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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 4 lipca 2019 r. 

o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  

oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 1220 ) 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1314, 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 administracji skarbowej; 

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. z 

2018 r. poz. 425), 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); 
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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, 

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

lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu 

przeniesienia jego własności na członka spółdzielni; 

5a)  (uchylony); 

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

wierzycielowi przez organ egzekucyjny lub przekazanych wierzycielowi przez 

zobowiązanego w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych;] 

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

lub w części określonych w ustawie środków służących doprowadzeniu do wykonania 

przez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym lub obowiązków o 

charakterze niepieniężnym oraz zabezpieczania wykonania tych obowiązków; 

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

rzeczowej co organ egzekucyjny prowadzący egzekucję, któremu organ egzekucyjny zlecił 

wykonanie czynności egzekucyjnych;] 

<8) organie rekwizycyjnym – rozumie się przez to: 

a) organ egzekucyjny o tej samej właściwości rzeczowej co organ egzekucyjny 

prowadzący postępowanie egzekucyjne, 

b) właściwego naczelnika urzędu skarbowego – w przypadku braku organu o tej 

samej właściwości rzeczowej co organ egzekucyjny prowadzący postępowanie 

egzekucyjne 

– któremu organ egzekucyjny prowadzący postępowanie egzekucyjne zlecił 

wykonanie czynności egzekucyjnych;> 

8a)  (uchylony); 

8b)  (uchylony); 

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

Europejskiej inne niż Rzeczpospolita Polska; 

8d)  państwie trzecim - rozumie się przez to państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej; 
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9)   poborcy skarbowym - rozumie się przez to pracownika obsługującego organ egzekucyjny, 

uprawnionego do dokonywania czynności egzekucyjnych w egzekucji obowiązku o 

charakterze pieniężnym; 

9a)  (uchylony); 

9b)  (uchylony); 

9c)  (uchylony); 

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

mowa w pkt 17; 

10a)  
(2)

 przedsiębiorstwie w spadku - rozumie się przez to przedsiębiorstwo w spadku w 

rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem 

osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629); 

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

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych; 

12)  środku egzekucyjnym - rozumie się przez to: 

a)  w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnych, egzekucję: 

–  z pieniędzy, 

–  z wynagrodzenia za pracę, 

–  ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z 

renty socjalnej, 

–  z rachunków bankowych, 

–  z innych wierzytelności pieniężnych, 

–  z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami 

finansowymi, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku, 

oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków, 

–  z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych, 

–  z weksla, 

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

przemysłowej, 

–  z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, 

–  z pozostałych praw majątkowych, 

–  z ruchomości, 

–  z nieruchomości, 
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b)  w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym obowiązków o charakterze 

niepieniężnym: 

–  grzywnę w celu przymuszenia, 

–  wykonanie zastępcze, 

–  odebranie rzeczy ruchomej, 

–  odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń, 

–  przymus bezpośredni; 

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

obowiązku lub jego zabezpieczenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym; 

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

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

15)  wstrzymaniu czynności egzekucyjnych - rozumie się przez to wstrzymanie wykonania 

wszystkich lub części zastosowanych środków egzekucyjnych, które nie powoduje 

uchylenia dokonanych czynności egzekucyjnych; 

16)  wstrzymaniu postępowania egzekucyjnego - rozumie się przez to wstrzymanie 

wykonania zastosowanych środków egzekucyjnych, które nie powoduje uchylenia 

dokonanych czynności egzekucyjnych, oraz niepodejmowanie nowych środków 

egzekucyjnych; 

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

inne świadczenia pieniężne związane z pracą lub funkcją wykonywaną przez 

zobowiązanego na podstawie stosunku pracy oraz innej podstawie, jeżeli z tego tytułu 

zobowiązany otrzymuje okresowe świadczenia pieniężne; 

17a)  zagranicznym tytule wykonawczym - rozumie się przez to dokument określony w 

przepisach ustawy o wzajemnej pomocy; 

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

której organ egzekucyjny nabywa prawo rozporządzania składnikiem majątkowym 

zobowiązanego w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązku objętego tytułem 

wykonawczym; 

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

wyniku której organ egzekucyjny nabywa prawo rozporządzania składnikiem 

majątkowym zobowiązanego w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia wykonania przez 
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niego obowiązku objętego dokumentem stanowiącym podstawę zabezpieczenia, ale która 

nie prowadzi do przymusowego wykonania obowiązku; 

19a)  
(3)

 zarządcy przedsiębiorstwa w spadku - rozumie się przez to: 

a)  przed ustanowieniem zarządu sukcesyjnego - osobę, która dokonała zgłoszenia, o 

którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach 

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869 i 2491 

oraz z 2018 r. poz. 106, 650, 771 i 1629), 

b)  po ustanowieniu zarządu sukcesyjnego - zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w 

ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby 

fizycznej, a w przypadku braku zarządcy sukcesyjnego - osobę, o której mowa w art. 

14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby 

fizycznej, dokonującą czynności, o których mowa w art. 13 tej ustawy; 

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

nieposiadającą osobowości prawnej albo osobę fizyczną, która nie wykonała w terminie 

obowiązku o charakterze pieniężnym lub obowiązku o charakterze niepieniężnym, a w 

postępowaniu zabezpieczającym - również osobę lub jednostkę, której zobowiązanie nie 

jest wymagalne albo jej obowiązek nie został ustalony lub określony, ale zachodzi obawa, 

że brak zabezpieczenia mógłby utrudnić lub udaremnić skuteczne przeprowadzenie 

egzekucji, a odrębne przepisy na to zezwalają; 

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

egzekucji z całości lub części składników majątkowych zobowiązanego. 

 

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 2018 r. poz. 800, 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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. 

poz. 62 i 1000); 

1b)  należności z tytułu przychodów z prywatyzacji; 

2)   grzywny i kary pieniężne wymierzane przez organy administracji publicznej; 
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3)   należności pieniężne, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, jeżeli pozostają we 

właściwości rzeczowej organów administracji publicznej; 

4)   należności przypadające od jednostek budżetowych, wynikające z zastosowania 

wzajemnego potrącenia zobowiązań podatkowych z zobowiązaniami tych jednostek; 

5)   należności pieniężne przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie innych 

ustaw; 

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

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

specjalnych do Funduszu Rezerwowego; 

8)   należności pieniężne 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, 
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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; 

<9a) koszty egzekucyjne i koszty upomnienia;> 

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 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

§ 2. W zakresie nieuregulowanym odrębnymi przepisami, należności, o których mowa w § 1, 

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

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

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

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

 

Art. 6. 

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

podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych. <Wierzyciel 

może nie podejmować czynności zmierzających do zastosowania środków 

egzekucyjnych, jeżeli łączna wysokość należności pieniężnej, odsetek z tytułu 

niezapłacenia jej w terminie i kosztów upomnienia nie przekracza 

dziesięciokrotności kosztów upomnienia, chyba że okres do upływu terminu 

przedawnienia należności pieniężnej jest krótszy niż 6 miesięcy.> 

§ 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. 
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§ 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.] 

<§ 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 

zostanie ujawniony majątek lub źródło dochodu zobowiązanego, z których jest 

możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających koszty 

egzekucyjne.> 

§ 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] <W przypadku 

gdy w wyniku wezwania nie zostanie złożone oświadczenie lub w złożonym 

oświadczeniu nie zostanie wykazany majątek lub źródła dochodu zobowiązanego, z 

których jest możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających 

koszty egzekucyjne, za dzień odstąpienia przyjmuje się dzień doręczenia tego 

wezwania.> 

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

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. 7a. 

§ 1. Wierzyciel, organ egzekucyjny i dłużnik zajętej wierzytelności współpracują w 

postępowaniu egzekucyjnym w sposób prowadzący do prawidłowego wykonania 

obowiązku podlegającego egzekucji administracyjnej, w tym przekazują informacje 

dotyczące czynności egzekucyjnych i innych czynności podejmowanych przez te 

podmioty, a także zdarzeń mających wpływ na egzekwowany obowiązek zapłaty 

należności pieniężnej, odsetek z tytułu jej niezapłacenia w terminie, kosztów 

upomnienia i kosztów egzekucyjnych.   

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

rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb współpracy, o której mowa w § 1, 

w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych, w tym szczegółowy zakres 

informacji, o których mowa w § 1, mając na względzie zapewnienie sprawnego oraz 

efektywnego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, w szczególności 

prawidłowego naliczania lub poboru należności pieniężnej, odsetek z tytułu jej 

niezapłacenia w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych.> 

 

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.] 

<Egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie 
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terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne 

upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem 

skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego oraz inne dane niezbędne 

do prawidłowego wykonania obowiązku przez zobowiązanego, chyba że przepisy 

szczególne stanowią inaczej.> 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. 

<§ 3c. Obowiązek zapłaty kosztów upomnienia przedawnia się z upływem 3 lat, licząc od 

końca roku kalendarzowego, w którym wygasł egzekwowany obowiązek. Bieg 

terminu przedawnienia nie ulega przerwaniu i zawieszeniu. 

§ 3d. Wierzyciel niebędący jednocześnie organem egzekucyjnym niezwłocznie 

zawiadamia organ egzekucyjny o przedawnieniu kosztów upomnienia. 

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

rozporządzenia, szczegółowy zakres danych zawartych w upomnieniu, o którym 

mowa w § 1, mając na względzie zapewnienie prawidłowości pouczenia 

zobowiązanego o skutkach niewykonania obowiązku i niezastosowania się do 

upomnienia.> 

§ 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. 
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§ 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. 26. 

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

podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego, sporządzonego według 

ustalonego wzoru.] 

<§ 1. Postępowanie egzekucyjne wszczyna się na wniosek wierzyciela o wszczęcie 

egzekucji administracyjnej i na podstawie wystawionego przez niego tytułu 

wykonawczego, sporządzonego według ustalonego wzoru. Wierzyciel będący 

jednocześnie organem egzekucyjnym wszczyna postępowanie egzekucyjne z urzędu 

poprzez nadanie tytułowi wykonawczemu przez siebie wystawionemu klauzuli o 

skierowaniu tego tytułu do egzekucji administracyjnej.> 

§ 1a. Za tytuł wykonawczy uznaje się również jednolity tytuł wykonawczy oraz zagraniczny 

tytuł wykonawczy. 

[§ 1b. Do jednolitego tytułu wykonawczego oraz zagranicznego tytułu wykonawczego nie 

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

<§ 1b. Do jednolitego tytułu wykonawczego oraz zagranicznego tytułu wykonawczego 

nie stosuje się przepisów § 2, 3, § 3a pkt 2 i 3 oraz § 6, art. 27, art. 28b i art. 29.> 

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

egzekucyjnego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków 

komunikacji elektronicznej. 

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

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji 

elektronicznej sporządza się jego wydruk. Na wydruku umieszcza się potwierdzenie 

zgodności danych zawartych w wydruku tytułu wykonawczego z treścią tytułu 

wykonawczego otrzymanego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z 

użyciem środków komunikacji elektronicznej ze wskazaniem daty dokonania wydruku oraz 

imienia, nazwiska, stanowiska służbowego i podpisem osoby dokonującej potwierdzenia, 

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

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

umożliwia elektroniczne przetwarzanie danych zawartych w tytule wykonawczym. 

§ 3. Obowiązek wystawienia tytułu wykonawczego według wzoru, o którym mowa w § 1, 

spoczywa również na wierzycielu, którego należność pieniężna wynika z orzeczenia sądu 

zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. 

<§ 3a. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje z chwilą: 

1) doręczenia wniosku o wszczęcie egzekucji administracyjnej i tytułu 

wykonawczego organowi egzekucyjnemu, jeżeli wierzyciel nie jest jednocześnie 

organem egzekucyjnym; 

2) nadania tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tego tytułu do egzekucji 

administracyjnej, jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym; 

3) wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku przekształcenia zajęcia 

zabezpieczającego w zajęcie egzekucyjne.> 

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

egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego przez siebie wystawionego.] 

