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej 

 

Art. 67
1
. 

§ 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w przypadku wykonywania pracy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez pracownika skierowanego do tej pracy na określony czas 

przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej. 

§ 2. Pracodawca, o którym mowa w § 1, kierujący pracownika do pracy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

1)   w związku z realizacją umowy zawartej przez tego pracodawcę z podmiotem 

zagranicznym, 

2)   w zagranicznym oddziale (filii) tego pracodawcy, 

3)   jako agencja pracy tymczasowej 

- zapewnia pracownikowi, w zakresie określonym w art. 67
2
, warunki zatrudnienia nie 

mniej korzystne niż wynikające z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów 

regulujących prawa i obowiązki pracowników. 

Art. 67
2
. 

§ 1. Warunki zatrudnienia dotyczą: 

1)   norm i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego; 

2)   wymiaru urlopu wypoczynkowego; 

3)   minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych 

przepisów; 

4)   wysokości dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych; 

5)   bezpieczeństwa i higieny pracy; 

6)   uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem; 

7)   zatrudniania młodocianych oraz wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych 

przez dziecko; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1463992312342_1011598812&nro=18136163&fromHistory=false&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-05-23&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.319287&full=1
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8)   zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu; 

9)   wykonywania pracy zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników 

tymczasowych. 

§ 2. Do pracowników, o których mowa w art. 67
1
, nie stosuje się przepisów § 1 pkt 2-4, jeżeli 

zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami wykonują oni na danym stanowisku - przez okres 

nie dłuższy niż 8 dni w ciągu roku, poczynając od dnia rozpoczęcia pracy na danym 

stanowisku - wstępne prace montażowe lub instalacyjne poza budownictwem, 

przewidziane w umowie zawartej przez pracodawcę z podmiotem zagranicznym, których 

wykonanie jest niezbędne do korzystania z dostarczonych wyrobów. 

 

Art. 67
3
. 

Przepisy art. 67
1
 i 67

2
 stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania pracy na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracownika skierowanego do tej pracy przez 

pracodawcę mającego siedzibę w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej. 

 

Art. 67
4
. 

Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do przedsiębiorstw marynarki handlowej w 

odniesieniu do załóg na morskich statkach handlowych, jeżeli pracodawca ma siedzibę w 

państwie będącym członkiem Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym.] 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 listopada 1996 r. O MUZEACH (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z 2015 r. 

poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 352) 

 

<Art. 30a. 

Dostęp do informacji służących zapewnieniu bezpieczeństwa muzealiom ze względu na 

ochronę przed zagrożeniem pożarowym, kradzieżą i innego rodzaju 

niebezpieczeństwem, które grozi zniszczeniem lub utratą zbiorów, podlega 

ograniczeniu.> 

 

[Art. 31a. 

1. Rzecz ruchoma o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej wypożyczana z 

zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zwana dalej "rzeczą ruchomą", może zostać objęta ochroną prawną, jeżeli: 

1)   jej przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej leży w interesie publicznym; 

2)   nie znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   jej przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zgodny z prawem; 

4)   nie została wywieziona z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezgodnie z prawem; 
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5)   zorganizowanie wystawy czasowej bez objęcia tej rzeczy ochroną prawną nie byłoby 

możliwe lub skutkowałoby nieproporcjonalnie wysokimi kosztami jej wystawienia w 

stosunku do kosztów zorganizowania wystawy; 

6)   wystawa czasowa będzie organizowana przez: 

a)  instytucję kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej lub 

b)  muzeum niebędące instytucją kultury, wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 

5b ust. 1 

- zwane dalej "organizatorem wystawy". 

2. Ochrona prawna rzeczy ruchomej obejmuje okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia jej 

wwiezienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Ochrona prawna rzeczy ruchomej ustaje: 

1)   gdy upłynął okres, w jakim rzecz ruchoma była objęta ochroną prawną, określony w 

ewidencji, o której mowa w art. 31e ust. 1; 

2)   z dniem wywiezienia rzeczy ruchomej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   jeżeli rzecz ruchoma nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4. 

4. Ochrona prawna rzeczy ruchomej ustaje z mocą od dnia jej wwiezienia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, gdy rzecz ruchoma objęta ochroną prawną nie spełnia 

warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4. 

