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RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH I OPINIOWANIA  

PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O POSTĘPOWANIU 

EGEZKUCYJNYM W ADMINISTRACJI ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW 

 

 

 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (wcześniej projekt ustawy 

o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o kosztach 

sądowych w sprawach cywilnych) w dniu 5 kwietnia 2018 r. został udostępniony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji. Żadne 

podmioty nie wyraziły zainteresowania pracami nad projektem w trybie tej ustawy. 

 

Projekt ustawy pismem z dnia 4 kwietnia 2018 r. skierowano do konsultacji z Zakładem 

Ubezpieczeń Społecznych, Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich, Unią 

Metropolii Polskich, Związkiem Województw RP, Urzędem Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Prokuratorią Generalną 

Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Krajową Reprezentacją 

Samorządowych Kolegiów Odwoławczych. 

 

Projekt ustawy dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego i został przedstawiony do 

rozpatrzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która w dniu 25 kwietnia 

2018 r. uznała go za uzgodniony.  

 

Do projektu ustawy zostały zgłoszone uwagi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Związek 

Banków Polskich, Związek Województw RP (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego), Unię Metropolii Polskich, Urząd m. st. 

Warszawy, Urząd Miasta w Częstochowie oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

Uwagi Związku Banków Polskich  

Uwagi dotyczyły art. 1 pkt 24 (art. 69b ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) 

nakładającego na banki obowiązek naliczenia opłaty egzekucyjnej. 

Uwagi zostały uwzględnione poprzez rezygnację z tego przepisu. 

 

Uwagi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
W dniu 16 maja 2018 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami ZUS celem wyjaśnienia 

stanowiska resortu do zgłoszonych uwag do projektu ustawy. 

 

Uwaga o charakterze ogólnym  

Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych ZUS proponował zdefiniować pojęcie 

egzekucji administracyjnej (chwili jej wszczęcia) w kontekście odróżnienia od postępowania 

egzekucyjnego.  

Uwaga nieuwzględniona 

Propozycja wykracza poza zakres projektu ustawy, nie ma bowiem bezpośredniego związku 

z regulacjami dotyczącymi kosztów egzekucyjnych.  

 

Uwaga do art. 1 pkt 4 lit. b oraz pkt 21  
ZUS wskazał, że na gruncie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.) kwestia przedawnienia kosztów 
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upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych jest uregulowana odmiennie od rozwiązań 

proponowanych w projekcie. Zatem w ocenie ZUS rozstrzygnięcia wymaga, jakie zasady 

kolizyjne będą miały zastosowanie. Dodatkowo w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych 

są zawarte uregulowania dotyczące przesłanek powodujących przerwanie lub zawieszenie 

biegu terminu przedawnienia kosztów egzekucyjnych, co nie zostało uregulowane w projekcie 

ustawy.    

Uwaga uwzględniona  

Wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych o charakterze dostosowawczym do rozwiązań proponowanych w projekcie 

ustawy. Ponadto uzupełniono regulacje projektu ustawy dotyczące przerwania i zawieszenia 

terminu przedawnienia kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych.  

 

Uwagi do art. 1 pkt 13 

1. Zdaniem ZUS wątpliwości budzi zasadność zróżnicowania kwoty opłaty manipulacyjnej 

w zależności od momentu postępowania egzekucyjnego. W ocenie Zakładu z dotychczasowych 

interpretacji oraz uzasadnienia projektu wynika, że opłata manipulacyjna jest pobierana 

w związku ze wszczęciem postępowania egzekucyjnego jako rekompensata podjętych 

czynności technicznych związanych z badaniem tytułu wykonawczego. Zatem niezrozumiałe 

zróżnicowanie kwoty tej samej opłaty za wszczęcie postępowania egzekucyjnego i za 

wszczęcie egzekucji. Zakład zaproponował pozostanie przy dotychczasowym rozwiązaniu 

polegającym na tym, że opłata manipulacyjna była naliczona wyłącznie za wszczęcie 

postępowania egzekucyjnego i należna w całości organowi wszczynającemu postępowanie 

egzekucyjne. ZUS podniósł również , że obowiązek uiszczenia opłaty manipulacyjnej powstaje 

już z chwilą wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W ocenie Zakładu projektowany § 2 

wydaje się sprzeczny z § 1. Zakłada się, że opłata manipulacyjna będzie ulegała podwyższeniu 

do wysokości 100 zł z chwilą wszczęcia egzekucji (wystawienia zajęcia). Natomiast § 2 

reguluje przypadki, kiedy opłata nie ulega podwyższeniu, czyli de facto jest związana 

z zapłaceniem całości należności objętych tytułem wykonawczym. Jeżeli zatem należności 

zostaną spłacone to wszczęcie egzekucji jest bezpodstawne, a tym samym nie wystąpi 

przesłanka naliczenia wyższej opłaty manipulacyjnej; 

Uwaga nieuwzględniona 

Proponowane rozwiązania przewidują inną wysokość opłaty manipulacyjnej na etapie 

wszczęcia postępowania egzekucyjnego, zaś inną wysokość – na etapie wszczęcia egzekucji 

administracyjnej. Inny jest bowiem zakres działań organu egzekucyjnego na tych etapach, 

różna winna być więc wysokość tej opłaty, której celem jest pokrycie wydatków związanych 

ze wszczęciem odpowiednio postępowania egzekucyjnego i egzekucji administracyjnej. 

 

2. ZUS wskazał, że w przypadku nieopłacenia należności za dany miesiąc rozliczeniowy Zakład 

jako wierzyciel może wystawić do czterech tytułów wykonawczych, co oznacza to, że od 

zobowiązanego zostanie pobrane co najmniej 160 zł opłaty manipulacyjnej, a w przypadku jej 

podwyższenia za wszczęcie egzekucji nawet 400 zł., co powoduje niewspółmierny wzrost 

kosztów egzekucyjnych w stosunku do zobowiązań z tytułu składek. 

Uwaga uwzględniona poprzez dodanie w art. 6 upea przepisu umożliwiającego 

niepodejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych 

w szczególnie uzasadnionych przypadkach, chyba że okres do upływu terminu przedawnienia 

należności pieniężnej będzie krótszy niż 6 miesięcy.  

 

3. W projektowanym art. 64 § 4 Zakład zaproponował zastąpienie określenia „obowiązek 

zapłaty opłaty manipulacyjnej nie powstaje w przypadku, o którym mowa w art. 61.” 
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określeniem „nie pobiera się opłaty manipulacyjnej za ponowne wszczęcie egzekucji, o której 

mowa w art. 61”. 

Uwaga nieuwzględniona 

W przypadku uwzględnienia propozycji ZUS obowiązek zapłaty opłaty manipulacyjnej by 

powstał, jednakże nie można byłoby jej pobrać.  

 

4. W projektowanym art. 64 § 2, § 6 i § 9 ZUS zaproponował rozważenie dodania jako warunku 

obniżenia opłaty manipulacyjnej lub egzekucyjnej bądź udzielenia ulgi - konieczności 

uregulowania opłaty manipulacyjnej i wydatków. Biorąc pod uwagę zmienione brzmienie art. 

115, zgodnie z którym w pierwszej kolejności pokrywa się opłatę manipulacyjną, opłatę za 

czynności egzekucyjne i wydatki egzekucyjne, organ w każdym przypadku w pierwszej 

kolejności rozliczy wpłatę na te należności a następnie pokryje pozostałe (koszty upomnienia, 

należność główną, odsetki), co spowoduje niedopłatę i konieczność wszczęcia egzekucji oraz 

naliczenia wyższej opłaty manipulacyjnej.  

Uwaga nieuwzględniona 

Obniżenie opłaty ma na celu promowanie dobrowolnego wykonywania obowiązku 

dochodzonego w trybie egzekucji administracyjnej i nie powinno być uzależnione o zapłaty 

opłaty manipulacyjnej i wydatków egzekucyjnych. Ponadto zapłata dobrowolna może nastąpić 

u wierzyciela, który nie jest uprawniony do poboru opłaty manipulacyjnej i wydatków 

egzekucyjnych. 

 

5. W ocenie ZUS obciążenie dłużnika zajętej wierzytelności obowiązkiem naliczenia opłaty 

egzekucyjnej na dzień przekazania organowi egzekucyjnemu środków pieniężnych 

wynikających z zajęcia stwarza problemy w sytuacji, gdy są dokonywane potrącenia na rzecz 

kilku, kilkunastu zbiegających się tytułów wykonawczych. ZUS poprosił o wyjaśnienie czy 

w kontekście tych regulacji w przypadku, gdy kwota możliwa do potrącenia ze świadczenia 

emerytalno-rentowego wystarcza na realizację kilku zajęć, organ rentowy powinien 

wyszczególnić te kwoty i naliczyć opłatę egzekucyjną od każdej kwoty przekazywanej na 

poczet danego zajęcia, nawet wówczas, gdy kwoty te są przekazywane na rzecz tego samego 

organu egzekucyjnego.  

Uwaga uwzględniona poprzez rezygnację z nałożenia obowiązku naliczania opłaty 

egzekucyjnej na dłużnika zajętej wierzytelności. 

 

6. W projektowanym art. 64 § 9 Zakład proponuje zmianę brzmienia przepisu poprzez 

wykreślenie zwrotu „w całości”. Zasadą powinno być niepobieranie opłaty egzekucyjnej od 

wpłat dokonanych w okresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego na czas realizacji 

układu ratalnego, niezależnie, czy układ został spłacony w całości czy w części. Natomiast 

obecna propozycja powodować będzie konieczność przeliczania wpłat dokonanych przez 

zobowiązanych w okresie układu ratalnego celem naliczenia opłaty egzekucyjnej, gdy 

należności nie zostały uregulowane w całości. Ponadto, w okresie trwania układu, odsetki 

zastępowane są opłatą prolongacyjną, a zatem w ogóle nie będzie możliwości naliczenia opłaty 

egzekucyjnej.  

Uwaga uwzględniona 

 

7. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych ZUS zaproponował dodanie przepisu 

stanowiącego, że kosztów egzekucyjnych nie nalicza się od nieopłaconych kosztów 

egzekucyjnych  

Uwaga nieuwzględniona 

Art. 64 § 5 wyraźnie wskazuje, że opłaty egzekucyjnej nie nalicza się od kosztów 

egzekucyjnych. 
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Uwagi do art. 1 pkt 16 

1. Zadaniem ZUS w zdaniu drugim należy ująć brzmienie: „(…) od zobowiązanego 

w ponownie wszczętym postępowaniu egzekucyjnym”. ZUS wskazał, że podstawą 

dochodzenia opłaconych przez wierzyciela kosztów egzekucyjnych będzie pierwotnie 

wystawiony tytuł egzekucyjny i zostanie on odpowiednio zmieniony tak, aby uwzględniał 

koszty opłacone i nowopowstałe po ponownym wszczęciu postepowania egzekucyjnego. Przy 

czym należy pamiętać, że do ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego może 

dochodzić kilkukrotnie. 

Uwaga uwzględniona 

 

2. W projektowanym art. 64c § 7 ZUS zaproponował wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym 

wierzyciel należący do sektora finansów publicznych nie byłby obciążany kosztami 

egzekucyjnymi oraz nie ponosiłby wydatków związanych z przekazaniem mu 

wyegzekwowanej należności pieniężnej. W ocenie ZUS ograniczenie zwolnienia z ponoszenia 

kosztów wyłącznie do państwowych jednostek budżetowych nie znajduje uzasadnienia. Zakład 

zgodnie z art. 9 pkt 8 ustawy o finansach publicznych należy do sektora finansów publicznych, 

a środki na realizację zadań związanych z egzekwowaniem należności otrzymuje z budżetu. 