§ 5. Wszczęcie egzekucji administracyjnej następuje z chwilą: 

1)   doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego lub 

2)   doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o zajęciu wierzytelności 

lub innego prawa majątkowego, jeżeli to doręczenie nastąpiło przed doręczeniem 

zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego. 

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

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

wykonawczego można doręczyć odpis tytułu wykonawczego w postaci elektronicznej 

kopii dokumentu. 

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

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji 

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

się za doręczenie odpisu tytułu wykonawczego.] 

§ 6. W przypadku przekształcenia zajęcia zabezpieczającego w zajęcie egzekucyjne 

zobowiązanemu doręcza się odpis tytułu wykonawczego. 
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Art. 26c. 

[§ 1. W razie potrzeby prowadzenia egzekucji przez więcej niż jeden organ egzekucyjny lub 

zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową, w tym hipoteką morską 

przymusową, wierzyciel wydaje dalszy tytuł wykonawczy.] 

<§ 1. Wierzyciel wydaje dalszy tytuł wykonawczy w przypadku: 

1) prowadzenia egzekucji przez więcej niż jeden organ egzekucyjny; 

2) nieposiadania przez organ egzekucyjny właściwy do ponownego wszczęcia 

egzekucji administracyjnej dotychczasowego tytułu wykonawczego; 

3) zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową, w tym hipoteką 

morską przymusową.> 

§ 2. Dalszy tytuł wykonawczy poza wymogami, o których mowa w art. 27, zawiera także 

numer porządkowy oraz oznaczenie celu, dla którego został wydany. 

<§ 2a. Dalszy tytuł wykonawczy wydany w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, 

zawiera zmienione dane dotyczące zobowiązanego lub wierzyciela, jeżeli zmiana tych 

danych nastąpiła po umorzeniu postępowania egzekucyjnego z przyczyny określonej 

w art. 59 § 2.> 

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

egzekucyjnego o nadanie temu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu dalszego 

tytułu wykonawczego do egzekucji. 

§ 4. Zobowiązanemu nie doręcza się odpisu dalszego tytułu wykonawczego. 

 

<Art. 26e. 

§ 1. Pismo sporządzone przez wierzyciela lub organ egzekucyjny w postaci 

elektronicznej opatruje się: 

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo  

2) podpisem zaufanym, albo 

3) podpisem osobistym, albo 

4) zaawansowaną pieczęcią elektroniczną, albo 

5) kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. 

§ 2. Jeżeli zachodzi potrzeba doręczenia wydruku pisma sporządzonego przez 

wierzyciela lub organ egzekucyjny w postaci elektronicznej, wydruk tego pisma 

odzwierciedla jego treść i zawiera informację o: 

1) sporządzeniu pisma w postaci elektronicznej; 
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2) opatrzeniu pisma podpisem albo pieczęcią, o których mowa w § 1. 

§ 3. Wydruk pisma, o którym mowa w § 2, stanowi dowód tego, co zostało w nim 

stwierdzone. 

§ 4. Doręczenie wydruku pisma, o którym mowa w § 2, uznaje się za doręczenie tego 

pisma lub jego odpisu. 

§ 5. Przepisów § 1 i § 2 pkt 2 nie stosuje się do jednolitego tytułu wykonawczego.> 

 

Art. 27. 

§ 1. Tytuł wykonawczy zawiera: 

1)   oznaczenie wierzyciela; 

1a)  oznaczenie organu albo organów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z 

dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług 

(Dz. U. poz. 868 oraz z 2018 r. poz. 107 i 650); 

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

numeru 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; 
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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 

kwalifikowany podpis elektroniczny.] 

[Art. 27a. 

§ 1. W tytule wykonawczym wykazuje się należności pieniężne po zaokrągleniu do pełnych 

dziesiątek groszy. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności 

pieniężnej i kosztów egzekucyjnych. 

§ 3. Zaokrąglenie następuje w ten sposób, że kwoty wynoszące: 

1)   mniej niż 5 groszy pomija się; 

2)   5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek groszy. 

§ 4. Zaokrąglenie, o którym mowa w § 1 i 2, stosuje się w każdym przypadku częściowej 

realizacji egzekwowanej należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w 

terminie oraz kosztów egzekucyjnych. 

§ 5. Różnice występujące w końcowym rozliczeniu kwot uzyskanych z egzekucji, wynikające z 

zaokrąglenia, traktuje się odpowiednio jako kwoty należne albo umorzone z mocy prawa.] 

 

Art. 29. 

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

nie jest natomiast uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego 

tytułem wykonawczym. 
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§ 2. [Organ egzekucyjny nie przystępuje do egzekucji i zawiadamia wierzyciela o przyczynach 

nieprzystąpienia do egzekucji, jeżeli:] 

<Organ egzekucyjny niebędący jednocześnie wierzycielem 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;] 

<2) organ egzekucyjny uprawdopodobni, że egzekucja administracyjna będzie 

bezskuteczna z powodu braku majątku lub źródła dochodu zobowiązanego, 

z których jest możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających 

koszty 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 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. 59. 

§ 1. Postępowanie egzekucyjne umarza się: 

1)   jeżeli obowiązek został wykonany przed wszczęciem postępowania; 

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

albo jeżeli obowiązek nie istniał; 

3)   jeżeli egzekwowany obowiązek został określony niezgodnie z treścią obowiązku 

wynikającego z decyzji organu administracyjnego, orzeczenia sądowego albo 

bezpośrednio z przepisu prawa; 

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

prowadzona ze względu na osobę zobowiązanego; 

5)   jeżeli obowiązek o charakterze niepieniężnym okazał się niewykonalny; 

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

zmarłego; 
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7)   jeżeli egzekucja administracyjna lub zastosowany środek egzekucyjny są 

niedopuszczalne albo zobowiązanemu nie doręczono upomnienia, mimo iż obowiązek 

taki ciążył na wierzycielu; 

8)   jeżeli postępowanie egzekucyjne zawieszone na żądanie wierzyciela nie zostało 

podjęte przed upływem 12 miesięcy od dnia zgłoszenia tego żądania; 

9)   na żądanie wierzyciela; 

10)  w innych przypadkach przewidzianych w ustawach. 

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

postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnej nie uzyska się kwoty 

przewyższającej wydatki egzekucyjne.] 

<§ 2. Postępowanie egzekucyjne może być umorzone w przypadku, gdy dalsza egzekucja 

administracyjna będzie bezskuteczna z powodu braku majątku lub źródła dochodu 

zobowiązanego, z których jest możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych 

przewyższających koszty egzekucyjne.> 

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

egzekucyjne umarza się w przypadkach określonych w § 1 pkt 4, 6, 7, 9 i 10 oraz w § 2. 

<§ 2b. Nie umarza się postępowania egzekucyjnego z przyczyny, o której mowa w § 1 

pkt 2, zaistniałej po dniu wszczęcia tego postępowania, jeżeli koszty egzekucyjne 

powstałe przed dniem zaistnienia tej przyczyny oraz koszty upomnienia nie zostały 

wyegzekwowane, zapłacone lub umorzone.> 

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

sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego, chyba że umorzenie postępowania 

egzekucyjnego następuje na podstawie art. 34 § 4. 

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

wierzyciela albo z urzędu. 

§ 5. Na postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego przysługuje 

zażalenie zobowiązanemu oraz wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem 

egzekucyjnym. 

<§ 6. W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego przed wszczęciem egzekucji 

administracyjnej organ egzekucyjny będący jednocześnie wierzycielem nie wydaje 

postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. W sprawie umorzenia 

postępowania egzekucyjnego sporządza się adnotację w rozumieniu art. 72 Kodeksu 

postępowania administracyjnego.> 
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Art. 60. 

§ 1. Umorzenie postępowania egzekucyjnego [z przyczyny, o której mowa w art. 59 § 1 pkt 1-

8 i 10,] powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, jeżeli przepisy ustawy 

nie stanowią inaczej. Pozostają jednak w mocy prawa osób trzecich nabyte na skutek tych 

czynności. 

§ 2. Organ egzekucyjny wydaje w razie potrzeby postanowienie dotyczące uchylenia 

dokonanych czynności egzekucyjnych wskutek umorzenia postępowania egzekucyjnego. 

§ 3. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie uchylenia dokonanych czynności 

egzekucyjnych lub odmowy uchylenia tych czynności służy zażalenie. 

 

[Art. 61. 

W razie umorzenia postępowania egzekucyjnego z przyczyny określonej w art. 59 § 2 

wszczęcie ponownej egzekucji może nastąpić wówczas, gdy zostanie ujawniony majątek lub 

źródła dochodu zobowiązanego przewyższające kwotę wydatków egzekucyjnych.] 

 

<Art. 61. 

§ 1. W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego z przyczyny określonej w 

art. 59 § 2 postępowanie egzekucyjne wszczyna się ponownie: 

1) na wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej – jeżeli 

organ egzekucyjny nie jest jednocześnie wierzycielem, 

2) z urzędu, poprzez wydanie zawiadomienia o ponownym wszczęciu egzekucji 

administracyjnej, o którym mowa w § 4 – jeżeli organ egzekucyjny jest 

jednocześnie wierzycielem 

– po ujawnieniu przez wierzyciela majątku lub źródła dochodu zobowiązanego, 

z których jest możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających 

koszty egzekucyjne. 

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1, zawiera informacje o majątku lub źródłach 

dochodu zobowiązanego, z których jest możliwe wyegzekwowanie środków 

pieniężnych przewyższających koszty egzekucyjne, oraz inne informacje niezbędne 

do ponownego wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej. W przypadku 

zmiany właściwości organu egzekucyjnego, który umorzył postępowanie egzekucyjne 

z przyczyny określonej w art. 59 § 2, wierzyciel przekazuje właściwemu organowi 

egzekucyjnemu również dalszy tytuł wykonawczy. 
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§ 3. Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje z chwilą: 

1) doręczenia właściwemu organowi egzekucyjnemu wniosku o ponowne wszczęcie 

egzekucji administracyjnej – w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1; 

2) wydania przez organ egzekucyjny zawiadomienia o ponownym wszczęciu 

egzekucji administracyjnej, o którym mowa w § 4 – w przypadku, o którym 

mowa w § 1 pkt 2. 

§ 4. Podstawą ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej jest dotychczasowy tytuł 

wykonawczy albo dalszy tytuł wykonawczy. Do ponownego wszczęcia egzekucji 

administracyjnej stosuje się odpowiednio przepisy o wszczęciu egzekucji 

administracyjnej, z tym że zamiast odpisu tytułu wykonawczego zobowiązanemu 

doręcza się zawiadomienie organu egzekucyjnego o ponownym wszczęciu egzekucji 

administracyjnej. 

§ 5. Zawiadomienie o ponownym wszczęciu egzekucji administracyjnej, o którym mowa 

w § 4, zawiera co najmniej: 

1) numer i datę wystawienia dotychczasowego tytułu wykonawczego albo dalszego 

tytułu wykonawczego; 

2) informację o wysokości: 

a) należności pieniężnej, 

b) odsetek z tytułu niezapłacenia należności pieniężnej w terminie, 

c) kosztów upomnienia, 

d) kosztów egzekucyjnych powstałych w postępowaniu egzekucyjnym 

umorzonym z przyczyny określonej w art. 59 § 2 w przypadku, o którym 

mowa w art. 64ca § 2 

– na dzień wydania tego zawiadomienia; 

3) pouczenie o prawie zgłoszenia zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji 

administracyjnej. 

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

rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o ponowne 

wszczęcie egzekucji administracyjnej, o którym mowa w § 1 pkt 1, mając na 

względzie zapewnienie prawidłowego wszczęcia i prowadzenia ponownie wszczętej 

egzekucji administracyjnej.> 
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Art. 62b. 