5. Rzecz ruchoma objęta ochroną prawną nie podlega: 

1)   zajęciu w celu zabezpieczenia w postępowaniu cywilnym i administracyjnym; 

2)   egzekucji w sądowym i administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym; 

3)   zajęciu w celu zabezpieczenia kar majątkowych, środków karnych o charakterze 

majątkowym oraz roszczeń o naprawienie szkody w postępowaniu karnym.] 

 

 

 

 

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

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

 

Art. 17. 

§ 1. Oskarżycielem publicznym we wszystkich sprawach o wykroczenia jest Policja, chyba że 

ustawa stanowi inaczej. 

[§ 2. W sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie 

pracy, w sprawach o wykroczenia określonych w art. 119-123 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 

415, z późn. zm.), a także w sprawach o inne wykroczenia związane z wykonywaniem 

pracy zarobkowej, jeżeli ustawa tak stanowi, oskarżycielem publicznym jest inspektor 

pracy.] 

<§ 2. W sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika określonych 

w Kodeksie pracy, w sprawach o wykroczenia określonych w art. 119–123 ustawy 
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z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 645), w sprawach o wykroczenia określonych w art. 27 i art. 28 

ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia 

usług (Dz. U. poz. …), a także w sprawach o inne wykroczenia związane z 

wykonywaniem pracy zarobkowej, jeżeli ustawa tak stanowi, oskarżycielem 

publicznym jest inspektor pracy.> 

§ 3. Organom administracji rządowej i samorządowej, organom kontroli państwowej i 

kontroli samorządu terytorialnego oraz strażom gminnym (miejskim) uprawnienia 

oskarżyciela publicznego przysługują tylko wówczas, gdy w zakresie swego działania w 

tym w trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających ujawniły wykroczenia i 

wystąpiły z wnioskiem o ukaranie. 

§ 4. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, nadać w sprawach o wykroczenia 

uprawnienia oskarżyciela publicznego także innym instytucjom państwowym, 

samorządowym lub społecznym, określając zakres spraw, w których w ramach swego 

działania mogą występować z wnioskiem o ukaranie za ujawnione przez siebie 

wykroczenia, mając na względzie zakres ustawowych uprawnień takich instytucji oraz 

potrzebę ochrony dóbr szczególnie narażonych na naruszenia ze strony sprawców 

wykroczeń. 

§ 5. Udział w sprawie organu, który złożył wniosek o ukaranie, wyłącza Policję od udziału w 

sprawie. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH 

RYNKU PRACY (Dz. U. z 2016 r. poz. 645) 

 

Art. 88c. 

1. W przypadku, o którym mowa w art. 88 pkt 1, wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli: 

1)   wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie 

będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego 

rodzaju lub na porównywalnym stanowisku; 

2)   podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o 

wydanie zezwolenia na pracę informację starosty właściwego ze względu na główne 

miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia 

potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących 

pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, 

sporządzoną z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli 

polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11. 

1a. W przypadku gdy specyfika pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na 

wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 
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wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu 

powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. 

2. Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, starosta wydaje na wniosek podmiotu 

powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie: 

1)   nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy, 

jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje 

możliwość zorganizowania rekrutacji; 

2)   nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku organizowania 

rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy. 

3. Wojewoda wydaje zezwolenie bez konieczności uzyskania informacji, o której mowa w 

ust. 1 pkt 2, jeżeli: 

1)   zawód, w którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę, lub rodzaj pracy, która ma być 

mu powierzona, znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1, 

określonym przez wojewodę właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania 

pracy; 

2)   wydaje przedłużenie zezwolenia na pracę dla tego samego cudzoziemca i na tym 

samym stanowisku; 

3)   brak takiej konieczności wynika z odrębnych przepisów. 

4. W przypadku, o którym mowa w art. 88 pkt 2, wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli 

podmiot, którego członkiem zarządu ma być cudzoziemiec: 

1)   w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku osiągnął dochód nie niższy niż 

12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie w trzecim 

kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 90 ust. 7 oraz zatrudnia na czas 

nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku 

poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników, którzy nie 

podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę lub 

2)   wykaże posiadanie środków, lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w 

przyszłości warunków określonych w pkt 1, w szczególności przez prowadzenie 

działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, 

wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy. 

5. Wojewoda może, w przypadkach uzasadnionych sytuacją na rynku pracy, ograniczyć w 

zezwoleniu na pracę zakres wykonywanych przez cudzoziemca zadań do czynności 

zarządzających i reprezentacji podmiotu. 