Uwaga nieuwzględniona 

Regulacje dotyczące rezygnacji z obciążenia wierzyciela kosztami egzekucyjnymi 

wprowadzane są stopniowo. W pierwszym etapie regulacja dotyczyła naczelników urzędów 

skarbowych i dyrektorów izb celnych. Natomiast projekt obejmuje rezygnację z obciążenia 

kosztami egzekucyjnymi państwowych jednostek budżetowych. W celu podjęcia decyzji 

dotyczącej zwolnienia ZUS z obowiązku ponoszenia kosztów egzekucyjnych konieczne jest 

uzyskanie danych o wysokości kosztów pokrywanych przez ZUS.  

 

Uwagi do art. 1 pkt 17  

1. Zdaniem ZUS w dodawanym art. 64cb doprecyzowania wymaga określenie, któremu 

organowi egzekucyjnemu przypadają koszty egzekucyjne, jeżeli zobowiązany spłaci należność 

bezpośrednio wierzycielowi. Szczególnie jeżeli w egzekucji tej samej należności dokonano 

różnych czynności egzekucyjnych przez różne organy egzekucyjne (np. Zakład, a następnie 

naczelnika urzędu skarbowego), a zobowiązany spłaci należność na rachunek wierzyciela. 

Skoro opłata manipulacyjna w wysokości 40 zł jest należna w związku z wszczęciem 

postępowania egzekucyjnego (tzw. czynności techniczne), to według Zakładu jest 

niezrozumiałe, dlaczego ma przypadać na rzecz tego organu, który wszczął egzekucję. ZUS 

wnioskował zatem, aby opłata przypadała na rzecz organu, który wszczął postępowanie 

egzekucyjne, bądź aby 40 zł przypadało na rzecz organu, który wszczął postępowanie 

egzekucyjne a 60 zł na rzecz tego organu, który wszczął egzekucję. 

Uwaga nieuwzględniona 

Dyrektorowi oddziału ZUS jako organowi egzekucyjnemu uprawnionemu do wszczęcia 

postępowania i egzekucji administracyjnej zawsze będzie przypadać opłata manipulacyjna. 

Natomiast w odniesieniu do opłaty egzekucyjnej doprecyzowano w art. 64ca § 1 pkt 3, że opłata 

ta będzie przypadać organowi egzekucyjnemu, który tę opłatę wyegzekwował. 

 

2. Zdaniem ZUS w dodawanym art. 64cd uregulowania wymaga postępowanie w sprawie 

zwrotu kosztów pomiędzy organem egzekucyjnym a wierzycielem, w szczególności jeżeli 

organ egzekucyjny nie jest jednocześnie wierzycielem, a koszty zostały przekazane 

wierzycielowi. Podobnego uregulowania według ZUS wymaga zwrot w przypadku, gdy 

należność została ściągnięta w ramach zbiegu. W ocenie ZUS nie jest jasne czy wówczas 
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zwrotu będzie dokonywał organ pierwotnie prowadzący postępowanie, czy organ prowadzący 

postępowanie z danego środka.  

Uwaga nieuwzględniona 

Koszty egzekucyjne będą zwracane przez organ, który zakończył postępowanie egzekucyjne, 

co wynika z art. 64cd § 1. Organ ten będzie miał regres do organu, któremu przypadły koszty 

podlegające zwrotowi.  

 

Uwaga do art. 1 pkt 19 

Zakład wskazał na niezgodność zaproponowanego brzmienia art. 64e § 3z art. 64 § 5 i § 8 pkt 

1. Zgodnie z projektowanym art. 64e § 3 w przypadku częściowego umorzenia kosztów 

egzekucyjnych w pierwszej kolejności umarza się opłatę egzekucyjną. Z kolei art. 64 § 5 

stanowi, że organ egzekucyjny pobiera opłatę egzekucyjną w wysokości 10% 

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

upomnienia, nie więcej niż 40 000 zł. Obowiązek uiszczenia opłaty zgodnie z art. 64 § 8 pkt 1 

powstaje z dniem wyegzekwowania przez organ egzekucyjny należności pieniężnej. 

Zaproponowane uregulowania umożliwią umarzanie opłaty egzekucyjnej, która została 

wyegzekwowana, rozliczona i zaksięgowana. 

Uwaga nieuwzględniona 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i ugruntowanym orzecznictwem sądów 

administracyjnych jest możliwe umorzenie pobranych kosztów egzekucyjnych, nowe regulacje 

nie powinny zatem pozbawiać zobowiązanego prawa złożenia wniosku o umorzenie kosztów 

egzekucyjnych. 

 

Uwaga do art. 1 pkt 21 

Zakład zaproponował doprecyzowanie brzmienia przepisu 65a § 2 poprzez dodanie po 

określeniu „wierzyciela” zwrotu: „niebędącego jednocześnie organem egzekucyjnym”. 

Uwaga nieuwzględniona 

Proponowany art. 65a § 2 nie budzi wątpliwości, że organ nie podejmuje czynności związanych 

z dochodzeniem kosztów egzekucyjnych wobec samego siebie, co wynika z art. 64c § 6.  

 

Uwaga do art. 1 pkt 23 lit. a 

W opinii Zakładu w projektowanym art. 67 § 2 należy dodać „kwotę kosztów egzekucyjnych 

zapłaconych przez wierzyciela po umorzeniu poprzedniego postępowania egzekucyjnego”.  

Uwaga uwzględniona 

 

Uwaga do art. 1 pkt 24 

1. ZUS wskazał, że projektowany przepis art. 69b, nakłada na dłużnika zajętej wierzytelności 

obowiązek naliczenia opłaty egzekucyjnej (art. 1 pkt 24 projektu ustawy). ZUS zauważył, że 

organ rentowy jako dłużnik zajętej wierzytelności również nie jest w stanie ocenić – zarówno 

na dzień wpływu zajęcia jak i podczas jego realizacji - w jakiej części wskazana w zajęciu 

należność zostanie przekazana organowi egzekucyjnemu. Organ rentowy, realizując zajęcie 

świadczenia emerytalno-rentowego, dokonuje miesięcznych potrąceń z tego świadczenia 

w określonym terminie płatności, z uwzględnieniem zasad kolejności dokonywania tych 

potrąceń, granic tych potrąceń i kwot wolnych od potrąceń i egzekucji, określonych w art. 139-

141 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.). 

2. Zakład podniósł, że obciążanie dłużnika zajętej wierzytelności obowiązkiem naliczenia 

opłaty egzekucyjnej stwarza ryzyko, że opłata ta zostanie błędnie naliczona. Zgodnie bowiem 

z art. 64 § 5 i § 6 upea (art. 1 pkt 13 projektowanej ustawy), opłatę egzekucyjną pobiera organ 

egzekucyjny, a wysokość tej opłaty uzależniona jest od tego, czy należność pieniężna 
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w egzekucji została wyegzekwowana (wówczas opłata wynosi 10% wyegzekwowanej 

należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztów upomnienia, nie 

więcej niż 40 000 zł.), czy też zapłacona przez zobowiązanego (wtedy wynosi 5% uzyskanej 

w ten sposób należności pieniężnej, nie więcej niż 20 000 zł).  

3. W kontekście powyższej uwagi ZUS sygnalizował, że w projektowanym rozwiązaniu brak 

jest regulacji obligujących organ egzekucyjny do udzielania dłużnikowi zajętej wierzytelności 

informacji o zmianie kwoty opłaty egzekucyjnej, wskazanej w zajęciu, a projekt 

rozporządzenia, o którym mowa w projektowanym przepisie art. 71d upea nie został 

przedłożony wraz z projektowaną ustawą do zaopiniowania. W konsekwencji, organ rentowy, 

występując w roli dłużnika zajętej wierzytelności i będąc zobowiązanym do naliczenia opłaty 

egzekucyjnej w prawidłowej wysokości, zmuszony będzie do samodzielnego określenia, czy 

wystąpiły przypadki dobrowolnej spłaty przez zobowiązanego, co wiąże się z generowaniem 

nieuzasadnionych kosztów po stronie Zakładu.  

4. ZUS wskazał również, że organ egzekucyjny nie dysponuje instrumentami pozwalającymi 

na ustalenie, jaka kwota, kiedy i przez kogo uiszczona oraz przy zastosowaniu jakiego środka 

egzekucyjnego, wpłynęła na poczet należności objętych tytułem wykonawczym, 

a w konsekwencji na prawidłowe naliczenie opłaty egzekucyjnej, z uwzględnieniem jej górnej 

granicy.  

5. Projektowany przepis art. 69b ustawy o upea w ocenie ZUS stwarza wątpliwości 

interpretacyjne. Przepis ten nie statuuje wprost obowiązku przekazania opłaty egzekucyjnej 

wraz z kwotą wyegzekwowanej należności. W przepisie tym posłużono się zwrotem 

,,naliczenia”. Naliczenie co najwyżej powinno być czynnością techniczną wspomagającą organ 

egzekucyjny w ustaleniu właściwej wysokości opłaty egzekucyjnej. ZUS wskazał ponadto, iż 

zgodnie z projektowanym brzmieniem art. 64 § 8 pkt 1 upea obowiązek zapłaty opłaty 

egzekucyjnej powstaje z dniem wyegzekwowania należności pieniężnej, odsetek z tytułu 

niezapłacenia jej w terminie i kosztów upomnienia. Oznacza to, iż przed dniem obciążenia 

rachunku bankowego zobowiązanego przekazywaną kwotą środków pieniężnych 

wynikających z zajęcia obowiązek zapłaty nie istnieje a zatem dłużnik zajętej wierzytelności 

nie ma tytułu prawnego do naliczania opłaty egzekucyjnej. Jednak zawiadomienie o zajęciu – 

zgodnie z projektowanym art. 67 § 2 pkt 6 upea – zawiera m.in. kwotę opłaty egzekucyjnej, 

jaka powstałaby gdyby należność pieniężna, odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie 

i koszty upomnienia zostały wyegzekwowane w całości w łącznej wysokości wskazanej w tym 

zawiadomieniu. Organ rentowy, jako dłużnik zajętej wierzytelności, zobligowany jest do 

realizacji zajęcia poprzez przekazywanie organowi egzekucyjnemu potrąconych ze 

świadczenia kwot na poczet należności objętych zajęciem. Według Zakładu pojawia się zatem 

pytanie, czy dłużnik zajętej wierzytelności zobowiązany jest przekazać organowi 

egzekucyjnemu naliczoną opłatę egzekucyjną, a jeżeli tak – to należy przesądzić, czy dłużnik 

zajętej wierzytelności powinien przekazywać kwotę opłaty egzekucyjnej naliczoną od 

potrąconej kwoty wraz z tym potrąceniem, czy po zakończeniu potrąceń pozostałych należności 

wskazanych w zajęciu. W przypadku, gdy opłata ta ma być przekazana wraz z potrąconą kwotą, 

konieczne jest wskazanie algorytmu, pozwalającego na jej prawidłowe obliczenie.  

Uwagi w pkt 1-5 uwzględnione 

 

Uwagi do art. 1 pkt 25  

1.1. Zdaniem ZUS w zakresie dodawanego art. 71e wątpliwości budzi pkt 1 i 2 w zakresie, 

w jakim upoważnia właściciela lub użytkownika wieczystego do zapłacenia należności 

pieniężnej, kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych w przypadku, gdy zabezpieczona 

jest wyłącznie należność pieniężna. Czy to oznacza, że jeżeli zabezpieczone będą np. same 

koszty egzekucyjne, to ww. podmioty nie będą mogły zapłacić tej należności i zwolnić się od 
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długu? ZUS proponuje zatem pkt 1 nadać brzmienie: „(…) jeżeli ww. należności zabezpieczone 

są tą hipoteką (…)”, zaś pkt 2: „(….) jeżeli ww. należności są zabezpieczone tym zastawem”.  