§ 1. Jeżeli zgodnie z art. 62 prowadzenie łącznie egzekucji należy do sądowego organu 

egzekucyjnego, organ egzekucyjny: 

1)   sporządza i przekazuje sądowemu organowi egzekucyjnemu odpisy tytułu 

wykonawczego z oznaczeniem celu, któremu ma służyć, dokumentu zajęcia oraz 

innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia egzekucji; 

2)   zwraca wierzycielowi niewykorzystaną zaliczkę; 

3)   przekazuje sądowemu organowi egzekucyjnemu kwoty uzyskane wskutek zajęcia 

rzeczy albo prawa majątkowego, do których nastąpił zbieg egzekucji administracyjnej 

i sądowej, w przypadku gdy kwoty te nie zostały wypłacone wierzycielowi przed 

przekazaniem sądowemu organowi egzekucyjnemu odpisów, o których mowa w pkt 1; 

[4)   zawiadamia zobowiązanego lub dłużnika zajętej wierzytelności o przekazaniu 

egzekucji sądowemu organowi egzekucyjnemu i umorzeniu opłaty za czynność 

egzekucyjną, dokonaną w egzekucji, w której wystąpił zbieg.] 

§ 2. Organ egzekucyjny opatruje odpis tytułu wykonawczego adnotacją o wysokości 

należnych kosztów egzekucyjnych powstałych w postępowaniu egzekucyjnym, w którym 

powstał zbieg, oraz zakresie, w jakim należność została zaspokojona. 

 

Art. 62d. 

§ 1. Organ egzekucyjny, który przejął prowadzenie łącznie egzekucji do rzeczy albo prawa 

majątkowego, do których nastąpił zbieg, prowadzi je w trybie egzekucji administracyjnej. 

[§ 2. Organ egzekucyjny, który przejął prowadzenie łącznie egzekucji do rzeczy albo prawa 

majątkowego zawiadamia zobowiązanego i dłużnika zajętej wierzytelności o wysokości 

opłaty obliczonej zgodnie z art. 64 § 1a.] 

§ 3. Na żądanie sądowego organu egzekucyjnego organ egzekucyjny, który przejął 

prowadzenie łącznie egzekucji, informuje o jej przebiegu. 

 

Art. 62e. 

W przypadku kolejnego zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej do tej samej rzeczy albo 

prawa majątkowego egzekucję sądową przejmuje organ egzekucyjny, który prowadzi łącznie 

egzekucje w wyniku pierwszego zbiegu egzekucji. [Przepisy art. 62a-62d i art. 62f stosuje się 

odpowiednio.] <Przepisy art. 62a, art. 62b § 1 pkt 1–3 i § 2, art. 62c, art. 62d § 1 i 3 oraz 

art. 62f stosuje się odpowiednio.> 
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Art. 63. 

[§ 1. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnych do tej samej rzeczy albo prawa 

majątkowego, prowadzonych przez organy egzekucyjne, przepisy art. 62-62c, art. 62d § 1 

i 3, art. 62e oraz art. 62f stosuje się odpowiednio.] 

<§ 1. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnych do tej samej rzeczy albo prawa 

majątkowego, prowadzonych przez organy egzekucyjne, przepisy art. 62, art. 62a, 

art. 62b § 1 pkt 1–3 i § 2, art. 62c, art. 62d § 1 i 3, art. 62e i art. 62f stosuje się 

odpowiednio.> 

§ 2. Spór o właściwość między organami egzekucyjnymi rozstrzyga, na wniosek organu 

egzekucyjnego pozostającego w sporze, dyrektor izby administracji skarbowej właściwy 

ze względu na siedzibę organu egzekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia, a w razie 

niemożności ustalenia tego pierwszeństwa - dyrektor izby administracji skarbowej 

właściwy ze względu na siedzibę organu egzekucyjnego, który dokonał zajęcia na poczet 

należności w wyższej kwocie. 

[Art. 64. 

§ 1. Organ egzekucyjny, z zastrzeżeniem § 2, w egzekucji należności pieniężnych pobiera za 

dokonane czynności egzekucyjne opłaty w następującej wysokości, z zastrzeżeniem art. 

64d: 

1)   za pobranie pieniędzy na miejscu u zobowiązanego - 5% kwoty pobranej należności, 

nie mniej jednak niż 2 zł 50 gr; 

2)   za zajęcie świadczeń z ubezpieczenia społecznego - 4% kwoty egzekwowanej 

należności, nie mniej jednak niż 1 zł 40 gr; 

3)   za zajęcie wynagrodzenia za pracę - 4% egzekwowanej należności, nie mniej jednak 

niż 2 zł 50 gr; 

4)   
(23)

 za zajęcie innych niż wymienione w pkt 2 i 3 wierzytelności pieniężnych lub innych 

praw majątkowych - 5% kwoty egzekwowanej należności, nie mniej jednak niż 4 zł 20 

gr; 

5)   za zajęcie ruchomości - 6% kwoty egzekwowanej należności, nie mniej jednak niż 6 zł 

80 gr; 

6)   za zajęcie nieruchomości - 8% kwoty egzekwowanej należności, nie więcej jednak niż 

34 200 zł; 

7)   za odebranie zajętych ruchomości od zobowiązanego - 5% kwoty wartości 

szacunkowej tych ruchomości, nie mniej jednak niż 6 zł 80 gr; 
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8)   za odebranie pomieszczeń w zajętej nieruchomości - w wysokości i na zasadach 

określonych w art. 64a § 1 pkt 6; 

9)   za ogłoszenie sprzedaży zajętych ruchomości w drodze licytacji lub przetargu ofert lub 

za czynności przygotowawcze do sprzedaży egzekucyjnej w inny sposób - 6 zł 80 gr; 

10)  za ogłoszenie sprzedaży zajętej nieruchomości - 10 zł; 

11)  za przeprowadzenie licytacji lub dokonanie sprzedaży egzekucyjnej w inny sposób - 

5% kwoty uzyskanej ze sprzedaży, nie mniej jednak niż 6 zł 80 gr; 

12)  za spisanie protokołu o udaremnieniu przez zobowiązanego przeprowadzenia 

egzekucji z zajętych ruchomości lub praw majątkowych przez ich usunięcie, zbycie lub 

uszkodzenie - 10% wartości szacunkowej tych ruchomości, nie mniej jednak niż 13 zł 

50 gr; 

13)  za wezwanie pomocy Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej lub wojskowych organów 

porządkowych - 13 zł 50 gr; 

14)  za spisanie na miejscu u zobowiązanego protokołu o stanie majątkowym 

zobowiązanego - 10% kwoty egzekwowanej należności, nie więcej jednak niż 3 zł. 

§ 1a. W przypadku przejęcia prowadzenia egzekucji sądowej, w wyniku zbiegu egzekucji do 

tej samej rzeczy albo prawa majątkowego, organ egzekucyjny pobiera opłatę za 

prowadzenie egzekucji w wysokości, o której mowa w § 1 pkt 2-6. W podstawie obliczenia 

opłaty uwzględnia się należności pieniężne wskazane przez sądowy organ egzekucyjny w 

odpisie tytułu wykonawczego, w tym odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie. 

§ 2. Organ egzekucyjny pobiera opłaty za czynności egzekucyjne, jeżeli nie później niż po 

upływie 14 dni od dnia dokonania pierwszego zajęcia nieruchomości, rzeczy lub prawa 

majątkowego nadał w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 

r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 1118) 

za pokwitowaniem lub doręczył zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego lub 

zawiadomienie o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego. 

§ 3. Opłaty za czynności egzekucyjne, o których mowa w § 1 pkt 1-6, oblicza się oddzielnie od 

każdego tytułu wykonawczego, który był podstawą dokonania czynności egzekucyjnych. 

§ 4. Opłaty za zajęcia, o których mowa w § 1 pkt 2-6, pobiera się tylko raz w toku 

postępowania egzekucyjnego, chociażby takie same czynności były następnie ponawiane. 
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§ 5. Jeżeli w celu wyegzekwowania tej samej należności pieniężnej dokonano czynności 

egzekucyjnych, o których mowa w § 1 pkt 2-6, za dokonanie kolejnej czynności 

egzekucyjnej pobiera się opłatę egzekucyjną pomniejszoną o opłatę za wcześniej 

dokonaną czynność egzekucyjną, nie mniej jednak niż 6 zł 80 gr. 

§ 6. 
(24)

 Organ egzekucyjny pobiera opłatę manipulacyjną z tytułu zwrotu wydatków za 

wszystkie czynności manipulacyjne związane ze stosowaniem środków egzekucyjnych. 

Opłata wynosi 1% kwoty egzekwowanych należności pieniężnych objętych każdym tytułem 

wykonawczym, nie mniej jednak niż 1 zł 40 gr. W podstawie obliczenia opłaty uwzględnia 

się również odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie przypadające w dniu 

wszczęcia postępowania egzekucyjnego. 

§ 7. Jeżeli wysokość opłaty egzekucyjnej jest określona stosunkowo do egzekwowanej lub 

pobranej należności pieniężnej, w podstawie obliczenia opłaty uwzględnia się również 

odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie przypadające w dniu podjęcia 

czynności egzekucyjnej lub sporządzenia dokumentu stanowiącego podstawę dokonania 

czynności egzekucyjnej. 

§ 8. 
(25)

 Zapłata egzekwowanej należności po dokonaniu czynności egzekucyjnych nie zwalnia 

od obowiązku uiszczenia opłaty manipulacyjnej oraz opłat za czynności egzekucyjne i 

wydatków egzekucyjnych. 

§ 9. Obowiązek uiszczenia opłat, o których mowa w § 1 i 6, powstaje: 

1)   za pobranie pieniędzy - z chwilą pobrania; 

2)   za zajęcie wierzytelności pieniężnych lub innych praw majątkowych u dłużnika zajętej 

wierzytelności - z chwilą doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia 

o zajęciu; 

3)   za zajęcie wierzytelności pieniężnych lub innych praw majątkowych w inny sposób niż 

określony w pkt 2 - z chwilą zawiadomienia zobowiązanego o zajęciu; 

4)   za zajęcie ruchomości - z chwilą podpisania protokołu zajęcia przez poborcę 

skarbowego; 

5)   za zajęcie nieruchomości - z chwilą doręczenia zobowiązanemu wezwania, o którym 

mowa w art. 110c § 2; 

6)   za odebranie zajętych ruchomości od zobowiązanego lub odebranie pomieszczeń w 

zajętej nieruchomości - z chwilą podpisania przez poborcę skarbowego protokołu ich 

odebrania; 
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7)   za ogłoszenie o licytacji ruchomości lub za czynności przygotowawcze do sprzedaży 

egzekucyjnej zajętych ruchomości w inny sposób lub ogłoszenie sprzedaży zajętej 

nieruchomości - z chwilą doręczenia zobowiązanemu odpisu obwieszczenia o licytacji 

lub zawiadomienia o dokonaniu czynności przygotowawczych do sprzedaży w inny 

sposób; 

8)   za przeprowadzenie licytacji lub dokonanie sprzedaży egzekucyjnej w inny sposób - z 

chwilą podpisania przez poborcę skarbowego protokołu sprzedaży; 

9)   za spisanie protokołu o udaremnieniu egzekucji - z chwilą podpisania przez poborcę 

skarbowego tego protokołu; 

10)  za wezwanie pomocy organów, o których mowa w § 1 pkt 13 - z chwilą przybycia 

funkcjonariusza na miejsce wykonywania czynności egzekucyjnej; 

11)  za spisanie protokołu o stanie majątkowym zobowiązanego - z chwilą podpisania 

protokołu przez poborcę skarbowego lub innego upoważnionego pracownika oraz 

przez zobowiązanego lub świadka przywołanego do tej czynności. 