[6. W przypadkach, o których mowa w art. 88 pkt 3-5, wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli: 

1)   wykonywanie pracy przez cudzoziemca będzie odbywało się na warunkach zgodnych z 

art. 67
3
 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; 

2)   wysokość wynagrodzenia, która będzie przysługiwała cudzoziemcowi za wykonywanie 

pracy, nie będzie niższa o więcej niż 30% od wysokości przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w województwie, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie art. 90 ust. 7; 
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3)   pracodawca zagraniczny wskazał osobę przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, posiadającą dokumenty potwierdzające wypełnienie obowiązków 

określonych w pkt 1 oraz 2 i upoważnioną do reprezentowania pracodawcy wobec 

wojewody oraz organów, o których mowa w art. 88f ust. 3, jeżeli okres delegowania 

cudzoziemca przekracza 30 dni w roku kalendarzowym.] 

<6. W przypadkach, o których mowa w art. 88 pkt 3–5, wojewoda wydaje zezwolenie, 

jeżeli: 

1) wykonywanie pracy przez cudzoziemca będzie odbywało się na warunkach 

zgodnych z art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 4–8 oraz art. 5 ustawy z dnia 20 maja 

2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. poz. …); 

2) wysokość wynagrodzenia, która będzie przysługiwała cudzoziemcowi za 

wykonywanie pracy, nie będzie niższa o więcej niż 30% od wysokości 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanej przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 90 ust. 7; 

3) pracodawca zagraniczny wskazał osobę przebywającą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą dokumenty potwierdzające wypełnienie 

obowiązków określonych w pkt 1 oraz 2, działającą w imieniu pracodawcy 

i upoważnioną do jego reprezentowania wobec wojewody oraz organów, o 

których mowa w art. 88f ust. 3.> 

7. W przypadku złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca w niepełnym 

wymiarze czasu pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, wojewoda uwzględnia 

wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem 

proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy lub przewidywanego okresu wykonywania 

zobowiązań wynikających z umowy. 

8. Wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez uwzględnienia warunków, o których mowa w 

ust. 1-5 i 7, w przypadku cudzoziemca, który: 

1)   w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę 

ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego 

państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej albo 

jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub 

2)   przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę przebywał 

legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a pobyt był nieprzerwany w 

rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 

9. Jeżeli cudzoziemiec ma wykonywać pracę w związku z realizacją umowy, której 

przedmiotem jest udostępnienie lub wynajem pracowników przez podmiot z siedzibą w 

państwie innym niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego lub Konfederacja Szwajcarska, wojewoda wydaje zezwolenie na 

pracę w sytuacji, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi prowadzi 

działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez oddział, który 

zgodnie z art. 18 uzyskał wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. 
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10. Jeżeli podmiotem powierzającym cudzoziemcowi wykonywanie pracy jest agencja pracy 

tymczasowej, a zezwolenie dotyczy pracy cudzoziemca w charakterze pracownika 

tymczasowego, stosuje się przesłanki określone w ust. 1-3. 

11. Przepisy ust. 1-3 stosuje się do podmiotów powierzających cudzoziemcowi wykonywanie 

pracy, które nie są pracodawcami w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) 

 

Art. 39. 

1. Dane CEIDG mogą być nieodpłatnie udostępniane, w sposób inny niż określony w art. 38 

ust. 2, po uprzednim ustaleniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki warunków 

udostępniania tych danych. 

2. Podmioty, którym udostępniono dane CEIDG w trybie ust. 1, nie mogą przekazywać tych 

danych, ani ich fragmentów, innym podmiotom. 

[3. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 i 2 do ponownego wykorzystywania danych CEIDG 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1240).] 

<3. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 i 2 do ponownego wykorzystywania danych 

CEIDG stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym 

wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352).> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 640 i 1240 oraz z 2016 r. poz. 542) 

 

Art. 10. 

1. Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy: 

(punkty 1-12 pominięto) 

[13)  udzielanie na pisemny wniosek osoby zainteresowanej informacji o minimalnych 

warunkach zatrudnienia pracowników, określonych w dziale drugim rozdziale IIa 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;] 

[14)  współpraca z urzędami państw członkowskich Unii Europejskiej odpowiedzialnymi za 

nadzór nad warunkami pracy i zatrudnienia pracowników, polegająca na: 

a)  udzielaniu informacji o warunkach zatrudnienia pracowników skierowanych do 

wykonywania pracy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na 
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określony czas, przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

b)  informowaniu o stwierdzonych wykroczeniach przeciwko prawom pracowników 

skierowanych do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

określony czas przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie będącym członkiem 

Unii Europejskiej, 

c)  wskazywaniu organu nadzoru nad rynkiem pracy, właściwego do udzielania żądanej 

informacji ze względu na zakres jego działania;] 

<14) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o 

delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. poz. …);> 

15)  ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie pracy, 

wykroczeń, o których mowa w art. 119-123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także innych wykroczeń, gdy 

ustawy tak stanowią oraz udział w postępowaniu w tych sprawach w charakterze 

oskarżyciela publicznego; 

16)  wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i przepisach szczególnych. 

1a. Państwowa Inspekcja Pracy współpracuje z ministrem właściwym do spraw pracy oraz 

ministrem właściwym do spraw wewnętrznych przy określaniu - na podstawie oceny 

ryzyka powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego 

dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - sektorów 

działalności na poziomie sekcji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), o 

szczególnym natężeniu tego zjawiska. 

2. Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy ponadto nadzór i kontrola zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy: 

1)   osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz 

osobom wykonującym na własny rachunek działalność gospodarczą w miejscu 

wyznaczonym przez pracodawcę lub przedsiębiorcę, niebędącego pracodawcą, na 

rzecz którego taka praca jest świadczona; 

2)   przez podmioty organizujące pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej 

podstawie niż stosunek pracy, w ramach prac społecznie użytecznych; 

3)   osobom przebywającym w zakładach karnych i zakładach poprawczych, wykonującym 

pracę, a także żołnierzom w służbie czynnej, wykonującym powierzone im prace. 

3. Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje także nadzór i kontrolę zapewnienia przez 

pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć odbywanych na jego terenie 

przez studentów i uczniów niebędących pracownikami. 

4. Państwowa Inspekcja Pracy może podejmować działania w zakresie prowadzenia badań i 

pomiarów oraz analizowania zagrożeń powodowanych przez czynniki szkodliwe i 

uciążliwe w środowisku pracy. 

 

Art. 13. 

Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają: 
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1)   pracodawcy - a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli legalności 

zatrudnienia także niebędący pracodawcami przedsiębiorcy i inne jednostki 

organizacyjne - na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym 

przez osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu na 

podstawę świadczenia tej pracy, 

2)   podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa 

zawodowego oraz pracy tymczasowej w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - w zakresie 

przestrzegania obowiązków, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. d i e, 

3)   podmioty, o których mowa w art. 18c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - w zakresie przestrzegania warunków 

określonych w art. 19c, art. 19d, art. 19ga i art. 85 ust. 2 tej ustawy <,> 

<4) pracodawcy delegujący pracowników na terytorium RP w zakresie określonym 

w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach 

świadczenia usług> 

- zwani dalej "podmiotami kontrolowanymi". 

 

Art. 14. 

1. Państwowa Inspekcja Pracy przy realizacji zadań współdziała ze związkami zawodowymi, 

organizacjami pracodawców, organami samorządu załogi, radami pracowników, 

społeczną inspekcją pracy, publicznymi służbami zatrudnienia w rozumieniu przepisów o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz z organami administracji 

państwowej, a w szczególności z organami nadzoru i kontroli nad warunkami pracy, 

Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, urzędami skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych, a także organami samorządu terytorialnego. 

2. Państwowa Inspekcja Pracy jest uprawniona do nieodpłatnego korzystania z danych 

zgromadzonych: 

1)   w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników; 

<1a) w rejestrze podatników VAT;> 

2)   w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) 

prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 

3)   przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na koncie ubezpieczonego i koncie płatnika 

składek, o których mowa odpowiednio w art. 40 i 45 ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121), w zakresie 

podlegania ubezpieczeniom społecznym, a także danych o wypadkach przy pracy 

uzyskanych na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 167, poz. 1322, z późn. zm.); 

4)   w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (RCI PESEL); 

5)   w rejestrze bezrobotnych; 

6)   w Krajowym Rejestrze Sądowym; 

7)   w Krajowym Rejestrze Karnym. 
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3. Państwowa Inspekcja Pracy może, na wniosek związków zawodowych, prowadzić 

szkolenie i instruktaż oraz udzielać pomocy w szkoleniu społecznych inspektorów pracy, a 

także podejmować działania na rzecz doskonalenia i zwiększenia skuteczności działania 

społecznej inspekcji pracy. 