Uwaga uwzględniona 

 

1.2. O ile w ocenie ZUS § 1 pkt 1-3 nie budzą wątpliwości, to w pkt 4 wydaje się niezasadne 

zawężenie możliwości wpłaty przez inny podmiot niż wymienione w pkt 1-3 do kwoty 5 000 zł. 

Uzasadnienie projektu nie wskazuje, z czego wynika ograniczenie do tej kwoty. Wśród innych 

podmiotów mogą znajdować się konkubenci czy dalsi członkowie rodziny niewymienieni 

w pkt 3. Ponadto, wskazany inny podmiot może mieć stosowne upoważnienie do dokonania 

wpłaty, dlatego przepis powinien to uwzględniać. Należy zatem rozważyć dodanie regulacji, 

zgodnie z którą inny podmiot może dokonać wpłaty bez ograniczeń kwotowych, jeśli wynika 

to z wyraźnego upoważnienia zobowiązanego. W razie braku takiego upoważnienia kwota 

może być ograniczona, ale zdaniem Zakładu powinna ona być znacznie wyższa niż 5000 zł; 

Uwaga nieuwzględniona 

Ograniczenie kwoty zapłaty kosztów egzekucyjnych przez osobę trzecią do 5 000 zł jest 

odwzorowaniem zapisów projektu nowej ordynacji podatkowej. W zakresie projektu nowej 

ordynacji podatkowej przyjęto ostrożne podejście ze względu na przypadki rozliczenia 

należności i składania wniosków o zwrot wpłaconych kwot.  

 

1.2. W ocenie ZUS wątpliwości budzi, czy w przypadku zapłacenia należności przez podmioty 

wskazane w art. 71e organ egzekucyjny zobowiązany będzie do naliczenia i pobrania opłaty 

egzekucyjnej i w jakiej wysokości (5% czy 10%). W świetle art. 64 par. 6 opłata egzekucyjna 

w wysokości 5% będzie pobierana jeżeli zobowiązany ureguluje należność po wszczęciu 

egzekucji organowi egzekucyjnemu lub wierzycieli. W ocenie Zakładu nie jest jasne, czy 

w przypadku zapłacenia należności przez podmioty wskazane w art. 71 organ egzekucyjny 

zobowiązany będzie do naliczenia i pobrania opłaty egzekucyjnej i w jakiej wysokości (5% czy 

10%). 

Uwaga uwzględniona poprzez zmianę art. art. 64 § 9, zgodnie z którą obowiązek opłaty 

egzekucyjnej nie powstanie, gdy dobrowolna zapłata następuje przez podmiot niebędący 

zobowiązanym.  

 

Uwaga do art. 1 pkt 26  

ZUS wskazał, że aktualne brzmienie art. 115 § 1 pkt 1 upea koresponduje z § 24 ust. 1 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad 

i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 1831). Powołany przepis określa, że z wpłaty 

na pokrycie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, objętych danym tytułem 

wykonawczym, w pierwszej kolejności pokrywa się koszty upomnienia, koszty egzekucyjne, 

a następnie składki i odsetki za zwłokę należne funduszowi emerytalnemu i otwartym 

funduszom emerytalnym, proporcjonalnie do należności tych funduszy objętych tym tytułem. 

W proponowanym brzmieniu art. 115 § 1 wyznaczana jest precyzyjnie kolejność zaspokajania, 

tj. opłata manipulacyjna, opłata za czynności egzekucyjne, wydatki egzekucyjne, opłata 

egzekucyjna, koszty upomnienia. W takim wypadku pojawia się wyraźna sprzeczność 

pomiędzy projektowaną ustawą a rozporządzeniem. Zatem ZUS wnioskuje o pozostawienie 

aktualnego brzmienia art. 115 § 1 pkt 1 upea.  

Uwaga nieuwzględniona 

Przepisy ww. rozporządzenia RM nie są spójne z obowiązującą ustawą o postepowaniu 

egzekucyjnym w administracji i będą wymagały nowelizacji. 
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Uwagi do art. 3 ust. 2 pkt 4  

1. W opinii Zakładu przepis jest wewnętrznie sprzeczny i stwarza wątpliwości interpretacyjne, 

ponieważ nie można wykluczyć, że przepisy korzystniejsze dla zobowiązanego będą 

niekorzystne dla wierzyciela i odwrotnie. 

Uwaga uwzględniona 

 

2. ZUS zaproponował dodanie zapisu, zgodnie z którym koszty egzekucyjne naliczone na 

podstawie dotychczasowych przepisów w kwocie wyższej niż wynikające z przepisów 

projektowanej ustawy uważa się za umorzone z mocy prawa.   

Uwaga nieuwzględniona  

Przepisy art. 4-6 wprowadzają ustawowe górne ograniczenia wysokości opłat, zatem 

regulowanie umarzania z mocy prawa nadwyżki ponad tę granicę jest zbędne. 

 

Uwaga do art. 7 

ZUS wniósł o rezygnację ze wskazania terminu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy na 

powiadomienie zobowiązanego o rozliczeniu kosztów egzekucyjnych. Powiadomienie to 

następowałoby wraz z pierwszą czynnością podjętą w stosunku do zobowiązanego po wejściu 

w życie przepisów. Specyfika należności oraz ilość tytułów wykonawczych i zobowiązanych 

powoduje, że poinformowanie każdego zobowiązanego w narzuconym przez projekt terminie 

6 miesięcy w ocenie ZUS będzie niewykonalne.  

Uwaga nieuwzględniona 

Ilość spraw egzekucyjnych, w których koszty egzekucyjne są wysokie (opłata manipulacyjna 

powyżej 100 zł, a egzekucyjna powyżej 40 000) jest niewielka, zatem obowiązek 

powiadomienia o zmienionej wysokości tych kosztów jest możliwy do wykonania w okresie 6 

miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.  

 

Uwaga do art. 12 

Zakład podniósł, że 6-miesięczny okres vacatio legis jest zdecydowanie za krótki. Biorąc pod 

uwagę, że proponowane zmiany nie tylko realizują zalecenie Trybunału Konstytucyjnego 

w zakresie ograniczenia górnych progów kosztów egzekucji administracyjnej, wprowadzając 

rewolucyjne zmiany w zakresie naliczania kosztów egzekucyjnych. Zaproponowane vacatio 

legis w ocenie Zakładu nie daje szans na przygotowanie się do wprowadzenia zmian 

organizacyjnych oraz informatycznych. Zasadą jest, że przy tego typu projektach, co najmniej 

pół roku trwa wyłonienie wykonawcy zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, który 

zaprojektuje i wykona nowe narzędzie informatyczne do obsługi naliczania i rozliczania 

kosztów. Oznacza to, że w okresie przejściowym i przez kilka kolejnych miesięcy pracownicy 

będą zmuszeni do ręcznej obsługi kilkudziesięciu milionów tytułów wykonawczych, co jest 

fizycznie niewykonalne. Bez wątpienia wiązać się to będzie z występowaniem błędów przy 

naliczaniu i rozliczaniu kosztów egzekucyjnych, niosących skutki finansowe dla Zakładu 

i zobowiązanych oraz spowoduje nieterminowe realizowanie obowiązku wprowadzanego art. 

7 projektu. ZUS zarekomendował zatem co najmniej 18–24 miesięczny okres vacatio legis, 

który jest niezbędny do: wyłonienia wykonawcy, zaprojektowania i zaimplementowania zmian 

w narzędziach informatycznych oraz ich wdrożenia.  

Uwaga uwzględniona 

 

Uwagi Związku Województw RP 

Uwaga do art. 5 ust. 1  

Propozycja, aby dla postępowań egzekucyjnych wszczętych, ale niezakończonych przed dniem 

wejścia w życie ustawy zmieniającej stosować rozwiązania zaproponowane w projekcie 

ustawy.  
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Uwaga nieuwzględniona 

W wyroku z dnia 28 czerwca 2016 r. SK 31/14, Trybunał Konstytucyjny zakwestionował brak 

określenia maksymalnej wysokości opłaty manipulacyjnej i opłaty za czynności egzekucyjne 

naliczanych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wyrok Trybunału jest wyrokiem 

zakresowym stwierdzającym pominięcie prawodawcze. W projekcie przyjęto konstrukcję 

przepisów przejściowych kierując się zasadą nieingerowania w postępowania egzekucyjne już 

wszczęte. W większości spraw koszty egzekucyjne będą już wyegzekwowane w całości lub 

w części, gdyż korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia. Stosowanie nowych przepisów w tych 

sprawach prowadziłoby do naliczania i poboru według dotychczasowych i nowych przepisów, 

co tworzyłoby skomplikowany system naliczania tych kosztów i byłoby niekorzystne dla 

zobowiązanych.  

 

Uwaga do art. 1 pkt 13 

Propozycja zmiany brzmienia art. 64 § 6 „w przypadku zapłaty przez zobowiązanego, po 

wszczęciu egzekucji administracyjnej, należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej 

w terminie i kosztów upomnienia organowi egzekucyjnemu lub wierzycielowi, opłatę 

egzekucyjną, o której mowa w § 5 pobiera się w wysokości 5% uzyskanej w ten sposób 

należności pieniężnej nie więcej niż 20 000 zł” poprzez uzupełnienie o wyrazy „odsetek z tytułu 

niezapłacenia jej w terminie i kosztów upomnienia” po wyrażeniu” należności pieniężnej”. 

Uwaga uwzględniona.  

 

Uwagi Unii Metropolii Polskich 

Uwaga do art. 1 pkt 3  

Brak jest w ocenie Unii Metropolii uregulowań uwzględniających ekonomikę wszczynania 

i prowadzenia postępowania egzekucyjnego przy dochodzeniu niewielkich kwot.  

Uwaga nieuwzględniona 

Brak danych co do skutków tej propozycji uniemożliwia jej uwzględnienie.  

 

Uwaga do art. 1 pkt 4  

W ocenie Unii Metropolii Polskich nie jest jasne czy proponowany art. 15 § 3c oznacza, że 

wygaśnięcie obowiązku jest przesłanką do umorzenia postępowania egzekucyjnego. Zapis 

w projekcie świadczy o tym, że pojęcie „egzekwowany obowiązek” nie dotyczy kosztów 

upomnienia i kosztów egzekucyjnych. 

Uwaga częściowo uwzględniona  

Projektowany art. 59 § 2b zostanie uzupełniony o koszty upomnienia. Wystąpienie przesłanki 

określonej w art. 59 § 1 pkt 2 upea, po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, jeżeli koszty 

egzekucyjne i koszty upomnienia nie zostały wyegzekwowane, zapłacone lub umorzone, 

będzie umożliwiało ich dochodzenie w tym postępowaniu egzekucyjnym.   

 

Uwaga do art. 1 pkt 6 projektu 

Brak zaokrąglenia nie wydaje się zasadny w przypadku poborców skarbowych. Dokonują oni 

pobrań w gotówce i ta zmiana utrudni ich pracę (rozliczanie do groszy). 