§ 10. Obowiązek uiszczenia opłaty manipulacyjnej powstaje z chwilą doręczenia 

zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego. Jeżeli pierwszą czynnością egzekucyjną jest 

zajęcie wierzytelności pieniężnej lub innego prawa majątkowego u dłużnika zajętej 

wierzytelności, obowiązek uiszczenia opłaty manipulacyjnej powstaje równocześnie z 

obowiązkiem uiszczenia opłaty za zajęcie.] 

 

<Art. 64. 

§ 1. Organ egzekucyjny pobiera opłatę manipulacyjną za wszczęcie postępowania 

egzekucyjnego dotyczącego należności pieniężnej. Opłata manipulacyjna wynosi 40 

zł, a w przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej opłata ulega podwyższeniu i 

wynosi 100 zł. 

§ 2. Obowiązek zapłaty opłaty manipulacyjnej powstaje z chwilą wszczęcia 

postępowania egzekucyjnego, oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego. 

§ 3. Obowiązek zapłaty opłaty manipulacyjnej nie powstaje: 

1) gdy należność pieniężna, odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie i koszty 

upomnienia zostaną zapłacone lub umorzone w całości przed wszczęciem 

egzekucji administracyjnej; 

2) w przypadku przekształcenia się zajęcia zabezpieczającego w zajęcie 

egzekucyjne, jeżeli zabezpieczone w wyniku zajęcia zabezpieczającego środki 
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pieniężne wystarczają na pokrycie w całości dochodzonej w postępowaniu 

egzekucyjnym należności pieniężnej i odsetek z tytułu niezapłacenia jej w 

terminie; 

3) w przypadku ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego. 

§ 4. Organ egzekucyjny pobiera w egzekucji należności pieniężnej opłatę egzekucyjną w 

wysokości 10% wyegzekwowanych środków pieniężnych pomniejszonych o koszty 

egzekucyjne, o których mowa w art. 115 § 1 pkt 1–1c. Maksymalna wysokość opłaty 

egzekucyjnej wynosi 10% wyegzekwowanych: należności pieniężnej, odsetek z tytułu 

niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego 

i kosztów upomnienia, nie więcej jednak niż 40 000 zł. 

§ 5. W przypadku zapłaty należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w 

terminie lub kosztów upomnienia organowi egzekucyjnemu lub wierzycielowi przez 

zobowiązanego lub przez podmiot wymieniony w art. 71d § 1 pkt 3 i 4, po wszczęciu 

egzekucji administracyjnej, organ egzekucyjny pobiera opłatę egzekucyjną w 

wysokości 5% uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych, pomniejszonych o 

koszty egzekucyjne, o których mowa w art. 115 § 1 pkt 1–1c. Maksymalna wysokość 

opłaty egzekucyjnej wynosi 5% uzyskanej w ten sposób: należności pieniężnej, 

odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia 

tytułu wykonawczego i kosztów upomnienia, nie więcej jednak niż 20 000 zł. 

§ 6. Maksymalną wysokość opłat egzekucyjnych, o których mowa w § 4 i 5, stosuje się 

odrębnie dla każdego tytułu wykonawczego. W przypadku wyegzekwowania lub 

uzyskania środków pieniężnych na zaspokojenie należności pieniężnych, odsetek 

z tytułu niezapłacenia ich w terminie i kosztów upomnienia dochodzonych na 

podstawie więcej niż jednego tytułu wykonawczego, opłatę egzekucyjną dzieli się 

proporcjonalnie do wysokości należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia 

jej w terminie i kosztów upomnienia wyegzekwowanych lub uzyskanych na 

podstawie jednego tytułu wykonawczego. 

§ 7. Obowiązek zapłaty opłaty egzekucyjnej powstaje z chwilą: 

1) wyegzekwowania należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej 

w terminie lub kosztów upomnienia; 

2) zapłaty po wszczęciu egzekucji administracyjnej organowi egzekucyjnemu lub 

wierzycielowi należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie 

lub kosztów upomnienia; 
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3) wydania postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania egzekucyjnego 

w przypadku, gdy w okresie tego zawieszenia należność pieniężna, odsetki z 

tytułu niezapłacenia jej w terminie lub koszty upomnienia zostały przekazane 

organowi egzekucyjnemu przez dłużnika zajętej wierzytelności lub zapłacone 

przez zobowiązanego lub przez podmiot wymieniony w art. 71d § 1 pkt 3 i 4. 

§ 8. Przepis § 7 pkt 3 stosuje się odpowiednio do należności pieniężnej, odsetek z tytułu 

niezapłacenia jej w terminie lub kosztów upomnienia przekazanych organowi 

egzekucyjnemu przez dłużnika zajętej wierzytelności lub zapłaconych przez 

zobowiązanego lub przez podmiot wymieniony w art. 71d § 1 pkt 3 i 4 w okresie 

wstrzymania postępowania egzekucyjnego i wstrzymania czynności egzekucyjnych. 

§ 9. Obowiązek zapłaty opłaty egzekucyjnej nie powstaje, jeżeli: 

1) należność pieniężna, odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie, opłata 

prolongacyjna, o której mowa w art. 57 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa i koszty upomnienia zostały zapłacone wierzycielowi w 

okresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego z przyczyny, o której mowa w 

art. 56 § 1 pkt 1; 

2) należność pieniężna, odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie i koszty 

upomnienia zostały zapłacone przez podmiot wymieniony w art. 71d § 1 pkt 1 i 2. 

§ 10. Organ egzekucyjny w egzekucji należności pieniężnych pobiera opłatę w wysokości 

20 zł za każdą dokonaną czynność egzekucyjną: 

1) spisanie na miejscu u zobowiązanego protokołu o stanie majątkowym 

zobowiązanego; 

2) spisanie protokołu o udaremnieniu przez zobowiązanego przeprowadzenia 

egzekucji. 

§ 11. Obowiązek zapłaty opłaty za czynności egzekucyjne, o których mowa w § 10, 

powstaje z chwilą podpisania przez pracownika obsługującego organ egzekucyjny 

odpowiednio protokołu o stanie majątkowym zobowiązanego i protokołu 

o udaremnieniu przez zobowiązanego przeprowadzenia egzekucji. 

§ 12. Opłatę za czynności egzekucyjne, o których mowa w § 10, pobiera się jednorazowo 

i dzieli się proporcjonalnie do liczby wierzycieli, którzy wystawili tytuły 

wykonawcze, na podstawie których organ egzekucyjny spisał protokół o stanie 

majątkowym zobowiązanego i protokół o udaremnieniu przez zobowiązanego 

przeprowadzenia egzekucji.> 



- 27 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 64a. 

§ 1.[ Organ egzekucyjny w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym pobiera opłaty 

za dokonane czynności egzekucyjne w następującej wysokości, z zastrzeżeniem art. 64d:] 

<Organ egzekucyjny w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym pobiera 

opłaty za dokonane czynności egzekucyjne w następującej wysokości:> 

1)   za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia - 10% kwoty 

nałożonej grzywny, nie więcej jednak niż 68 zł; w przypadku wielokrotnego 

nakładania grzywien opłatę pobiera się osobno od każdego postanowienia; 

2)   za wydanie postanowienia o: 

a)  zastosowaniu wykonania zastępczego, 

b)  wezwaniu zobowiązanego do wydania rzeczy ruchomej albo dokumentu, 

c)  wezwaniu zobowiązanego do wykonania obowiązku wydania nieruchomości albo 

opróżnienia lokalu, 

d)  wezwaniu zobowiązanego do wykonania obowiązku wskazanego w tytule 

wykonawczym, z zagrożeniem zastosowania przymusu bezpośredniego  

- 6 zł 80 gr; 

3)   za odebranie rzeczy ruchomej - 6 zł 80 gr; 

4)   za odebranie dokumentu - 4 zł 20 gr; 

5)   za odebranie nieruchomości - 68 zł; 

6)   za opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń - 6 zł 80 gr od każdej izby; za opróżnienie 

pomieszczeń mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń 

pomocniczych, jak przedpokoje, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, a za 

opróżnienie pomieszczeń gospodarczych, w szczególności garaży i stajni, pobiera się 

opłatę za każde pomieszczenie jak za izbę; 

[7)   za czynności dotyczące sprzedaży licytacyjnej, za spisanie protokołu o udaremnieniu 

przeprowadzenia egzekucji oraz za wezwanie pomocy organów, o których mowa w art. 

64 § 1 pkt 13, pobiera się odpowiednio opłaty określone w art. 64 § 1 pkt 7, 9 i 11-13.] 

<7) za czynności dotyczące sprzedaży licytacyjnej – 20 zł;> 

<8) za spisanie protokołu o udaremnieniu przez zobowiązanego przeprowadzenia 

egzekucji – 20 zł.> 

[§ 2. Obowiązek uiszczenia opłat, o których mowa w § 1, powstaje: 

1)   za wydanie postanowień wymienionych w pkt 1 i 2 - z chwilą doręczenia 

zobowiązanemu postanowienia; 
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2)   za czynności wymienione w pkt 3-6 - z chwilą podpisania przez egzekutora protokołu 

czynności egzekucyjnych; 

3)   za czynności wymienione w pkt 7 - z chwilą doręczenia zobowiązanemu odpisu 

obwieszczenia o licytacji, z chwilą podpisania protokołu przeprowadzenia licytacji, z 

chwilą przybycia funkcjonariusza organów, o których mowa w art. 64 § 1 pkt 13, na 

miejsce wykonywania czynności egzekucyjnych lub z chwilą podpisania protokołu o 

udaremnieniu przeprowadzenia egzekucji.] 

<§ 2. Obowiązek zapłaty opłat, o których mowa w § 1, powstaje: 

1) za wydanie postanowień wymienionych w § 1 pkt 1 i 2 – z chwilą doręczenia 

zobowiązanemu postanowienia; 

2) za czynności wymienione w § 1 pkt 3–6 – z chwilą podpisania przez egzekutora 

protokołu czynności egzekucyjnych; 

3) za czynności dotyczące sprzedaży licytacyjnej – z chwilą doręczenia 

zobowiązanemu odpisu obwieszczenia o licytacji lub z chwilą podpisania 

protokołu przeprowadzenia licytacji; 

4) za spisanie protokołu o udaremnieniu przez zobowiązanego przeprowadzenia 

egzekucji – z chwilą podpisania przez pracownika obsługującego organ 

egzekucyjny tego protokołu.> 

Art. 64b. 

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

związku z prowadzeniem [egzekucji] <postępowania egzekucyjnego>, 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; 
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9)   kosztu uzyskania informacji o majątku dłużnika; 

10)  wykonania zastępczego; 

11)  zastosowania przymusu bezpośredniego [.] <;> 

<12) kosztów pokrycia opłaty sądowej od wniosku o wpis w księdze wieczystej; 

13) kosztów pokrycia opłaty sądowej od wniosku o wpis w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, o którym mowa w art. 55a ust. 1; 

14) kosztów uzyskania dokumentów lub informacji niezbędnych do prowadzenia 

postępowania egzekucyjnego; 

15) kosztów przesłania pism organu egzekucyjnego sporządzonych w ramach 

podejmowanych czynności egzekucyjnych w wysokości odpowiadającej 

najniższej wysokości opłaty pobieranej przez operatora pocztowego na podstawie 

umowy o świadczenie usługi pocztowej odpowiednio za polecenie przesyłki 

rejestrowanej lub poleconej; 

16) kosztów przesłania zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku 

bankowego i innych pism w ramach egzekucji z rachunku bankowego za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcie 

wierzytelności z rachunku bankowego; 

17) kosztów przesłania właściwemu organowi prowadzącemu rejestrację 

zawiadomienia o dokonanym zajęciu środka transportu podlegającego 

rejestracji; 

18) kosztów udzielania pomocy lub asystowania przy wykonywaniu czynności 

egzekucyjnych przez Policję, Służbę Ochrony Państwa, Straż Graniczną, Agencję 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Żandarmerię Wojskową, 

wojskowy organ porządkowy, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę 

Wywiadu Wojskowego i Centralne Biuro Antykorupcyjne.> 

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

kwot w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie jednolitego tytułu 

wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego. 