 

Art. 23. 

1. W toku postępowania kontrolnego inspektor pracy ma prawo: 

1)   swobodnego wstępu na teren oraz do obiektów i pomieszczeń podmiotu 

kontrolowanego; 

2)   przeprowadzania oględzin obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy, maszyn i 

urządzeń oraz przebiegu procesów technologicznych i pracy; 

3)   żądania od podmiotu kontrolowanego oraz od wszystkich pracowników lub osób, które 

są lub były zatrudnione, albo które wykonują lub wykonywały pracę na jego rzecz na 

innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osób wykonujących na własny rachunek 

działalność gospodarczą, a także osób korzystających z usług agencji zatrudnienia, 

pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą oraz wzywania i 

przesłuchiwania tych osób w związku z przeprowadzaną kontrolą; 

4)   żądania okazania dokumentów dotyczących budowy, przebudowy lub modernizacji 

oraz uruchomienia zakładu pracy, planów i rysunków technicznych, dokumentacji 

technicznej i technologicznej, wyników ekspertyz, badań i pomiarów dotyczących 

produkcji bądź innej działalności podmiotu kontrolowanego, jak również dostarczenia 

mu próbek surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w 

toku produkcji, w ilości niezbędnej do przeprowadzenia analiz lub badań, gdy mają 

one związek z przeprowadzaną kontrolą; 

5)   żądania przedłożenia akt osobowych i wszelkich dokumentów związanych z 

wykonywaniem pracy przez pracowników lub osoby świadczące pracę na innej 

podstawie niż stosunek pracy; 

<5a) żądania od pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP lub osoby 

działającej w jego imieniu informacji, dokumentów lub oświadczeń w sprawach 

delegowania pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo 

z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących kontroli, o której mowa 

w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach 

świadczenia usług.> 

6)   zapoznania się z decyzjami wydanymi przez inne organy kontroli i nadzoru nad 

warunkami pracy oraz ich realizacją; 

7)   utrwalania przebiegu i wyników oględzin, o których mowa w pkt 2, za pomocą 

aparatury i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku; 

8)   wykonywania niezbędnych dla celów kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, 

jak również zestawień i obliczeń sporządzanych na podstawie dokumentów, a w razie 

potrzeby żądania ich od podmiotu kontrolowanego; 

9)   sprawdzania tożsamości osób wykonujących pracę lub przebywających na terenie 

podmiotu kontrolowanego, a także osób korzystających z usług agencji zatrudnienia, 
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ich przesłuchiwania i żądania oświadczeń w sprawie legalności zatrudnienia lub 

prowadzenia innej działalności zarobkowej; 

10)  korzystania z pomocy biegłych i specjalistów oraz akredytowanych laboratoriów. 

2. Jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że udzielenie inspektorowi pracy informacji w 

sprawach objętych kontrolą przez pracownika lub osobę, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 

mogłoby narazić tego pracownika lub osobę na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z 

powodu udzielenia tej informacji, inspektor pracy może wydać postanowienie o 

zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości tego 

pracownika lub osoby, w tym danych osobowych. 

3. W razie wydania postanowienia, określonego w ust. 2, okoliczności, o których mowa w 

tym przepisie, pozostają wyłącznie do wiadomości inspektora pracy. Protokół 

przesłuchania pracownika lub osoby wolno udostępniać pracodawcy tylko w sposób 

uniemożliwiający ujawnienie danych osobowych, o których mowa w ust. 2. 

4. Na postanowienie w sprawie zachowania w tajemnicy danych osobowych, o których mowa 

w ust. 2, pracodawcy przysługuje zażalenie w terminie 3 dni od dnia doręczenia 

postanowienia. Zażalenie na postanowienie inspektora pracy rozpoznaje właściwy 

okręgowy inspektor pracy. Postępowanie dotyczące zażalenia toczy się bez udziału 

pracodawcy i z wyłączeniem jawności. 

5. W razie uwzględnienia zażalenia protokół przesłuchania pracownika lub osoby podlega 

zniszczeniu; o zniszczeniu protokołu należy uczynić wzmiankę w protokole pokontrolnym. 

6. Główny Inspektor Pracy określi zasady postępowania z protokołami przesłuchań i innymi 

dokumentami, o których mowa w ust. 2-5. 

 