Uwaga nieuwzględniona 

W powszechnym obrocie brak jest możliwości zaokrąglania, zatem poborcy skarbowi winni 

poradzić sobie z tą sytuacją przy wykonywaniu obowiązków służbowych. Tworzenie wyjątków 

od zasady braku zaokrąglania kwot w egzekucji będzie zakłócać uproszczony sposób poboru 

i rozliczania należności pieniężnych. 
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Uwaga do art. 1 pkt 9  

W ocenie Unii Metropolii Polskich nie jest jasne, czy w przypadku, gdy wierzyciel wnioskuje 

o ponowne wszczęcie postępowania, które wcześniej zostało umorzone na podstawie art. 59 

§ 2 należy wystawić kolejne upomnienie i nowy tytuł wykonawczy, czy też wystawić tytuł na 

podstawie art. 26d (utrata tytułu wykonawczego) i na jego podstawie egzekwować koszty 

egzekucyjne. Unia wskazała, że nie jest jasne jak długo należy przechowywać tytuły 

wykonawcze w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego w związku z jego 

bezskutecznością - czy do daty, do której należność pieniężna może być dochodzona. Jak w 

tym świetle przedstawia się kwestia ochrony danych osobowych w przypadku gdy nie 

prowadzimy postępowania egzekucyjnego, bowiem umorzyliśmy je na postawie art. 59 § 2. 

Uwaga nieuwzględniona 

Postępowanie egzekucyjne może być ponownie wszczęte po wystąpieniu przesłanki określonej 

w art. 61 aż do czasu wygaśnięcia obowiązku dochodzonego w jego toku. Uzasadnione byłoby 

przechowywanie akt egzekucyjnych do tego czasu, albowiem zawierają one niezbędne 

dokumenty m. in. do wykazania przerwania biegu terminu przedawnienia. Zmiany w instrukcji 

kancelaryjnej nie stanowią przedmiotu niniejszego projektu. Z kolei przepisy regulujące 

ochronę danych osobowych zawarte są w rozporządzeniu RODO, stosowanym bezpośrednio 

i w przepisach ustawy wprowadzających to rozporządzenie. 

 

Uwaga do art. 1 pkt 9 lit. b  

W ocenie Unii Metropolii Polskich nie jest jasne czy w świetle projektu należy egzekwować 

koszty egzekucyjne, jeżeli obowiązek powstał na podstawie decyzji wymiarowej, która 

następnie w toku postępowania egzekucyjnego została uchylona z powodu niezgodności 

z prawem. W ocenie Unii Metropolii nie jest jasne, czy w tej sytuacji można koszty 

egzekucyjne umorzyć z urzędu.  

Uwaga uwzględniona  

Projektowany art. 59 § 2b zostanie doprecyzowany poprzez wskazanie, że niewyegzekwowane, 

niezapłacone i nieumorzone koszty egzekucyjne są kosztami niepodlegającymi zwrotowi 

zgodnie z art. 64cd § 1. Przepis uzupełniony zostanie również o koszty upomnienia. 

 

Uwaga do art. 1 pkt 9 lit. b 

Unia Metropolii zgłosiła wątpliwości czy wydając adnotację na podstawie art. 72 Kpa można 

umorzyć opłatę manipulacyjną. Ponadto zgłosiła wątpliwości dotyczące możliwości umorzenia 

kosztów egzekucyjnych z urzędu. 

Uwaga wyjaśniona  

Art. 64e § 11 regulujący umorzenie kosztów egzekucyjnych z urzędu ma charakter uznaniowy. 

 

Uwaga do art. 1 pkt 9 lit. b  

W ocenie Unii Metropolii nie jest jasne na jakiej podstawie, po umorzeniu postępowania 

egzekucyjnego z art. 59 § 2, organ egzekucyjny niebędący wierzycielem może nadal badać 

majątek zobowiązanego. 

Uwaga wyjaśniona 

Organ egzekucyjny może badać majątek w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych 

z wniosku innych wierzycieli. 

 

Uwaga do art. 1 pkt 10 projektu 

W odniesieniu do ponownego wszczęcia egzekucji Unia Metropolii wskazała, że nie jest jasne 

kto przekazuje wniosek wraz z dotychczasowym tytułem wykonawczym i aktami sprawy do 

właściwego organu egzekucyjnego. Czy ma to robić organ egzekucyjny, który umorzył 

postępowanie i nie jest teraz właściwy. 
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Uwaga wyjaśniona 

Wniosek o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego wraz z dotychczasowym tytułem 

wykonawczym, przekazuje organ egzekucyjny, który ten wniosek otrzymał i uznał się za 

niewłaściwy w sprawie prowadzenia ponownej egzekucji. 

 

Uwaga do art. 1 pkt 10 projektu 

Unia Metropolii poprosiła o wyjaśnienie czy do ponownego wszczęcia postępowania 

egzekucyjnego, po wcześniejszym umorzeniu na podst. art. 59 § 2, wystarczy zawiadomienie 

i czy na zawiadomienie o podjęciu powinno służyć zażalenie. Ponadto czy należy 

wyeliminować z obrotu prawnego wydane wcześniej postanowienie o umorzeniu postępowania 

egzekucyjnego, a jeśli tak to w jaki sposób. Ile razy organ egzekucyjny może podejmować 

i umarzać postępowanie egzekucyjne. na podstawie art. 59 § 2. Co więcej czy w podjętym 

postępowaniu przysługują zobowiązanemu środki zaskarżenia np. zarzuty. 

Uwaga wyjaśniona 

Ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej (art. 61 § 5) następuje na podstawie 

zawiadomienia, na które nie służy zażalenie. Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego 

nie skutkuje wyeliminowaniem z obrotu prawnego wydanego wcześniej postanowienia 

o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, albowiem ponowne wszczęcie następuje na 

podstawie odrębnego wniosku lub zawiadomienia. Organ egzekucyjny może ponownie 

wszczynać i umarzać na podstawie art. 59 § 2 postępowanie egzekucyjne, jeżeli zaistnieją ku 

temu przesłanki a obowiązek dochodzony w toku egzekucji podlega wykonaniu. W ponownie 

wszczętym postępowaniu egzekucyjnym nie przysługują zarzuty, albowiem informacja 

o możliwości ich wniesienia zawarta jest wyłącznie w tytule wykonawczym zgodnie z art. 27 

pkt 9. Strona może natomiast kwestionować ponownie wszczętą egzekucję w formie wniosku 

o umorzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 59 ustawy. 

 

Uwaga do art. 1 pkt 10 projektu  

Unia Metropolii poprosiła również o wyjaśnienie, czy jeśli postępowanie egzekucyjne zostało 

umorzone i obciążono wierzyciela kosztami egzekucyjnym, jakie koszty egzekucyjne należy 

egzekwować w ponownie wszczętym postępowaniu egzekucyjnym, a także czy 

wyegzekwowane koszty egzekucyjne pokryte uprzednio przez wierzyciela są mu zwracane.  

Uwaga wyjaśniona  

W ponownie wszczętym postępowaniu egzekucyjnym można dochodzić kosztów 

egzekucyjnych powstałych w umorzonym postępowaniu egzekucyjnym z przyczyny określonej 

w art. 59 § 2, w tym kosztów egzekucyjnych pokrytych przez wierzyciela po umorzeniu tego 

postępowania. Jednocześnie w ponownie wszczętej egzekucji powstanie obowiązek zapłaty 

nowych kosztów egzekucyjnych (wydatki, opłata za czynności egzekucyjne, opłata 

egzekucyjna). W ponownie wszczętej egzekucji organ egzekucyjny egzekwuje opłatę 

manipulacyjną pokrytą przez wierzyciela. Po wyegzekwowaniu jej od zobowiązanego 

stosownie do art. 64ce zwraca te koszty wierzycielowi. 

 

Uwaga do art. 1 pkt 13  

Unia Metropolii Polskich zgłosiła wątpliwości czy w sytuacji opisanej w tym przepisie organ 

egzekucyjny będący jednocześnie wierzycielem egzekwuje samą opłatę manipulacyjną 

w wysokości 40 zł, czy umarza ją z urzędu na podstawie art. 64e § 2 pkt 2, czy też nie egzekwuje 

jej i przedawnia się ona po 3 latach. 

Uwaga wyjaśniona 

W ramach uznania administracyjnego organ egzekucyjny może na podstawie art. 64e § 2 pkt 2 

umorzyć z urzędu tę opłatę albo dochodzić jej od zobowiązanego. 
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Uwaga do art. 1 pkt 13 i pkt 16 projektu  

Unia Metropolii Polskich wniosła propozycję zmiany przepisu poprzez obniżenie kosztów 

egzekucyjnych, które pokrywa wierzyciel w przypadku, gdy organ egzekucyjny nie przystąpił 

do egzekucji (opłata manipulacyjna z 40 zł na 20 zł).  

Uwaga nieuwzględniona  

Obowiązek zapłaty opłaty manipulacyjnej w wysokości 40 zł powstaje z chwilą wszczęcia 

postępowania egzekucyjnego a opłata ta dotyczy „rekompensaty” za czynności organu 

egzekucyjnego związane z badaniem dopuszczalności egzekucji administracyjnej na etapie 

wszczęcia tego postępowania. Wysokość tej opłaty została oparta na wyliczeniach wydatków 

ponoszonych obecnie na etapie wszczęcia postępowania egzekucyjnego i egzekucji 

administracyjnej. Brak jest zatem podstaw do zmniejszenia kosztów z tego tytułu. 

 

Uwaga do art. 1 pkt 13 

Unia Metropoli poprosiła o wyjaśnienie czy tylko całkowita zapłata po wszczęciu egzekucji 

administracyjnej powoduje zmniejszenie opłaty egzekucyjnej z 10% do 5%?, czy przy 

częściowych wpłatach po wszczęciu egzekucji należy potrącać za każdym razem 5% 

wyegzekwowanej należności. Z przepisu nie wynika jednoznacznie dobrowolność wpłaty 

zobowiązanego, czy mimo zastosowanych środków egzekucyjnych zapłata zobowiązanego 

zawsze traktowana jest jak „dobrowolna”. W ocenie Unii warto wprowadzić ograniczenie 

w czasie dobrowolnej wpłaty łączonej z przywilejem obniżenia kosztów. 

Uwaga wyjaśniona 

Intencją jest odróżnienie w toku postępowania egzekucyjnego, zapłaty należności od jej 

wyegzekwowania. Zapłata dotyczy dobrowolnych wpłat, natomiast wyegzekwowanie należy 

łączyć ze stosowaniem środków egzekucyjnych. Wprowadzenie ograniczenia w czasie 

stosowania obniżonej stawki opłaty egzekucyjnej skutkowałoby koniecznością wykonywania 

dodatkowych czynności organu egzekucyjnego, które w znaczący sposób komplikowałoby 

rozliczanie tych opłat.   

 

Uwaga do art. 1 pkt 13  

Unia Metropolii podniosła, że nie jest jasne czy każdy rodzaj wygaśnięcia egzekwowanej 

należności po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, w tym przedawnienie, powoduje, że 

możliwe jest dalsze dochodzenie kosztów egzekucyjnych przez 3 lata. 

Uwaga wyjaśniona 

Po przedawnieniu obowiązku objętego tytułem możliwe jest dalsze dochodzenie kosztów 

egzekucyjnych. 

 

Uwaga do art. 1 pkt 13 

Unia Metropolii podniosła, że z projektu wynikają dwie stawki procentowe opłat 

egzekucyjnych. Jedna 10%, która będzie pobierana przy egzekucji należności pieniężnych 

i druga, obniżona 5%, w przypadku zapłaty przez zobowiązanego, po wszczęciu egzekucji, 

organowi egzekucyjnemu lub wierzycielowi. Unia Metropolii zaproponowała wykreślenie 

fragmentu zapisu w art. 64 § 6 upea dotyczącego zapłaty organowi egzekucyjnemu (pozostawić 

tylko zapłatę wierzycielowi) albo dodanie definicji legalnej zapłaty przez zobowiązanego 

organowi egzekucyjnemu – jako wpłaty gotówkowej. W praktyce powstanie problem jak 

odróżniać przelewy bankowe zobowiązanego, kierowane na rachunek organu egzekucyjnego, 

od realizacji zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego. Dłużnicy zajętej wierzytelności – 

banki rzadko opisują przelew tytułem realizacji zajęcia egzekucyjnego. Najczęściej 

przelewając wprost z konta zobowiązanego podają tylko sygnaturę. Podobnie zobowiązani. 