<§ 3. Do wydatków egzekucyjnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 64 § 3 pkt 1 i § 

12.> 
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<Art. 64ba. 

Wygaśnięcie obowiązku, którego dotyczy tytuł wykonawczy, po wszczęciu postępowania 

egzekucyjnego nie zwalnia z obowiązku zapłaty kosztów upomnienia i kosztów 

egzekucyjnych.> 

[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. 

§ 4a. (uchylony). 

§ 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). 

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

będącego naczelnikiem urzędu skarbowego, ministrem właściwym do spraw finansów 
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publicznych, ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych albo ministrem 

właściwym do spraw budżetu, jeżeli organem egzekucyjnym prowadzącym postępowanie 

był naczelnik urzędu skarbowego. 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 
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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 tytułu 

wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego, przypadają na rzecz tego 

organu, który je uzyskał. 

§ 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. 

§ 11a. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnych do tej samej rzeczy albo prawa 

majątkowego koszty egzekucyjne przypadają na rzecz tych organów egzekucyjnych, które 

dokonały poszczególnych czynności powodujących powstanie tych kosztów. 

§ 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. 64c. 

§ 1. Opłata manipulacyjna, opłata egzekucyjna, opłata za czynności egzekucyjne i 

wydatki egzekucyjne stanowią koszty egzekucyjne. 

§ 2. Koszty egzekucyjne obciążają zobowiązanego. Pokrycie przez wierzyciela kosztów 

egzekucyjnych powstałych w postępowaniu egzekucyjnym umorzonym z przyczyny 

określonej w art. 59 § 2 nie stanowi przeszkody w dochodzeniu tych kosztów od 
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zobowiązanego, na wniosek tego wierzyciela, w ponownie wszczętej egzekucji 

administracyjnej. 

§ 3. Wierzyciel pokrywa koszty egzekucyjne, jeżeli: 

1) nie mogą być wyegzekwowane od zobowiązanego; 

2) spowodował niezgodne z prawem wszczęcie lub prowadzenie egzekucji 

administracyjnej; 

3) organ egzekucyjny nie przystąpił do egzekucji administracyjnej na podstawie 

art. 29 § 2 pkt 1 i 3. 

§ 4. W przypadku, o którym mowa w § 9 pkt 2 lit. d, wierzyciel w egzekucji przejętej 

przez organ egzekucyjny ponosi powstałe w prowadzonej łącznie egzekucji: opłatę 

egzekucyjną, o której mowa w art. 64 § 5, opłatę za czynność egzekucyjną, o której 

mowa w art. 64 § 10 pkt 2, oraz wydatki egzekucyjne. 

§ 5. Nie obciąża się wierzyciela kosztami egzekucyjnymi powstałymi w postępowaniu 

egzekucyjnym, jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym 

prowadzącym to postępowanie, chyba że koszty egzekucyjne powstały w egzekucji 

prowadzonej przez inny organ egzekucyjny. 

§ 6. Organ egzekucyjny działający w ramach państwowej jednostki budżetowej lub 

będący państwową jednostką budżetową nie obciąża kosztami egzekucyjnymi 

wierzyciela działającego w ramach państwowej jednostki budżetowej lub będącego 

państwową jednostką budżetową. Wydatki egzekucyjne poniesione przez organ 

egzekucyjny, działający w ramach państwowej jednostki budżetowej lub będący 

państwową jednostką budżetową, są pokrywane z budżetu państwa. 

§ 7. Niewyegzekwowane 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 pokrywa z budżetu państwa. 

§ 8. W przypadkach, o których mowa 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 



- 34 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

pieniężnych będących przedmiotem zwrotu spowodowało państwo członkowskie lub 

państwo trzecie. Postanowienia o wysokości wydatków egzekucyjnych obciążających 

wierzyciela nie wydaje się. 

§ 9. Organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie wysokości kosztów 

egzekucyjnych: 

1) na wniosek zobowiązanego złożony w terminie 30 dni od dnia: 

a) wyegzekwowania w całości obowiązku, kosztów upomnienia i kosztów 

egzekucyjnych a w przypadku wyegzekwowania w całości obowiązku 

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

własności nieruchomości stało się ostateczne, 

b) zapłaty w całości należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej 

w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych, 

c) w którym postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego stało się 

ostateczne; 

2) z urzędu, jeżeli koszty egzekucyjne obciążają wierzyciela niebędącego 

jednocześnie organem egzekucyjnym, niezwłocznie, nie później niż w terminie 

30 dni od dnia wydania: 

a) zawiadomienia o przyczynach nieprzystąpienia do egzekucji, jeżeli nie 

wydano postanowienia o nieprzystąpieniu do egzekucji, 

b) postanowienia o nieprzystąpieniu do egzekucji, 

c) postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, 

d) postanowienia o zakończeniu egzekucji, o którym mowa w art. 62f § 1. 

§ 10. Na postanowienie w sprawie wysokości kosztów egzekucyjnych przysługuje 

zażalenie. 

§ 11. Wierzyciel dokonuje zapłaty kosztów egzekucyjnych organowi egzekucyjnemu nie 

później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie w sprawie wysokości 

kosztów egzekucyjnych stało się ostateczne.> 

 

<Art. 64ca. 

§ 1. Koszty egzekucyjne powstałe w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na 

podstawie tytułu wykonawczego wystawionego na należność pieniężną są 

dochodzone na podstawie tego tytułu, chyba że ustawa stanowi inaczej. 
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§ 2. W ponownie wszczętej egzekucji administracyjnej mogą być dochodzone koszty 

egzekucyjne powstałe w postępowaniu egzekucyjnym umorzonym z przyczyny 

określonej w art. 59 § 2: 

1) na wniosek wierzyciela – jeżeli zostały pokryte przez tego wierzyciela, 

2) z urzędu – jeżeli nie zostały uprzednio umorzone 

– niezależnie od kosztów egzekucyjnych powstałych w ponownie wszczętym 

postępowaniu egzekucyjnym. 

Art. 64cb. 

§ 1. Koszty egzekucyjne z tytułu: 

1) opłaty manipulacyjnej w wysokości 40 zł – przypadają na rzecz organu 

egzekucyjnego, który wszczął postępowanie egzekucyjne, jeżeli nie wszczęto 

egzekucji administracyjnej; 

2) opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł – przypadają na rzecz organu 

egzekucyjnego, który wszczął egzekucję administracyjną; 

3) opłaty egzekucyjnej i opłaty za czynności egzekucyjne – przypadają na rzecz 

organu egzekucyjnego, który te opłaty wyegzekwował lub uzyskał; 

4) wydatku egzekucyjnego – przypadają na rzecz organu egzekucyjnego, który go 

poniósł. 

§ 2. Organ egzekucyjny prowadzący postępowanie egzekucyjne wydaje postanowienie w 

sprawie rozliczenia kosztów egzekucyjnych, na wniosek organu egzekucyjnego, na 

rzecz którego te koszty przypadają zgodnie z § 1, lub z urzędu. Na postanowienie 

organu egzekucyjnego w sprawie rozliczenia kosztów egzekucyjnych przysługuje 

zażalenie. 

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się do rozliczenia kosztów egzekucyjnych, jeżeli organ 

egzekucyjny dokonujący tego rozliczenia, a także organ egzekucyjny, na rzecz 

którego przypadają koszty egzekucyjne zgodnie z § 1, działają w ramach państwowej 

jednostki budżetowej lub są państwowymi jednostkami budżetowymi. 

§ 4. Niewyegzekwowane od zobowiązanego koszty egzekucyjne są należne organowi 

egzekucyjnemu, który wydał w pierwszej instancji postanowienie o umorzeniu 

postępowania egzekucyjnego. 

Art. 64cc. 

Koszty egzekucyjne wyegzekwowane lub uzyskane w postępowaniu egzekucyjnym 

prowadzonym na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 16 
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listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej lub art. 6qa ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przypadają na rzecz 

jednostki samorządu terytorialnego, związku takich jednostek lub zarządu związku 

międzygminnego, któremu naczelnik urzędu skarbowego powierzył prowadzenie 

postępowania egzekucyjnego. Przepisy art. 64cb § 1, 2 i 4 stosuje się. 

 

Art. 64cd. 

§ 1. Jeżeli po wyegzekwowaniu lub uzyskaniu kosztów egzekucyjnych okaże się, że 

wszczęcie lub prowadzenie postępowania egzekucyjnego było niezgodne z prawem, w 

szczególności jeżeli w chwili wyegzekwowania lub uzyskania kosztów egzekucyjnych 

postępowanie egzekucyjne podlegało umorzeniu, organ egzekucyjny, który zakończył 

postępowanie egzekucyjne, zwraca zobowiązanemu lub wierzycielowi 

wyegzekwowane lub uzyskane koszty egzekucyjne wraz z ustawowymi odsetkami 

naliczonymi od dnia ich wyegzekwowania lub uzyskania do dnia obciążenia 

rachunku bankowego organu egzekucyjnego przekazywanymi środkami 

pieniężnymi. 

§ 2. Nie zwraca się kosztów egzekucyjnych wierzycielowi, jeżeli niezgodne z prawem 

wszczęcie lub prowadzenie egzekucji administracyjnej spowodował ten wierzyciel. 

§ 3. Zwrotu kosztów egzekucyjnych wraz z ustawowymi odsetkami dokonuje się na 

wniosek lub z urzędu niezwłocznie po dniu: 

1) w którym postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego stało się 

ostateczne; 

2) wyegzekwowania lub wykonania obowiązku, w tym zapłaty należności pieniężnej, 

odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów 

egzekucyjnych, a w przypadku wyegzekwowania tego obowiązku w egzekucji 

z nieruchomości – po dniu, w którym postanowienie o przyznaniu własności 

nieruchomości stało się ostateczne; 

3) uzyskania przez organ egzekucyjny informacji o uchyleniu albo stwierdzeniu 

nieważności orzeczenia stanowiącego podstawę wystawienia tytułu 

wykonawczego lub postanowienia o nadaniu temu orzeczeniu rygoru 

natychmiastowej wykonalności. 

§ 4. Jednocześnie ze zwrotem kosztów egzekucyjnych wraz z ustawowymi odsetkami 

zawiadamia się o tym zwrocie odpowiednio zobowiązanego lub wierzyciela. 
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§ 5. Organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie zwrotu kosztów egzekucyjnych 

wraz z ustawowymi odsetkami: 

1) na wniosek złożony nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia, o którym mowa w § 4, jeżeli zobowiązany lub wierzyciel 

kwestionuje wysokość zwróconych kosztów egzekucyjnych lub ustawowych 

odsetek wynikającą z zawiadomienia; 

2) jeżeli wniosek zobowiązanego lub wierzyciela o zwrot kosztów egzekucyjnych 

wraz z ustawowymi odsetkami nie zasługuje na uwzględnienie. 

§ 6. Na postanowienie w sprawie zwrotu kosztów egzekucyjnych wraz z ustawowymi 

odsetkami przysługuje zażalenie. 

§ 7. Organ egzekucyjny obciąża, w formie postanowienia, wierzyciela zwróconymi 

zobowiązanemu kosztami egzekucyjnymi wraz z ustawowymi odsetkami, chyba że 

niezgodne z prawem wszczęcie lub prowadzenie egzekucji administracyjnej 

spowodował organ egzekucyjny. Na postanowienie w sprawie obciążenia wierzyciela 

zwróconymi zobowiązanemu kosztami egzekucyjnymi wraz z ustawowymi odsetkami 

wierzycielowi przysługuje zażalenie. Przepisy art. 64c § 5, 6 i 11 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 8. Należności pieniężne pokryte przez wierzyciela z tytułu zwrotu zobowiązanemu 

kosztów egzekucyjnych wraz z ustawowymi odsetkami przypadają na rzecz organu 

egzekucyjnego, który dokonał tego zwrotu. 

§ 9. Przepisy § 1–8 stosuje się odpowiednio do kosztów egzekucyjnych: 

1) wyegzekwowanych lub uzyskanych w niezgodnej z prawem egzekucji do rzeczy 

lub prawa majątkowego; 

2) zapłaconych przez podmiot, o którym mowa w art. 71d § 1 pkt 1 i 2. 

 

Art. 64ce. 

W przypadku wyegzekwowania od zobowiązanego w ponownie wszczętej egzekucji 

administracyjnej kosztów egzekucyjnych pokrytych przez wierzyciela po umorzeniu 

postępowania egzekucyjnego z przyczyny określonej w art. 59 § 2, koszty te podlegają 

niezwłocznie zwrotowi temu wierzycielowi. Przepisu art. 64cd nie stosuje się.> 
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[Art. 64d. 

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

wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikającemu ze wskaźnika cen towarów 

i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

"Monitor Polski", z uwzględnieniem zaokrąglenia, o którym mowa w art. 27a. 

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

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

liczony od dnia 1 stycznia 2002 r. przekroczył 20% lub wielokrotność tej wielkości. 

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

podwyższone kwoty opłat za czynności egzekucyjne w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 

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

ustawie kwotowo.] 

[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, 

zagranicznego tytułu wykonawczego albo tytułu wykonawczego obejmującego należności 
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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. 

§ 4c. Organ egzekucyjny z urzędu umarza niewyegzekwowane koszty z tytułu opłaty, o której 

mowa w art. 64 § 1 pkt 2-6, naliczonej w egzekucji, w której doszło do zbiegu egzekucji 

administracyjnej i sądowej, w przypadku przejęcia prowadzenia łącznie egzekucji przez 

sądowy organ egzekucyjny. Nie wydaje się postanowienia w sprawie umorzenia kosztów 

egzekucyjnych. 

§ 4d. Organ egzekucyjny z urzędu umarza niewyegzekwowane koszty z tytułu opłaty, o której 

mowa w art. 64 § 1a, jeżeli opłata nie może być ściągnięta od zobowiązanego. Nie wydaje 

się postanowienia w sprawie umorzenia kosztów egzekucyjnych. 

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

zobowiązanemu i wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym. 

 

Art. 64f. 

Organ egzekucyjny, ze względu na ważny interes zobowiązanego, może rozłożyć na raty 

zapłatę przypadających na jego rzecz kosztów egzekucyjnych. Na postanowienie w sprawie 

rozłożenia na raty spłaty kosztów egzekucyjnych przysługuje zażalenie.] 

 

<Art. 64e. 

§ 1. Organ egzekucyjny prowadzący postępowanie egzekucyjne może umorzyć w całości 

lub w części koszty egzekucyjne. 

§ 2. Koszty egzekucyjne mogą być umorzone: 

1) na wniosek: 

a) zobowiązanego, jeżeli za umorzeniem przemawia ważny interes 

zobowiązanego lub interes publiczny, 
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b) wierzyciela, na którego wniosek została wszczęta egzekucja: 

– sądowa przejęta przez organ egzekucyjny w wyniku zbiegu – jeżeli za 

umorzeniem przemawia ważny interes wierzyciela, 

– administracyjna – jeżeli za umorzeniem przemawia interes publiczny; 

2) z urzędu, jeżeli wysokość kosztów egzekucyjnych powstałych w postępowaniu 

egzekucyjnym nie przekracza czterokrotności kosztów upomnienia. 

§ 3. W przypadku częściowego umorzenia kosztów egzekucyjnych w pierwszej 

kolejności umarza się opłatę egzekucyjną. 

§ 4. Organ egzekucyjny, na wniosek zobowiązanego lub wierzyciela prowadzących 

działalność gospodarczą, może umorzyć w całości lub w części koszty egzekucyjne, 

jeżeli umorzenie: 

1) nie stanowi pomocy publicznej; 

2) stanowi pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

– w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach 

prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis; 

3) stanowi pomoc publiczną: 

a) mającą na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi 

lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi, 

b) mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, 

c) zgodną z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, której 

dopuszczalność została określona przez właściwe organy Unii Europejskiej, 

udzielaną na przeznaczenia inne niż wymienione w lit. a i b. 

§ 5. W przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 4 pkt 3 lit. a i b, można 

umorzyć koszty egzekucyjne w całości lub w części, jeżeli w przepisach odrębnych 

zostały określone szczegółowe warunki udzielania tej pomocy zapewniające jej 

zgodność z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. 

§ 6. Pomoc publiczna, o której mowa w § 4 pkt 3 lit. c, może być udzielana na 

przeznaczenia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 64 ust. 5 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i zgodnie z warunkami określonymi 

w tych przepisach. 

§ 7. Na postanowienie w sprawie umorzenia kosztów egzekucyjnych przysługuje 

zażalenie. 
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§ 8. Jeżeli koszty egzekucyjne przypadają na rzecz innego organu egzekucyjnego, 

postanowienie, o którym mowa w § 7, wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten 

organ. 

§ 9. Organ egzekucyjny umarza z urzędu opłatę manipulacyjną, opłatę egzekucyjną i 

opłatę za czynności egzekucyjne, jeżeli 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. 

§ 10. Przepis § 9 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, o których mowa w art. 

29a, lub w przypadkach, o których mowa 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. 

§ 11. W przypadkach, o których mowa w § 2 pkt 2, § 9 i 10, sporządza się adnotację w 

rozumieniu art. 72 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

Art. 64f. 

§ 1. Na wniosek zobowiązanego organ egzekucyjny prowadzący postępowanie 

egzekucyjne może rozłożyć na raty zapłatę kosztów egzekucyjnych, w przypadku 

uzasadnionym względami społecznymi lub gospodarczymi. Przepisy art. 64e § 4–8 

stosuje się odpowiednio. 

§ 2. W razie niedotrzymania terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie zostały 

rozłożone koszty egzekucyjne, postanowienie o rozłożeniu na raty zapłaty kosztów 

egzekucyjnych wygasa w części dotyczącej raty niezapłaconej w terminie płatności. 

§ 3. W razie niedotrzymania terminu płatności trzech kolejnych rat, na jakie zostały 

rozłożone koszty egzekucyjne, postanowienie o rozłożeniu na raty wygasa w zakresie 

wszystkich niezapłaconych rat.> 
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<Art. 65a. 

§ 1. Obowiązek zapłaty kosztów egzekucyjnych przedawnia się z upływem 3 lat, licząc 

od końca roku kalendarzowego, w którym wygasł egzekwowany obowiązek. 

§ 2. Obowiązek zapłaty kosztów egzekucyjnych obciążających wierzyciela przedawnia 

się z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym postanowienie w sprawie wysokości 

tych kosztów stało się ostateczne. 

§ 3. Obowiązek zwrotu zobowiązanemu lub wierzycielowi kosztów egzekucyjnych wraz z 

ustawowymi odsetkami przedawnia się z upływem 3 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym zaistniały zdarzenia określone w art. 64cd § 3. Złożenie 

wniosku, o którym mowa w art. 64cd § 5, przerywa bieg terminu przedawnienia. Po 

przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego 

po dniu, w którym złożono ten wniosek. 

§ 4. Obowiązek zapłaty przez wierzyciela kosztów egzekucyjnych zwróconych 

zobowiązanemu wraz z ustawowymi odsetkami przedawnia się z upływem 3 lat, 

licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doręczono wierzycielowi ostateczne 

postanowienie w sprawie obciążenia wierzyciela zwróconymi zobowiązanemu 

kosztami egzekucyjnymi wraz z ustawowymi odsetkami. 

§ 5. Bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w § 1, 2 i 4, nie ulega przerwaniu i 

zawieszeniu.> 

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 

naczelnika urzędu skarbowego, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 
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ministra właściwego do spraw instytucji finansowych albo ministra właściwego do 

spraw budżetu; 

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. 

§ 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.] 

<§ 8. Państwowe jednostki budżetowe, których należności dochodzone w egzekucji 

administracyjnej stanowią dochód budżetu państwa, są upoważnione do 

przeznaczenia odpowiedniej części uzyskanych z egzekucji wpływów na pokrycie 

wydatków, o których mowa w § 1.> 

Art. 67. 

§ 1. Z zastrzeżeniem art. 68 § 1, podstawę zastosowania środków egzekucyjnych, o których 

mowa w art. 1a pkt 12 lit. a, stanowi zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego 

zobowiązanego u dłużnika zajętej wierzytelności albo protokół zajęcia prawa 

majątkowego, albo protokół zajęcia i odbioru ruchomości, albo protokół odbioru 

dokumentu, sporządzone według wzoru określonego w drodze rozporządzenia przez 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Określając wzór, minister 

uwzględni uwarunkowania wynikające z elektronicznego przetwarzania danych zawartych 

w tym zawiadomieniu lub protokołach. 

§ 1a. Zawiadomienia o zajęciu i inne pisma w ramach stosowanego środka egzekucyjnego 

mogą być doręczane przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem 
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środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku nie stosuje się wzoru, o którym 

mowa w § 1. 

§ 2. Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego zobowiązanego u dłużnika zajętej 

wierzytelności zawiera: 

1)   oznaczenie zobowiązanego, wierzyciela i organu egzekucyjnego; 

2)   oznaczenie dłużnika zajętej wierzytelności; 

3)   określenie stosowanego środka egzekucyjnego; 

4)   numer tytułu wykonawczego stanowiącego podstawę do zajęcia; 

5)   kwotę należności, okres, za który należność została ustalona lub określona, termin 

płatności należności, rodzaj i stopę odsetek z tytułu niezapłacenia należności w 

terminie oraz kwotę odsetek naliczonych do dnia wystawienia zawiadomienia; 

[6)   kwotę należnych kosztów egzekucyjnych;] 

<6) kwotę kosztów egzekucyjnych: 

a) opłaty manipulacyjnej, 

b) opłaty za czynności egzekucyjne, 

c) wydatków egzekucyjnych, 

d) opłaty egzekucyjnej, 

e) powstałych w postępowaniu egzekucyjnym umorzonym z przyczyny określonej w 

art. 59 § 2 w przypadku, o którym mowa w art. 64ca § 2;> 

7)   wezwanie dłużnika zajętej wierzytelności do realizacji zajęcia lub powiadomienia 

organu egzekucyjnego o przeszkodzie w realizacji zajęcia; 

8)   pouczenie zobowiązanego i dłużnika zajętej wierzytelności o skutkach zajęcia; 

9)   datę wystawienia zawiadomienia, podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska 

służbowego podpisującego oraz odcisk pieczęci organu egzekucyjnego. 

§ 2a. Jeżeli zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego doręcza się dłużnikowi zajętej 

wierzytelności przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków 

komunikacji elektronicznej: 

1)   w zawiadomieniu o zajęciu nie umieszcza się podpisu z podaniem imienia, nazwiska i 

stanowiska służbowego podpisującego oraz odcisku pieczęci organu egzekucyjnego; 

2)    zawiadomienie o zajęciu zawiera numer PESEL lub NIP zobowiązanego, o ile są 

znane organowi egzekucyjnemu; 

[3)   zawiadomienie o zajęciu opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.] 
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[§ 2b. W przypadkach, o których mowa w § 1a, organ egzekucyjny sporządza wydruk 

zawiadomienia o zajęciu. Doręczenie zobowiązanemu wydruku zawiadomienia o zajęciu 

uznaje się za doręczenie odpisu tego zawiadomienia.] 