Tego rodzaju przelewy na rachunek organu egzekucyjnego są identyczne. W takich 

przypadkach – powstanie problem jak naliczyć prawidłowo (10% czy 5%) opłatę egzekucyjną. 
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Trudno uznać przelew zobowiązanego na dedykowany w zajęciu egzekucyjnym rachunek 

bankowy organu egzekucyjnego za jego dobrowolne działanie, raczej wynik przymuszenia 

w celu ochrony swoich interesów (uniknięcia zastosowania dalszych środków egzekucyjnych, 

bądź uchylenia zastosowanych). Z tego względu w ocenie Unii Metropolii przelew 

zobowiązanego na rachunek organu egzekucyjnego nie powinien być klasyfikowany jako 

dobrowolna zapłata ze skutkiem naliczenia obniżonej stawki opłaty egzekucyjnej. 

Uwaga nieuwzględniona  

Rezygnacja z możliwości dobrowolnej zapłaty przez zobowiązanego organowi egzekucyjnemu 

pozostaje w sprzeczności z ochroną interesów wierzyciela (Skarbu Państwa i jednostki 

samorządu terytorialnego). Szybsze i skuteczniejsze jest przyjęcie gotówki od zobowiązanego 

niż jej egzekwowanie przez organ egzekucyjny. Organy egzekucyjne podejmując czynności, 

w tym dokonując rozliczenia dokonanych w toku prowadzonego postępowania wpłat, mają 

obowiązek dokładnego wyjaśnienia okoliczności faktycznych sprawy. Zobowiązane są zatem 

do ustalenia, czy realizacja zajęcia nastąpiła przez dłużnika zajętej wierzytelności czy też 

wskutek dobrowolnej zapłaty przez zobowiązanego.   

 

Uwaga do art. 1 pkt 13  

W ocenie Unii Metropolii Polskich przepis dotyczący obniżenia opłaty egzekucyjnej 

w przypadku dobrowolnej zapłaty powinien zostać uzupełniony o termin dokonania wpłaty np. 

14 dni od otrzymania przez zobowiązanego tytułu wykonawczego, bądź zastosowania środka 

egzekucyjnego. Bezterminowa możliwość zapłaty spowoduje, że zobowiązany nie będzie 

musiał się spieszyć z zapłatą, gdyż będzie wiedział, że dobrowolna zapłata w każdym czasie 

zwolni go z zapłaty części kosztów. Bezterminowa możliwość zmniejszenia wysokości 

kosztów egzekucyjnych nie sprzyja ani szybkości ani skuteczności postepowania 

egzekucyjnego. 

Uwaga nieuwzględniona  

Umożliwienie dokonania zobowiązanemu dobrowolnej zapłaty, z jednoczesnym promowaniem 

tego zachowania stanowi wykonanie wyroku TK. Związana z przymusowym 

wyegzekwowaniem obowiązku dolegliwość materialna powinna stanowić dla zobowiązanego 

dodatkowy bodziec skłaniający go do dobrowolnego uiszczenia należności. Natomiast 

umożliwienie mu dokonania promowanej, na każdym etapie postępowania egzekucyjnego 

zapłaty, stwarza gwarancję dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku. Ponadto 

wprowadzenie ograniczenia w czasie stosowania obniżenia stawki opłaty egzekucyjnej 

skutkowałoby koniecznością wykonywania dodatkowych czynności organu egzekucyjnego, 

które w znaczący sposób komplikowałoby rozliczanie tych opłat.   

 

Uwaga do art. 1 pkt 13  

Unia Metropolii zaproponowała pozostawienie dotychczasowego momentu powstania opłaty 

manipulacyjnej. 

Uwaga nieuwzględniona 

Opłata manipulacyjna jest opłatą mająca pokryć wydatki organu egzekucyjnego związane 

z podjęciem przez niego czynności polegających na badaniu dopuszczalności egzekucji 

i prawidłowego sporządzenia tytułu wykonawczego. Jeżeli nie dojdzie do wszczęcia egzekucji 

projekt umożliwia umorzenie z urzędu kosztów egzekucyjnych (art. 64c § 2 pkt 2), 

a w przypadku tożsamości wierzyciela i organu egzekucyjnego nie będzie możliwe obciążenie 

tą opłata wierzyciela, zgodnie z art. 64c § 6. 

 

Uwaga do art. 1 pkt 13  

W art. 64 § 5 wskazano, iż z chwilą wszczęcia postępowania egzekucyjnego pobiera się opłatę 

egzekucyjną w wysokości 10% a po wszczęciu egzekucji, gdy zobowiązany wpłaca należność 
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zmniejsza się tę opłatę do 5% - § 6. Brak takiego zastrzeżenia przy § 5 powoduje w ocenie Unii 

Metropolii Polskich, że gdy zobowiązany po wszczęciu postępowania wpłaci należność należy 

od niego pobrać 10%, zatem nie ma tu promocji dobrowolności wpłaty po wszczęciu 

postępowania. 

Uwaga uwzględniona 

Doprecyzowano art. 64 § 8 pkt 2 poprzez wskazanie, że obowiązek zapłaty opłaty egzekucyjnej 

w przypadku zapłaty powstaje z dniem zapłaty, po wszczęciu egzekucji administracyjnej, 

organowi egzekucyjnemu lub wierzycielowi należności pieniężnej, odsetek z tytułu 

niezapłacenia jej w terminie i kosztów upomnienia. 

 

Uwaga do art. 1 pkt 15 

W ocenie Unii Metropolii Polskich w art. 64b w § 1 po pkt 18 należy dodać pkt 19 dotyczący 

kosztów pokrycia opłaty sądowej od wniosków o wyjawienie majątku. 

Uwaga nieuwzględniona  

Koszty pokrycia opłaty sądowej od wniosków o wyjawienie majątku mieszczą się w wydatkach 

określonych w art. 64b pkt 14 tj. kosztów uzyskania dokumentów lub informacji niezbędnych 

do prowadzenia postępowania egzekucyjnego. 

 

Uwaga do art. 1 pkt 16  

Według Unii Metropolii nie jest jasne czy „wyegzekwowanie w całości obowiązku” odnosi się 

do należności głównej, odsetek, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych, czy też tylko 

do należności głównej i odsetek.  

Uwaga uwzględniona  

Projektowany art. 64c § 10 pkt 1 lit a został uzupełniony o koszty upomnienia i koszty 

egzekucyjne. 

 

Uwaga do art. art. 1 pkt 17  

W ocenie Unii Metropolii Polskich nie jest jasne czy dobrowolna wpłata zobowiązanego 

w ponownie wszczętym postępowaniu zaspokaja w pierwszej kolejności koszty egzekucyjne 

pomimo np. braku opisu w przelewie, że wpłata jest na koszty.  

Uwaga częściowo uwzględniona  

Art. 115 zostanie uzupełniony poprzez wskazanie, że będzie miał zastosowanie do dobrowolnej 

zapłaty organowi egzekucyjnemu. Do wpłaty dobrowolnej zobowiązanego wierzycielowi 

w ponownie wszczętym postępowaniu egzekucyjnym nie ma zastosowania art. 115. 

 

Uwagi do art. 1 pkt 17  

Unia Metropolii Polskich wniosła o wyjaśnienie trybu postępowania w razie naliczenia opłaty 

manipulacyjnej w wysokości 100 zł i przedawnienia należności objętej tytułem wykonawczym 

Czy w takim przypadku należy przyjąć, że organ może umorzyć postępowanie w trybie art. 59 

§ 2 czy też każdorazowo czekać do momentu przedawnienia kosztów egzekucyjnych? 

Uwaga wyjaśniona 

W razie wygaśnięcia obowiązku objętego tytułem wykonawczym, w przypadku 

niewyegzekwowania opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł organ egzekucyjny, po 

stwierdzeniu bezskuteczności egzekucji tej opłaty może umorzyć postępowanie egzekucyjne 

na podstawie art. 59 § 1 pkt 2 w zakresie egzekwowanego obowiązku, a na podstawie art. 59 

§ 2 - w zakresie kosztów egzekucyjnych. 

 

Uwaga do art. 1 pkt 17  

Unii Metropolii Polskich poprosiła o wyjaśnienie pojęcia „uzyskać” w kontekście kwot 

uzyskanych z egzekucji. 
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Uwaga wyjaśniona  

Art. 115 został uzupełniony poprzez wskazanie, że będzie miał zastosowanie do dobrowolnej 

zapłaty organowi egzekucyjnemu. Do wpłaty dobrowolnej zobowiązanego wierzycielowi 

w ponownie wszczętym postępowaniu egzekucyjnym nie ma zastosowania art. 115. Określenie 

„uzyskał” oznacza, że koszty egzekucyjne nie są związane ze stosowaniem środków 

egzekucyjnych, jak ma to miejsce w przypadku ich wyegzekwowania. 

 

Uwaga do art. 1 pkt 17  

W ocenie Unii Metropolii Polskich wyjaśnienia wymaga czy użyte sformułowanie 

„wyegzekwowanie wykonania obowiązku“ oznacza, że nastąpiło wyegzekwowanie całej 

należności objętej tytułem wykonawczym wraz z kosztami egzekucyjnymi, czy też 

wyegzekwowanie samych kosztów egzekucyjnych.  

Uwaga uwzględniona  

Art. 64 cd § 3 pkt 2 został uzupełniony o koszty upomnienia i koszty egzekucyjne. 

 

Uwaga do art. 1 pkt 17  

Unia Metropolii wniosła o wyjaśnienie czy postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów 

egzekucyjnych wydaje się również w sytuacji, gdy zobowiązany podnosi inną kwestię niż 

wysokość zwróconych kosztów/odsetek, np. termin wydania zawiadomienia.  

Uwaga wyjaśniona 

Art. 64cd § 5 pkt 1 przewiduje wydanie postanowienia w sprawie zwrotu kosztów 

egzekucyjnych, jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z wynikającą z zawiadomienia, o którym 

mowa w § 4, wysokością zwróconych kosztów egzekucyjnych lub ustawowych odsetek. Jeżeli 

wniosek zasługuje na uwzględnienie wydaje się postanowienie i zwraca żądane kwoty. 

 

Uwaga do art 1 pkt 17  

W ocenie Unii Metropolii Polskich brak jest dookreślenia, komu przypadają opłaty 

egzekucyjne w przypadku wpłaty zobowiązanego do wierzyciela po zbiegu egzekucji. Zatem 

doprecyzowania wymaga art. 64cb np. przez wskazanie zastrzeżenia pkt 3a w pkt 3.  