§ 2c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

sporządzania i dokonywania doręczeń dokumentów przesyłanych w ramach stosowanego 

środka egzekucyjnego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem 

środków komunikacji elektronicznej, mając na względzie bezpieczeństwo posługiwania 

się dokumentami w postaci elektronicznej oraz sprawność i skuteczność egzekucji. 

§ 3. Do protokołu zajęcia prawa majątkowego stosuje się odpowiednio § 4. 

§ 4. Protokół zajęcia i odbioru ruchomości zawiera treść określoną w § 2 pkt 1, 4-6 i 9 oraz w 

art. 53 § 1 pkt 5, a ponadto: 

1)   wyszczególnienie zajętych ruchomości z podaniem ich ilości, rodzaju jednostki miary 

i wartości szacunkowej ruchomości, jeżeli jej oszacowanie nie zostało zastrzeżone dla 

biegłego skarbowego; 

2)   adnotację, które z zajętych ruchomości mogą być sprzedane bezpośrednio po zajęciu, 

a także które ruchomości poborca pozostawia pod dozorem zobowiązanego lub osoby 

zastępującej zobowiązanego, a które odbiera; 

3)   pouczenie zobowiązanego o skutkach zajęcia ruchomości i przysługującym mu prawie 

zaskarżenia w postaci zgłoszenia zarzutów; 

4)   pouczenie dozorcy o skutkach przyjęcia ruchomości pod dozór. 

§ 5. Protokół odebrania dokumentu zawiera treść określoną w § 2 pkt 1, 4-6 i 9 i § 4 pkt 3 

oraz w art. 53 § 1 pkt 1, 2 i 4-6, a ponadto: 

1)   oznaczenie lub opis odebranego dokumentu; 

2)   wartość szacunkową prawa majątkowego związanego z tym dokumentem. 

 

[Art. 68a. 

Wpłata dokonana przez dłużnika zajętej wierzytelności do organu egzekucyjnego wywiera ten 

sam skutek, co wpłata dokonana przez zobowiązanego do rąk wierzyciela.] 
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<Art. 68a. 

Wpłata dokonana przez dłużnika zajętej wierzytelności do organu egzekucyjnego 

wywiera ten sam skutek, co wpłata dokonana przez zobowiązanego do rąk wierzyciela, 

chyba że wpłata ta nie podlega przekazaniu przez organ egzekucyjny do wierzyciela.> 

 

<Art. 71d. 

§ 1. Należność pieniężna, odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie, koszty 

upomnienia oraz koszty egzekucyjne mogą być zapłacone organowi egzekucyjnemu 

przez: 

1) aktualnego właściciela lub użytkownika wieczystego przedmiotu hipoteki 

przymusowej niebędących zobowiązanymi – jeżeli te należności są zabezpieczone 

tą hipoteką; 

2) aktualnego właściciela przedmiotu zastawu skarbowego niebędącego 

zobowiązanym – jeżeli te należności są zabezpieczone tym zastawem; 

3) małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę 

zobowiązanego; 

4) inny podmiot – jeżeli łączna wysokość tych należności nie przekracza 5 000 zł. 

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 3 i 4, jeżeli dowód zapłaty nie budzi 

wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na należność pieniężną, odsetki z tytułu 

niezapłacenia jej w terminie, koszty upomnienia i koszty egzekucyjne uznaje się, że 

zapłata pochodzi ze środków zobowiązanego. 

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się do zapłaty wierzycielowi należności pieniężnej, odsetek z 

tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztów upomnienia.> 

 

Art. 115. 

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

[1)   koszty egzekucyjne i koszty upomnienia;] 

<1) opłatę manipulacyjną;> 

<1a) opłatę za czynności egzekucyjne; 

1b) wydatki egzekucyjne; 

1c) koszty egzekucyjne powstałe w postępowaniu egzekucyjnym umorzonym z 

przyczyny określonej w art. 59 § 2 w przypadku, o którym mowa w art. 64ca § 2; 

1d) opłatę egzekucyjną; 
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1e) 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 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 
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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. 

§ 5a. Jeżeli z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokojeniu podlegają zarówno wierzytelności 

zabezpieczone hipoteką, jak i prawa lub roszczenia ciążące na nieruchomości, o 

pierwszeństwie między hipoteką a tymi prawami lub roszczeniami rozstrzyga chwila, od 

której liczy się skutki wpisu hipoteki, prawa lub roszczenia do księgi wieczystej. 

§ 5b. Roszczenia nabywcy wynikające z odstąpienia od umowy deweloperskiej, o której 

mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu 

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1468), lub z 

przekształcenia roszczenia z umowy deweloperskiej w toku postępowania 

restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, podlegają zaspokojeniu z kwoty uzyskanej z 

egzekucji z nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie, na 

takich samych zasadach, jak roszczenie z umowy deweloperskiej, z pierwszeństwem 

wynikającym z ujawnienia w księdze wieczystej przysługującego nabywcy roszczenia z 

umowy deweloperskiej także w przypadku, gdy wpis o ujawnieniu tego roszczenia został 

wykreślony. 

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

wszystkich należności, należności dalszej kolejności zaspokaja się dopiero po zupełnym 

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. 

<§ 7. Nadwyżkę lub niedobór wynikające z końcowego rozliczenia kwot uzyskanych z 

egzekucji, w wysokości nieprzekraczającej 99 gr, traktuje się odpowiednio jako 

kwoty należne albo umorzone z mocy prawa. 

§ 8. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do kwoty uzyskanej w wyniku zapłaty organowi 

egzekucyjnemu przez zobowiązanego lub podmiot, o którym mowa w art. 71d § 1, po 
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wszczęciu egzekucji administracyjnej, należności pieniężnej, odsetek z tytułu 

niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych.> 

 

Art. 135. 

W sprawach kosztów wykonania zastępczego, nieuregulowanych w art. 127-134, stosuje się 

przepisy [art. 64c-65] <art. 64c–64cb, art. 64cd, art. 64ce oraz art. 64e–65a> . 

 

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.] 

<§ 1. Przepisy art. 64 § 10 i 12, art. 64a–64ce oraz art. 64e–65a stosuje się odpowiednio 

do opłat za czynności zabezpieczające 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. [Przepisy art. 64c § 6a pkt 2 i § 7 

stosuje się odpowiednio]. <Przepisy art. 64c § 5, 6 i § 9 pkt 2 oraz § 10 i 11 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. 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.] 
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<§ 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 i 3.> 

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

się przepisów działu IV. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 924 i 

1018) 

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, 

e)   określającej wysokość zaległości podatkowej, o której mowa w art. 52 oraz art. 52a; 

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, o której mowa w § 2 pkt 2. 

§ 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 
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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, 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.] 

<§ 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 koszty egzekucyjne.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 300, 303 i 730) 

Art. 24. 

1. (utracił moc). 

1a. W razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości Zakład może 

wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę do wysokości 100% nieopłaconych 

składek. Od decyzji w sprawie wymierzenia dodatkowej opłaty przysługuje odwołanie do 

sądu według zasad określonych w art. 83. 

1b. W stosunku do płatnika składek będącego osobą fizyczną, skazanego prawomocnym 

wyrokiem za nieopłacenie składek lub opłacenie ich w zaniżonej wysokości, dodatkowej 

opłaty za ten sam czyn nie wymierza się. 

1c. W razie wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie dotyczące 

nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości postępowania o 

wymierzenie dodatkowej opłaty płatnikowi składek będącemu osobą fizyczną za ten sam 



- 52 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

czyn nie wszczyna się, a wszczęte zawiesza się do dnia zakończenia postępowania w 

sprawie o przestępstwo lub wykroczenie. 

1d. W razie prawomocnego skazania płatnika będącego osobą fizyczną za przestępstwo lub 

wykroczenie polegające na nieopłaceniu składek lub opłaceniu ich w zaniżonej 

wysokości: 

1)   wszczęte postępowanie o wymierzenie dodatkowej opłaty za ten sam czyn umarza się 

z urzędu; 

2)   decyzję o wymierzeniu dodatkowej opłaty za ten sam czyn uchyla się z urzędu, a 

pobraną opłatę zwraca się, niezwłocznie wraz z odsetkami, w wysokości i na zasadach 

określonych przepisami prawa cywilnego od dnia pobrania dodatkowej opłaty. 

2. Składki oraz odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia i dodatkowa 

opłata, zwane dalej "należnościami z tytułu składek", nieopłacone w terminie, podlegają 

ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub 

egzekucji sądowej. 

3. (uchylony). 

4. Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w 

którym stały się wymagalne, z zastrzeżeniem ust. 5-6. 

<4a. Do kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia przepisów ust. 4 oraz 5–6 nie 

stosuje się.> 

5. Nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką lub 

zastawem, jednakże po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być 

egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i 

odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia. 

5a. Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu od dnia 

zawarcia umowy, o której mowa w art. 29 ust. 1a, do dnia terminu płatności odroczonej 

należności z tytułu składek lub ostatniej raty. 

5b. Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od dnia podjęcia pierwszej czynności 

zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został 

zawiadomiony, do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego. 

5c. Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu bieg terminu 

przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia 

się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego lub jego umorzeniu. 
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5d. Przedawnienie należności z tytułu składek wynikających z decyzji o odpowiedzialności 

osoby trzeciej lub następcy prawnego następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym decyzja została wydana. 

5e. Bieg terminu przedawnienia zawiesza się, jeżeli wydanie decyzji jest uzależnione od 

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zawieszenie biegu 

terminu przedawnienia trwa do dnia, w którym decyzja innego organu stała się ostateczna 

lub orzeczenie sądu uprawomocniło się, nie dłużej jednak niż przez 2 lata. 

5f. W przypadku wydania przez Zakład decyzji ustalającej obowiązek podlegania 

ubezpieczeniom społecznym, podstawę wymiaru składek lub obowiązek opłacania 

składek na te ubezpieczenia, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu od dnia 

wszczęcia postępowania do dnia, w którym decyzja stała się prawomocna. 

6. Bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w ust. 4, ulega zawieszeniu od dnia śmierci 

spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia 

spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia, nie dłużej jednak niż do 

dnia, w którym upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy. 

6a. Nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez Zakład z urzędu na poczet 

zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku - na poczet przyszłych składek, 

chyba że płatnik składek złoży wniosek o zwrot składek, z zastrzeżeniem ust. 6c, 8 i 8d. 

6b. Zakład zawiadamia płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych składek, które 

zgodnie z ust. 6a mogą być zwrócone, chyba że nie przekraczają wysokości kosztów 

upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. 

6c. Po stwierdzeniu, że składki zostały nienależnie opłacone, płatnik składek może złożyć 

wniosek o ich zwrot. 

6d. Nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wpływu 

wniosku, o którym mowa w ust. 6c. 

6e. Jeżeli nienależnie opłacone składki nie zostaną zwrócone w terminie określonym w ust. 

6d, podlegają oprocentowaniu w wysokości równej odsetkom za zwłokę pobieranym od 

zaległości podatkowych, od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6c. 

6f. W przypadku braku płatnika składek lub jego następcy prawnego Zakład zawiadamia 

ubezpieczonego o kwocie nienależnie opłaconych składek w części sfinansowanej przez 

ubezpieczonego i na jego wniosek zwraca nienależnie opłacone składki. Przepisy ust. 6c-

6e stosuje się odpowiednio. 

6g. Nienależnie opłacone składki ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia: 
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1)   otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6b; 

2)   opłacenia składek, w przypadku braku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6b. 

6h. Bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w ust. 6g, ulega zawieszeniu: 

1)   w przypadku wydania przez Zakład decyzji w sprawie nienależnie opłaconych składek 

- od dnia wszczęcia postępowania do dnia, w którym decyzja stała się prawomocna; 

2)   jeżeli wydanie decyzji w sprawie nienależnie opłaconych składek jest uzależnione od 

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd - do dnia, w którym 

decyzja innego organu stała się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło się, nie 

dłużej jednak niż na okres 2 lat; 

3)   od dnia śmierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o 

stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia, 

nie dłużej jednak niż do dnia, w którym upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy; 

4)   w przypadku wydania przez Zakład decyzji stwierdzającej brak obowiązku podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub obniżającej podstawę wymiaru składek na te 

ubezpieczenia - od dnia wszczęcia postępowania do dnia, w którym decyzja stała się 

prawomocna. 

7. (utracił moc). 

8. Nienależnie opłacona składka odprowadzona do otwartego funduszu emerytalnego podlega 

zwrotowi w wysokości nominalnej wartości składki. 

8a. (uchylony). 

8aa. Przepis ust. 8 stosuje się także do zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w 

art. 40a: 

1)   składek; 

2)   kwot środków przekazanych przez otwarty fundusz emerytalny, o których mowa w 

art. 40c ust. 2. 

8b. (uchylony). 

8c. (uchylony). 

8d. W przypadku gdy w wyniku błędu instytucji obsługującej wpłaty składek nienależnie 

opłacone składki zostały sfinansowane ze środków tej instytucji, kwota nienależnie 

wpłacona jest zwracana tej instytucji. 

8e. Jeżeli nominalna wartość składki, o której mowa w ust. 8, jest: 

1)   wyższa od kwoty nienależnie otrzymanej składki, którą otwarty fundusz emerytalny 

jest zobowiązany zwrócić do Zakładu na podstawie przepisów o organizacji i 
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funkcjonowaniu funduszy emerytalnych - różnica jest finansowana z funduszu 

emerytalnego, wyodrębnionego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

2)   niższa od kwoty nienależnie otrzymanej składki, którą otwarty fundusz emerytalny 

jest zobowiązany zwrócić do Zakładu na podstawie przepisów o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych - różnica stanowi przychody funduszu 

emerytalnego, wyodrębnionego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

9. Odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne oraz dodatkowa opłata finansowane są w całości z 

własnych środków przez płatnika składek. 

 

Art. 84. 

1. Osoba, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, jest obowiązana 

do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości i na zasadach 

określonych przepisami prawa cywilnego, z uwzględnieniem ust. 11. 

2. Za kwoty nienależnie pobranych świadczeń uważa się: 

1)   świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa 

do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty w całości lub w części, jeżeli osoba 

pobierająca świadczenie była pouczona o braku prawa do ich pobierania; 

2)   świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie nieprawdziwych zeznań lub 

fałszywych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzania w 

błąd organu wypłacającego świadczenia przez osobę pobierającą świadczenia. 

3. 
(10)

 Nie można żądać zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń 

społecznych za okres dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy, jeżeli osoba pobierająca 

świadczenia zawiadomiła organ wypłacający świadczenia o zajściu okoliczności 

powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty, a mimo to 

świadczenia były nadal wypłacane, a w pozostałych przypadkach - za okres dłuższy niż 

ostatnie 3 lata. 

4. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń ustalone prawomocną decyzją oraz kwoty odsetek 

i kosztów upomnienia, zwane dalej "należnościami z tytułu nienależnie pobranych 

świadczeń", podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń, a jeżeli prawo do świadczeń 

nie istnieje - ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji, z zastrzeżeniem ust. 8c. 
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4a. Nienależnie pobrane świadczenia mogą być zabezpieczane hipoteką przymusową i 

ustawowym prawem zastawu, z wyjątkiem przypadku, gdy podlegają potrąceniu z bieżąco 

wypłacanych świadczeń. Przepisy art. 26 i 27 stosuje się odpowiednio. 

5. Przepisów ust. 2-4 i 8 nie stosuje się, jeżeli przepisy szczególne określające zasady 

przyznawania i wypłacania świadczeń stanowią inaczej. 

6. Jeżeli pobranie nienależnych świadczeń zostało spowodowane przekazaniem przez płatnika 

składek lub inny podmiot nieprawdziwych danych mających wpływ na prawo do 

świadczeń lub na ich wysokość, obowiązek zwrotu tych świadczeń wraz z odsetkami, o 

których mowa w ust. 1, obciąża odpowiednio płatnika składek lub inny podmiot. 

7. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń ulegają przedawnieniu po upływie 10 

lat, licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej te należności. Przepisy art. 24 

ust. 5-5c stosuje się odpowiednio. <Do kosztów upomnienia przepisów zdania 

pierwszego i drugiego nie stosuje się.> 

7a. W przypadku osoby, która nienależnie pobrała świadczenie, decyzji, o której mowa w ust. 

7, nie wydaje się później niż w terminie 5 lat od ostatniego dnia okresu, za który pobrano 

nienależne świadczenie. 

8. Zakład może odstąpić od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych 

świadczeń w całości lub w części, odroczyć termin ich płatności albo rozłożyć je na raty, 

jeżeli: 

1)   zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności lub 

2)   kwota nienależnie pobranych świadczeń nie przewyższa kosztów upomnienia w 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

8a. Od kwot nienależnie pobranych świadczeń, które rozłożono na raty albo których termin 

płatności odroczono, nie nalicza się odsetek, począwszy od dnia wpływu wniosku o 

udzielenie tych ulg. 

8b. Rozłożenie na raty kwot należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń albo 

odroczenie terminu ich płatności następuje w formie umowy. 

8c. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie ustalonych przez Zakład rat, pozostała kwota staje się 

natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości i na 

zasadach określonych przepisami prawa cywilnego. 

8d. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, których termin płatności odroczono 

lub które rozłożono na raty, nie podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń. 
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8e. Jeżeli wpłata na poczet należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń nie pokrywa 

w całości tych należności, dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na pokrycie 

w całości kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych, a pozostałą część zalicza się 

proporcjonalnie na poczet kwoty nienależnie pobranych świadczeń oraz kwoty odsetek w 

stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota nienależnie pobranych świadczeń do 

kwoty odsetek. 

9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się także do pieniężnych świadczeń innych niż z ubezpieczeń 

społecznych, wypłacanych przez Zakład na mocy odrębnych przepisów. 

10. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio do świadczeń wypłaconych bezpośrednio przez 

pracodawcę. 

11. Jeżeli osoba pobierająca świadczenia zawiadomiła organ wypłacający te świadczenia o 

zajściu okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich 

wypłaty, a mimo to świadczenia były nadal wypłacane, kwoty nienależnie pobranych 

świadczeń z ubezpieczeń społecznych podlegają zwrotowi bez odsetek. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, 

2245 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 643, 730 i 1030) 

 

Art. 98. 

1. Prezes UKE, niezwłocznie po ustaleniu należnej dopłaty, rozpoczyna postępowanie w 

sprawie ustalenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązanych do pokrycia 

dopłaty i wysokości ich udziału w dopłacie. 

2. Prezes UKE ustala jednolity wskaźnik procentowego udziału wszystkich przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych obowiązanych do udziału w pokryciu dopłaty, biorąc pod uwagę 

wysokość dopłaty, która podlega pokryciu. Wysokość udziału danego przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego w pokryciu dopłaty, nie wyższa niż 1% jego przychodów, ustalana 

jest proporcjonalnie do wysokości przychodów tego przedsiębiorcy w danym roku 

kalendarzowym, uzyskanych z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej. 

3. Prezes UKE ustala, w drodze decyzji, kwotę udziału w pokryciu dopłaty dla przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

4. Kwota dopłaty podlega administracyjnej egzekucji należności pieniężnych. 
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[5. Jeżeli kwota dopłaty uzyskana została od przedsiębiorcy w drodze egzekucji, kwotę 

wydatków związanych z przekazaniem egzekwowanej należności przedsiębiorcy 

wyznaczonemu, uprawnionemu do otrzymania dopłaty oraz opłatę komorniczą pokrywa 

przedsiębiorca telekomunikacyjny obowiązany do udziału w pokryciu dopłaty, przeciwko 

któremu toczyło się to postępowanie egzekucyjne.] 

<5. Jeżeli kwota dopłaty uzyskana została od przedsiębiorcy w drodze egzekucji, kwotę 

wydatków związanych z przekazaniem egzekwowanej należności przedsiębiorcy 

wyznaczonemu, uprawnionemu do otrzymania dopłaty pokrywa przedsiębiorca 

telekomunikacyjny obowiązany do udziału w pokryciu dopłaty, przeciwko któremu 

toczyło się to postępowanie egzekucyjne.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 785 i 1043) 

Art. 95. 

1. Nie pobiera się opłat od wniosku: 

1)   o udzielenie zabezpieczenia, zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym postępowanie; 

2)   o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka, o nadanie dziecku nazwiska, o 

przysposobienie dziecka, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub 

pozostającej pod opieką oraz o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub 

rodzinnym domu dziecka; 

3)   o przesłuchanie świadka testamentu ustnego, o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz 

o zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu; 

4)   będącego podstawą wszczęcia przez sąd postępowania z urzędu, a także od pism 

składanych sądowi opiekuńczemu w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy 

albo nałożonego przez ten sąd; 

5)   o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt; 

6)   o wpis w księdze wieczystej prawa własności uzyskanego na podstawie 

przekształcenia, o którym mowa w art. 1 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 83, z 2015 r. poz. 373 i 524 oraz z 2018 r. poz. 1716); 
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<6a) naczelnika urzędu skarbowego o wpis w księdze wieczystej hipoteki 

przymusowej na zabezpieczenie należności państw członkowskich lub państw 

trzecich w rozumieniu art. 1a pkt 8c i 8d ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. 

zm.);> 

7)   o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji społecznych oraz kościołów i 

związków wyznaniowych ubiegających się o status organizacji pożytku publicznego; 

8)   wynikającego ze zmian w podziale terytorialnym państwa, o wpis w księdze 

wieczystej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego na rzecz jednostek 

samorządu terytorialnego; 

9)   o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na 

podstawie umowy o mediację; 

10)  komornika o wykreślenie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji. 

1a. Nie pobiera się opłat od pozwu o odszkodowanie, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 

22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w 

czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz. U. poz. 1955). 

1b. Nie pobiera się opłat od pozwu o ochronę dóbr osobistych, gdy sprawa dotyczy 

patriotycznych tradycji zmagań Narodu Polskiego z okupantami, nazizmem i 

komunizmem, wniesionego przez kombatanta w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 

stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276) lub jego zstępnego, a także 

osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa 

przyznaje zdolność prawną, których statutowym celem jest ochrona patriotycznych 

tradycji zmagań Narodu Polskiego z okupantami, nazizmem i komunizmem. 

1c. Nie pobiera się opłat od pozwu o roszczenie majątkowe z tytułu zbrodni ludobójstwa, 

zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennej lub zbrodni agresji. 

1d. Nie pobiera się opłat od pozwu o ochronę dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej lub 

Narodu Polskiego, o którym mowa w art. 53o i art. 53p ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o 

Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2032 i 2529 oraz z 2019 r. poz. 131). 

2. Nie pobiera się opłat od: 
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1)   zażalenia na postanowienie sądu, którego przedmiotem jest odmowa zwolnienia od 

kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia 

adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie; 

2)   zażalenia na postanowienie sądu dotyczące wysokości opłaty albo wysokości 

wydatków; 

3)   skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie zwolnienia od kosztów 

sądowych; 

4)   skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie odmowy ustanowienia 

adwokata lub radcy prawnego. 

3. Nie pobiera się opłat od wniosku, zażalenia i apelacji nieletniego w postępowaniu w 

sprawach nieletnich. 

4. Nie pobiera się opłat od skargi na orzeczenie referendarza sądowego i zażalenia w 

elektronicznym postępowaniu upominawczym. 

 