Uwaga wyjaśniona 

Projektowana regulacja ma na celu uproszczenie systemu poboru kosztów egzekucyjnych 

a w konsekwencji uniknięcie konieczności rozliczania i przekazywania środków z tytułu 

kosztów egzekucyjnych pomiędzy organami egzekucyjnymi. Wystąpienie zbiegu egzekucji 

skutkuje przejęciem egzekucji łącznej tylko i wyłącznie z rzeczy lub prawa majątkowego, do 

którego nastąpił zbieg egzekucji. W przypadku zbiegu egzekucji ten sam organ egzekucyjny 

dalej prowadzi postępowanie egzekucyjne z innych składników majątkowych. Zatem brak jest 

podstaw, aby w tym przypadku odmiennie regulować kwestie, któremu organowi 

egzekucyjnemu przypada opłata egzekucyjna naliczona z tytułu zapłaty wierzycielowi 

należności pieniężnej przez zobowiązanego. Na zasadach ogólnych opłata ta będzie należała 

się organowi egzekucyjnemu, który ją wyegzekwował lub uzyskał. Jeżeli będzie nim organ, 

który przejął egzekucję ze środka, do którego nastąpił zbieg, opłata będzie przypadała temu 

organowi. Natomiast jeżeli opłatę tę uzyska lub wyegzekwuje organ prowadzący postępowanie 

egzekucyjne, opłata ta będzie należna temu organowi. 

 

Uwaga do art. 1 pkt 19  

Unia Metropoli poprosiła o wyjaśnienie czy wniosek o umorzenie kosztów egzekucyjnych 

może być złożony na każdym dowolnym etapie postępowania. 

Uwaga wyjaśniona 

Przepisy nie precyzują terminu na składanie wniosku o umorzenie kosztów egzekucyjnych 

w toku postępowania egzekucyjnego. 
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Uwaga do art. 1 pkt 19  

W opinii Unii Metropolii Polskich wyjaśnienia wymaga czy umorzenie z urzędu może odbyć 

się tylko po zakończeniu postępowania egzekucyjnego przez umorzenie, czy też w trakcie tego 

postępowania 

Uwaga wyjaśniona 

Przepisy nie przewidują ograniczenia w tym zakresie. 

 

Uwaga do art. 1 pkt 19  

Unia Metropoli poprosiła o wyjaśnienie czy art. 64e § 8 powinien mieć również zastosowanie 

do art. 64f tj. rozłożenia na raty kosztów egzekucyjnych oraz czy powinien dotyczyć organu 

rekwizycyjnego. 

Uwaga wyjaśniona 

Do art. 64f zastosowanie będzie miał m. in. proponowany art. 64e § 8 ustawy. 

 

Uwaga do art. 1 pkt 19  

Unia Metropolii Polskich zaproponowała, by koszty egzekucyjne mogły być umorzone 

z urzędu, jeżeli wysokość kosztów egzekucyjnych powstałych w postępowaniu egzekucyjnym 

nie przekracza dziesięciokrotności (116 zł) kosztów upomnienia. Proponowany zapis art. 64e 

§ 2 pkt 2 ustawy zezwoli na umorzenie jedynie kosztów egzekucyjnych do kwoty 46,40 zł, co 

w świetle projektowanych podwyżek wysokości kosztów, niewiele wnosi. Minimalne koszty 

przy egzekucjach nieskutecznych będą wynosiły 100 zł (opłata manipulacyjna za wszczęcie 

egzekucji, opłata egzekucyjna 0 zł – nieściągnięte kwoty, brak wydatków). W efekcie organ 

egzekucyjny będzie posiadał w zasobie umorzone postępowania egzekucyjne, ale nie 

zakończone sprawy, bowiem nie będzie mógł obciążyć wierzyciela kosztami (organ będący 

jednocześnie wierzycielem – art. 64c § 6 upea) i nie będzie mógł z urzędu umorzyć minimalnej 

kwoty kosztów.  

Uwaga wyjaśniona  

Koszty egzekucyjne mogą zostać wyegzekwowane w ponownie wszczętym postępowaniu 

egzekucyjnym. Zwiększenie wysokości kosztów egzekucyjnych podlegających umorzeniu 

z urzędu spowodowałoby, że po ich umorzeniu, w przypadku ponownego wszczęcia egzekucji, 

nie istniałaby możliwość ich ponownego dochodzenia. 

 

Uwaga do art. 1 pkt 20 

Unia Metropoli poprosiła o wyjaśnienie czy udzielenie rat w spłacie kosztów egzekucyjnych 

automatycznie spowoduje skutek w postaci zawieszenia postępowania egzekucyjnego w części 

na podstawie art. 56 § 1.  

Uwaga wyjaśniona  

Udzielenie rat w spłacie kosztów egzekucyjnych spowoduje skutek w postaci zawieszenia 

postępowania egzekucyjnego w części. Wydanie postanowienia w przedmiocie rozłożenia na 

raty zapłaty należności z tytułu kosztów egzekucyjnych wymaga wydania przez organ 

egzekucyjny postanowienia o zawieszeniu w tej części postępowania egzekucyjnego. 

Konieczność wynika m.in. z projektowanej zmiany art. 2 upea. W art. 64f § 1 doprecyzowano, 

że w przypadku rozłożenia na raty kosztów egzekucyjnych przepis art. 64e § 8 stosuje się 

odpowiednio. 

 

Uwaga do art. 1 pkt 20  

W opinii Unii Metropolii Polskich wyjaśnienia wymaga czy jeśli nie została dokonana zapłata 

którejś z rat to należy powiadomić zobowiązanego o fakcie podjęcia egzekucji tej należności 

jak przy podjęciu postępowania egzekucyjnego po zawieszeniu (art. 57) Czy należy dokonać 
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tylko aktualizacji zajęcia, czy też wydać zawiadomienie, albo postanowienie dla 

zobowiązanego. 

Uwaga wyjaśniona 

Skutkiem niezastosowania się do układu ratalnego udzielonego przez organ egzekucyjny jest 

podjęcie postępowania w zakresie tej należności (postanowienie, aktualizacja zajęcia). 

 

Uwaga do art. 1 pkt 21  

Unia Metropolii Polskich poprosiła o wskazanie czy bieg terminu przedawnienia kosztów 

upomnienia i kosztów egzekucyjnych może zostać przerwany lub zawieszony.  

Uwaga wyjaśniona 

Końcowy termin przedawnienia kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych określony jest 

w art. 15 § 3c i art. 65a § 1 i 2 jest uzależniony od daty wygaśnięcia egzekwowanego 

obowiązku. Art. 65a § 3 ustawy dopuszcza możliwość przerwania biegu terminu przedawnienia 

w zakresie obowiązku zwrotu zobowiązanemu lub wierzycielowi kosztów egzekucyjnych. 

Wówczas termin ten przerywa złożenie wniosku, o którym mowa w art. 64cd § 5. 

 

Uwaga do art 1 pkt 23 projektu  

Unia Metropolii Polskich poprosiła o wyjaśnienie, czy druki zajęć wierzytelności ulegną 

zmianie w związku z projektem ustawy. 

Uwaga wyjaśniona 

Druki zawiadomienia o zajęciu zostaną dostosowane do projektowanej regulacji. 

 

Uwaga do art. 1 pkt 25 

Unia Metropolii Polskich zaproponowała, aby rozporządzenie wydawane na podstawie art. 71d 

regulowało także sposób kontaktów ze zobowiązanym w świetle RODO – spełnienie 

obowiązku informacyjnego. 

Uwaga nieuwzględniona  

Art. 71d reguluje zakres przedmiotowy rozporządzenia, w ramach którego nie jest możliwe 

uregulowanie współpracy organu egzekucyjnego z zobowiązanym. Przepisy regulujące 

ochronę danych osobowych zawarte są w rozporządzeniu RODO, stosowanym bezpośrednio 

i w przepisach ustawy wprowadzających to rozporządzenie. W pozostałym zakresie możliwe 

jest zgłaszanie propozycji rozwiązań do projektowanego rozporządzenia. Projekt 

rozporządzenia zostanie w ramach procesu legislacyjnego skierowany do zaopiniowania przez 

KWRiST. 

 

Uwaga do art. 1 pkt 25 

Unia Metropolii Polskich podniosła, że okres vacatio legis zaproponowany w ustawie może się 

okazać niewystarczający na dostosowanie systemów informatycznych. 

Uwaga uwzględniona 

 

Uwaga do art. 1 pkt 26  

Unia Metropolii Polskich wniosła o podniesienie kwoty wskazanej w tym przepisie.  

Uwaga nieuwzględniona 

Przepis ma na celu uniknięcie rozliczania wyegzekwowanych w egzekucji kwot w groszach 

w ramach podziału kwoty uzyskanej z egzekucji. Przepis analogiczny do obowiązującego art. 

27a § 5, stosowanego obecnie. 

 

Uwaga do art. 3 ust. 3  

Unia Metropolii Polskich podniosła, że zniesienie opłaty komorniczej winno nastąpić 

w terminie wejścia w życie ustawy nowelizującej. 
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Uwaga nieuwzględniona 

Opłata komornicza, która powstanie do 1.01.2019 r. stanowi dochód budżetu państwa, który 

w związku ze zmianą, która ma wejść w życie w tym terminie, nie może zostać ograniczony. 

 

Uwaga do art. 4 ust. 1-3  

W ocenie Unii Metropolii Polskich wyjaśnienia wymaga czy użyte sformułowanie „pobiera 

się” oznacza, że przepis stosuje się tylko podczas pobrania gotówki przez poborcę. 

Uwaga wyjaśniona 

Określenia „pobiera się” nie można odnosić wyłącznie do pobrania gotówki przez poborcę 

skarbowego. Określenie to nawiązuje do obowiązujących przepisów regulujących pobór 

kosztów egzekucyjnych przez organ egzekucyjny. 

 

Uwaga do art. 5 ust. 1  

Według Unii Metropolii Polskich sformułowanie „opłata” powinno być uzupełnione poprzez 

dopisanie „egzekucyjna” naliczana „zgodnie z treścią nowelizującej ustawy”. 

Uwaga nieuwzględniona  

Opłata egzekucyjna stanowi opłatę naliczaną w postępowaniach egzekucyjnych wszczętych po 

wejściu w życie znowelizowanych przepisów. Przepis art. 5 dotyczy natomiast 

niewyegzekwowanej do dnia wejścia w życie nowelizacji opłaty za czynności egzekucyjne 

naliczonej na postawie dotychczasowych przepisów. Konstrukcja przepisów przejściowych 

oparta jest na zasadzie nieingerowania w postępowania egzekucyjne już wszczęte. Natomiast 

stosowanie w sprawach tych przepisów nowych stwarzałoby sytuację niekorzystną dla 

zobowiązanych, jak i problemy z prawidłowym rozliczeniem kwot przez organy egzekucyjne. 

 

Uwaga do art. 5 pkt 1  

Unia Metropolii Polskich wniosła o dookreślenie w pkt 1 o wskazanie, że dotyczy opłaty 

egzekucyjnej naliczonej nie wyższej niż 40 000zł. 

Uwaga nieuwzględniona  

Brak podstaw do doprecyzowania o opłatę egzekucyjną naliczoną nie wyższą niż 40 000 zł. 

Opłatą naliczoną jest opłata za czynności egzekucyjne naliczona na podstawie 

dotychczasowych przepisów, a nie opłata egzekucyjna, o której mowa w art. 64 w brzmieniu 

nadanym projektowaną ustawą. 

 

Uwaga do art. 7 ust. 2  

Unia Metropolii Polskich wniosła o wyjaśnienie czy prowadzenie ksiąg zakresie kosztów 

egzekucyjnych jest obowiązkiem organów egzekucyjnych.  

Uwaga wyjaśniona 

Projektowany przepis dotyczy organów egzekucyjnych, które prowadzą księgi rachunkowe 

w zakresie kosztów egzekucyjnych. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie 

reguluje kwestii związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych dla kosztów egzekucyjnych. 

 

Uwaga do art. 12 pkt 2 w zw. z art. 1 pkt 6  

Unia Metropolii podniosła, że uchylenie przepisu o zaokrąglaniu kwot po upływie 24 miesięcy 

od wejścia w życie ustawy jest niespójne z terminami wejścia w życie innych przepisów 

ustawy.  

Uwaga nieuwzględniona  

Z uwagi na naliczanie i pobieranie kosztów egzekucyjnych na podstawie przepisów uznanych 

za niekonstytucyjne nie jest możliwe wydłużenie terminu na dostosowanie systemów 

informatycznych do projektowanej regulacji. 
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Uwaga do str. 10 uzasadnienia 

Uwaga Unii Metropolii Polskich dotyczyła uregulowania sposobu postępowania z zajęciami 

wierzytelności w trakcie zawieszenia postępowania egzekucyjnego.  

Uwaga nieuwzględniona 

Propozycja dotycząca realizacji zajęć w okresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego nie 

jest związana z problematyką kosztów egzekucyjnych, których dotyczy projekt ustawy. 

 

Uwaga do art. 1a pkt 12 ppkt a)  

Unia Metropolii Polskich wniosła o wprowadzenie możliwości pobrania przez poborcę 

skarbowego (pracownika obsługującego organ egzekucyjny) egzekwowanych należności 

poprzez mobilny terminal przy użyciu karty płatniczej, z zastrzeżeniem, że sposób ten stanowi 

realizację środka egzekucyjnego. 

Uwaga nieuwzględniona  

Zaproponowana zmiana nie stanowi wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 

czerwca 2016 r. sygn. akt 31/14, którego wykonanie jest przedmiotem projektowanej regulacji. 

W zakresie tych propozycji przygotowywany jest odrębny projekt ustawy zmieniającej ustawę 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

Uwaga do art. 15 § 1 upea 

Unia Metropoli wniosła o zastąpienie sformułowania „egzekucja administracyjna może być 

wszczęta (...)” sformułowaniem „postępowanie egzekucyjne może być wszczęte”.  

Uwaga nieuwzględniona  

Projekt nie ma charakteru porządkującego przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji. 

 

Uwaga do art. 56 § 1 pkt 1 upea 

Unia Metropolii Polskich wskazała na konieczność dostosowania przepisów do prawa Unii 

Europejskiej w związku z nowelizacją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 

2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej 

w różnych formach - opublikowaną w Dz. U. z 2016 r. poz. 2093. W tej nowelizacji 

wprowadzono sposób ustalania wartości pomocy publicznej dla wstrzymania na określony czas 

działań mających na celu odzyskanie wierzytelności. Zasadne zatem wydaje się, aby przy okazji 

nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, również w tych artykułach, 

które stanowią podstawę do niepodejmowania działań egzekucyjnych lub zawieszenia 

postępowania egzekucyjnego wskazać na konieczność stosowania przepisów prawa Unii 

Europejskiej dotyczących pomocy publicznej.  

Uwaga nieuwzględniona  

Projekt zmienia przepisy ustawy w zakresie pomocy publicznej, wyłącznie w odniesieniu do 

kosztów egzekucyjnych i pomocy publicznej związanej z umarzaniem tych kosztów. 

 

Uwaga do art. 22 upea 

Unia Metropolii Polskich wniosła o zmianę właściwości rzeczowej i miejscowej 

samorządowych organów egzekucyjnych.  

Uwaga nieuwzględniona 

Zmiana właściwości miejscowej i rzeczowej samorządowych organów egzekucyjnych 

wykracza poza przedmiot projektowanej regulacji. 

 

Uwaga do art. 110 pkt 5 upea 

Unia Metropolii Polskich wniosła o uchylenie przepisu art. 110 pkt 5 upea. 
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Propozycja wykracza poza zakres projektu ustawy, który stanowi wykonanie wyroku TK 31/14 

z dnia 28 czerwca 2016 r. 

 

Uwaga w przedmiocie uregulowania przedawnienia kosztów egzekucyjnych 

Unia Metropolii Polskich wniosła o uregulowanie przedawnienia kosztów egzekucyjnych. 

Uwaga wyjaśniona 

Projekt zawiera przepisy regulujące przedawnienie kosztów upomnienia i kosztów 

egzekucyjnych. 

 

Uwagi Urzędu Miasta Częstochowy 

Uwaga do art. 64 § 6 upea  

W ocenie Urzędu Miasta Częstochowy brzmienie przepisu nie oddaje intencji projektodawcy 

wyrażonych w uzasadnieniu, tj. z przepisu nie wynika, że dotyczy on dobrowolnej zapłaty 

zobowiązanego. Ponadto wnoszący uwagę zauważa, że brak jest precyzyjnego wskazania, czy 

pojęcie „zapłaty” zastosowane w tym przepisie odnosi się do całkowitej, czy również do 

częściowej spłaty zadłużenia.  

Uwaga wyjaśniona  

Intencją projektodawcy jest odróżnienie, w toku postępowania egzekucyjnego, zapłaty 

należności pieniężnej od jej wyegzekwowania. Projektowany art. 64 § 4 ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji regulujący opłatę egzekucyjną, definiując sposób jej naliczenia 

posługuje się pojęciem wyegzekwowanej należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia 

jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów upomnienia. 

Natomiast w § 5 odniesiono się do zapłaty tej należności nie zaś jej wyegzekwowania. Zatem 

pojęcie „zapłata” w odróżnieniu do pojęcia „wyegzekwowanie” odnosi się w tym wypadku 

jedynie do zapłaty dobrowolnej. Należy podkreślić, że zarówno zapłata jak i wyegzekwowanie 

należności pieniężnej, stanowiące podstawę do naliczenia opłaty egzekucyjnej, dotyczy 

uregulowania dochodzonej należności zarówno w całości jak i w części. Przepisy nie 

ograniczają bowiem tych pojęć jedynie do całkowitej spłaty.  

 

Uwaga do art. 64cb upea 

Urząd Miasta Częstochowy wskazuje na nieuregulowanie przypadku określającego, na czyją 

rzecz przypadają koszty z tytułu opłaty egzekucyjnej, gdy po zbiegu egzekucji zobowiązany 

dokonał zapłaty do wierzyciela.  

Uwaga nieuwzględniona  

W odniesieniu do opłaty egzekucyjnej przyjęto, że przypada ona organowi egzekucyjnemu, 

który tę opłatę wyegzekwował lub uzyskał. Wystąpienie zbiegu egzekucji skutkuje przejęciem 

egzekucji łącznej tylko i wyłącznie z rzeczy lub prawa majątkowego, do którego nastąpił zbieg 

egzekucji. Przejęcie zbiegu nie wiąże się z przekazaniem całego postępowania egzekucyjnego. 

Zatem w przypadku zbiegu egzekucji nie mamy do czynienia ze zmianą organu egzekucyjnego 

prowadzącego postępowanie egzekucyjne. W konsekwencji ten sam organ egzekucyjny dalej 

prowadzi postępowanie egzekucyjne z innych składników majątku. Brak jest uzasadnienia, aby 

w przypadku zbiegu odmiennie regulować kwestie, któremu organowi egzekucyjnemu 

przypada opłata egzekucyjna naliczona z tytułu zapłaty wierzycielowi należności pieniężnej 

przez zobowiązanego. Zgodnie z ogólnymi zasadami opłata ta będzie należała się organowi 

egzekucyjnemu, który ją wyegzekwuje lub uzyska. Jeżeli będzie nim organ, który przejął 

egzekucję ze środka, do którego nastąpił zbieg, opłata egzekucyjna będzie przypadała temu 

organowi. Natomiast, jeżeli opłatę tę uzyska lub wyegzekwuje organ prowadzący postępowanie 

egzekucyjne, opłata ta będzie należna temu organowi.  
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Uwaga do art. 64e upea 

W ocenie Urzędu Miasta Częstochowy projektowana regulacja nie zawiera przepisu 

umożliwiającego umorzenie kosztów egzekucyjnych, w przypadku gdy wierzyciel jest 

jednocześnie organem egzekucyjnym i stwierdzono nieściągalność kosztów egzekucyjnych od 

zobowiązanego.  

Uwaga nieuwzględniona 

Propozycja rozszerzenia możliwości umorzenia kosztów egzekucyjnych z urzędu, w przypadku 

gdy wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym, wprowadziłaby nierówną pozycję 

zobowiązanych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Możliwość umorzenia 

kosztów egzekucyjnych uzależniona byłaby od tego, kto jest wierzycielem dochodzonego 

w tym postępowaniu obowiązku. W sytuacji gdy organem byłby jednocześnie organ 

egzekucyjny będący wierzycielem dochodzonego obowiązku, koszty egzekucyjne uznane za 

nieściągalne od zobowiązanego byłyby umorzone. Zatem nie byłoby możliwości ich 

dochodzenia w przypadku ustalenia majątku lub źródeł dochodu zobowiązanego. 

W pozostałych przypadkach, tj. gdy wierzyciel nie jest jednocześnie organem egzekucyjnym, 

kosztami egzekucyjnymi obciążany byłby wierzyciel, który w przypadku ujawnienia majątku 

lub źródeł dochodu zobowiązanego skieruje tytuł wykonawczy ponownie do organu 

egzekucyjnego celem wyegzekwowania m.in. kosztów egzekucyjnych, które zapłacił. 

Uwzględnienie uwagi spowodowałoby zatem, że w przypadku ponownego wszczęcia 

postępowania egzekucyjnego umorzone koszty egzekucyjne nie mogłyby być już dochodzone. 

Natomiast te same koszty egzekucyjne powstałe w postępowaniu egzekucyjnym, w którym 

wierzyciel nie był jednocześnie organem egzekucyjnym, mogłyby być dochodzone od 

zobowiązanego w ponownie wszczętym postępowaniu egzekucyjnym.  

W kwestii braku, w projektowanej regulacji, mechanizmu wyeliminowania kosztów 

egzekucyjnych uznanych za nieściągalne poprzez np. dokonanie ich odpisu, warto zwrócić 

uwagę na zaproponowane w projekcie rozwiązania dotyczące przedawnienia kosztów 

egzekucyjnych. Przepis art. 65a zawiera szczególne rozwiązania regulujące przedawnienie 

kosztów egzekucyjnych. Stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku zapłaty kosztów egzekucyjnych 

będzie stanowić podstawę do dokonania ich odpisu i wyeliminowania ich z ewidencji księgowej 

organu egzekucyjnego. Jednocześnie podkreślenia wymaga, że zgodnie z projektowanymi 

przepisami organ egzekucyjny w każdym przypadku będzie uprawniony do umorzenia kosztów 

egzekucyjnych, których wysokość nie przekracza czterokrotności kosztów upomnienia (art. 64e 

§ 2 pkt 2). 

 

Uwaga do art. 69b upea  

Urząd Miasta Częstochowy zauważył, że z nałożeniem na dłużnika zajętej wierzytelności 

obowiązku w zakresie naliczenia opłaty egzekucyjnej wiąże się ryzyko, jakie może zaistnieć 

w związku z nieprawidłowym naliczeniem przez dłużnika zajętej wierzytelności opłaty 

egzekucyjnej i związanych z tym konsekwencji dla zobowiązanego i organu egzekucyjnego. 

W uwadze podniesiono również wątpliwości związane z brakiem możliwości sprawdzenia 

prawidłowości czynności dłużnika zajętej wierzytelności związanych z naliczeniem opłaty 

egzekucyjnej.  

Uwaga uwzględniona 

W wyniku konsultacji społecznych odstąpiono od przepisu nakładającego obowiązek 

naliczenia opłaty egzekucyjnej na dłużnika zajętej wierzytelności.  

 

Uwaga do art. 95 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 

W ocenie Urzędu Miasta Częstochowy dokonana projektowaną ustawą zmiana art. 95 ustawy 

z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która ustanawia podstawę 

prawną zwolnienia z opłaty sądowej naczelnika urzędu skarbowego jako organu 
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egzekucyjnego, występującego do sądu wieczystoksięgowego z wnioskiem o wpis hipoteki 

przymusowej zabezpieczającej należności pieniężne państwa członkowskiego UE i państwa 

trzeciego, winna również dotyczyć jednostek samorządu terytorialnego.  

Uwaga nieuwzględniona 

Projektowana regulacja wynika z rozwiązań przyjętych w dyrektywie Rady 2010/24/UE z dnia 

16 marca 2014 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących 

podatków, ceł i innych obciążeń (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2010, str. 1). Dyrektywa nakazuje 

traktować wszelkie wierzytelności będące przedmiotem wniosku o pomoc w dochodzeniu jak 

wierzytelności współpracującego państwa. W konsekwencji mając na względzie, że Skarb 

Państwa jest zwolniony z opłat sądowych, zwolnienie powinno dotyczyć również należności 

państw członkowskich objętych wnioskami o pomoc w dochodzeniu, odpowiadających 

należnościom przypadającym Skarbowi Państwa. Ponadto wskazane opłaty stanowią dochód 

budżetu państwa, natomiast naczelnik urzędu skarbowego obowiązany do ich poniesienia 

działa w ramach państwowej jednostki budżetowej, zatem pokrywa swoje wydatki 

bezpośrednio z budżetu państwa. Oznacza to, że naczelnik urzędu skarbowego pozyskuje 

środki z budżetu państwa w celu pokrycia opłaty, która jako stanowiąca dochód budżetu 

państwa zostanie do tego budżetu z powrotem odprowadzona. Regulacje projektu ustawy nie 

dotyczą rozstrzygnięć w zakresie celowości ponoszenia przez jednostki samorządu 

terytorialnego opłaty sądowej należnej od wniosku o wpis w księdze wieczystej. Ponadto nie 

zostały przedstawione dane o wysokości ww. opłat ponoszonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego w związku z realizacją ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Wskazano również, że zakresie podjęcia inicjatywy odnośnie do zmiany ustawy z dnia 28 lipca 

2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300) właściwy jest 

Minister Sprawiedliwości.  

 

Uwagi Urzędu m.st. Warszawy 

 

Uwaga do art. 1 pkt 3 lit. a  
Urząd m.st. Warszawy zaproponował rozważenie zasadności zmiany art. 6 § 1a upea, tak aby 

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

niewykonania obowiązku oraz organowi zainteresowanemu wykonaniem obowiązku złożenie 

skargi w sytuacji kiedy wierzyciel może nie podejmować czynności zmierzających do 

zastosowania środków egzekucyjnych. Wnioskodawca uwagi zauważył, że jeśli ustawodawca 

przewiduje, że wierzyciel może nie podejmować czynności zmierzających do zastosowania 

środków egzekucyjnych w określonej sytuacji, to treść tej normy prawnej można odczytywać 

jako niespójną z § 1a, gdzie wskazano na możliwość złożenia skargi na bezczynność organu. 

Uwaga nieuwzględniona 

Skarga na bezczynność może być zawsze złożona i nie należy jej ograniczać. Natomiast 

w przypadku, o którym mowa w proponowanym przepisie, skarga będzie uznana za 

nieuzasadnioną. 

 

Uwaga do art. 1 pkt 9 lit. b  
Urząd m.st. Warszawy zaproponował zmianę projektowanego art. 59 § 2d poprzez 

wprowadzenie 7 dniowego terminu na zawiadomienie wierzyciela, po umorzeniu postępowania 

egzekucyjnego z przyczyny określonej w art. 59 § 2, przez organ egzekucyjny niebędący 

jednocześnie wierzycielem o ujawnieniu majątku lub źródła dochodu zobowiązanego, z których 

możliwe jest przeprowadzenie egzekucji należności pieniężnej Według Urzędu m.st. Warszawy 

proponowana w tym punkcie zmiana jest korzystna dla wierzycieli niebędących organem 

egzekucyjnym, bowiem określenie terminu w dniach pozwoli na precyzyjne wskazanie 
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obowiązku organu i w razie jego zwłoki pozwoli na dochodzenie ewentualnego odszkodowania 

(gdyby zobowiązany wyzbył się majątku). 

Uwaga nieuwzględniona  

W toku prac legislacyjnych odstąpiono od regulacji ww. obowiązku nałożonego na organ 

egzekucyjny niebędący jednocześnie wierzycielem.   

 

Uwaga do art. 1 pkt 10  
W ocenie Urzędu m.st. Warszawy przepis art. 61 § 4 pkt 2 winien odnosić się do wydania przez 

organ egzekucyjny zawiadomienia o ponownym wszczęciu egzekucji administracyjnej, jeżeli 

wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym a nie wiązać się z czynnością dokonywaną 

przez pracownika obsługującego organ egzekucyjny czyli podpisaniem przez pracownika tego 

zawiadomienia. W kontekście powyższego wątpliwości budzi, że o wszczęciu ma decydować 

pracownik obsługujący organ egzekucyjny zamiast organ egzekucyjny.  

Uwaga uwzględniona 

 

Uwaga do art. 1 pkt 10  
Urząd m.st. Warszawy zaproponował wprowadzenie w art. 61 § 3 terminu (7 dni) na 

przekazanie właściwemu organowi egzekucyjnemu przez organ egzekucyjny, który umorzył 

postępowanie egzekucyjne z przyczyny określonej w art. 59 § 2, wniosku o ponowne wszczęcie 

egzekucji administracyjnej wraz z dotychczasowym tytułem wykonawczym.  

Uwaga uwzględniona  

Dodano wyraz „niezwłocznie”, co winno wpłynąć na przyspieszenie przekazania do 

właściwego organu egzekucyjnego wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji. 

 

Uwaga do art. 1 pkt 13  
W ocenie Urzędu m.st. Warszawy przepis art. 64 § 5 określający maksymalną wysokość opłaty 

egzekucyjnej jaka może być naliczona i pobrana w postępowaniu egzekucyjnym winien zostać 

doprecyzowany i po słowach 40 000 zł należy wprowadzić słowo „łącznie”. W ten sposób 

zostanie precyzyjnie określona maksymalna kwota, nie będzie budzić wątpliwości, że również 

odsetki i koszty upomnienia nie mogą przekroczyć 40 000 zł. 

Uwaga nieuwzględniona  

Ograniczenie opłaty egzekucyjnej do wysokości 40 000 zł jest konsekwencją obliczenia tej 

opłaty jako 10% wszystkich wyegzekwowanych należności. 

 

Uwaga do art. 1 pkt 13 

Urząd m.st Warszawy wniósł o usunięcie § 9 w projektowanym art. 64. Według wnioskodawcy 

uwagi niekorzystna dla organu egzekucyjnego jest regulacja, że obowiązek zapłaty opłaty 

egzekucyjnej w ogóle nie powstaje, w przypadku gdy należność pieniężna została zapłacona 

wierzycielowi w okresie zawieszenia postępowania z powodu wstrzymania wykonania, 

odroczenia terminu wykonania obowiązku albo rozłożenia na raty spłat należności pieniężnej. 

Skoro organ egzekucyjny podejmował czynności, aby doprowadzić do zapłaty należności, 

pozbawianie go wpływów z opłaty egzekucyjnej jest niezasadne. 

Uwaga nieuwzględniona  

Uwzględnienie uwagi prowadziłoby do sytuacji, w której pomimo terminowego wykonywania 

układu ratalnego spłaty należności w odroczonym terminie, tj. w sposób uzgodniony 

z wierzycielem, zobowiązany ponosiłby finansowe konsekwencje w postaci obowiązku zapłaty 

opłaty 5% od spłaconych należności, co prowadziłoby do naruszenia zasady zaufania do 

Państwa. 
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Uwaga do art. 1 pkt 13  
W ocenie Urzędu m.st. Warszawy należy dokonać zmiany momentu powstania obowiązku 

zapłaty opłaty za spisanie na miejscu u zobowiązanego protokołu o stanie majątkowym 

zobowiązanego. Zdaniem Urzędu m.st. Warszawy obowiązek powstania tej opłaty winien 

łączyć się ze spisaniem przez organ egzekucyjny protokołu o stanie majątkowym 

zobowiązanego a nie z chwilą podpisania przez pracownika obsługującego organ egzekucyjny 

tego protokołu. Wątpliwości budzi, że o dniu powstania obowiązku zapłaty decydować ma 

pracownik obsługujący organ egzekucyjny zamiast sam organ. 

Uwaga uwzględniona  

Doprecyzowano, że organ egzekucyjny pobiera opłatę za spisanie na miejscu u zobowiązanego 

protokołu o stanie majątkowym zobowiązanego.   

 

Uwaga do art. 1 pkt 14 lit. b  
Urząd m.st. Warszawy w zakresie zmiany projektowanego art. 64a § 2 pkt 5 poprzez 

wprowadzenie obowiązku uiszczenia opłaty „za spisanie protokołu o udaremnieniu 

przeprowadzenia egzekucji - z chwilą spisania przez organ egzekucyjny protokołu 

przeprowadzenia licytacji”.  

Uwaga uwzględniona 

Doprecyzowano przepis art. 64ca § 2. Obowiązek uiszczenia opłaty za spisanie protokołu 

o udaremnieniu przez zobowiązanego przeprowadzenia egzekucji powstaje – z chwilą 

podpisania przez pracownika obsługującego organ egzekucyjny tego protokołu.  

 

Uwaga do art. 1 pkt 15 lit. a  
Urząd m.st. Warszawy wskazuje na konieczność usunięcia numeracji literowej w tym punkcie. 

Brak jest litery b w punkcie 15, wprowadzenie numeracji literowej jest więc niepotrzebne. 

Uwaga uwzględniona 

 

Uwaga do art. 1 pkt 25  
W ocenie Urzędu m.st. Warszawy należy uzupełnić art. 71 e § 1 pkt 4 poprzez dopisanie po 

słowach „pieniężnej” słów „niebędącej grzywną”. Należy rozważyć, czy nie występuje kolizja 

z art. 57 § 1 Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym, niedozwolone jest przez osobę niebędąca 

osobą bliską uiszczanie grzywny za ukaranego. Jednocześnie ustawa o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji obejmuje na mocy art. 2 § 1 pkt 2 swoim zasięgiem egzekucję 

grzywien i mandatów. 

Uwaga nieuwzględniona  

Art. 57 § 1 Kw. jako przepis szczególny będzie miał pierwszeństwo przed proponowanym art. 

71e § 1 pkt 4. 

 

Uwaga do art. 3 ust. 2 pkt 2 
Urząd m.st. Warszawy wnosi o dopisanie w art. 3 ust. 2 pkt 2, że art. 59 § 2b-2d upea stosuje 

się do postępowań o których mowa w ust. 1. W przepisach przejściowych, w których 

regulowane jest jakie zapisy ustawy nowej stosuje się do postępowań wszczętych 

i niezakończonych,  pominięto art. 59 § 2d, który stanowi, że organ egzekucyjny ma obowiązek 

niezwłocznie zawiadomić wierzyciela o ujawnieniu majątku zobowiązanego. Brak stosowania 

tego przepisu, przy jednoczesnym stosowaniu art. 59 § 2 w nowym brzmieniu do postępowań 

wszczętych jest niekorzystny dla wierzyciela. 

Uwaga nieuwzględniona 

W toku prac legislacyjnych zrezygnowano z proponowanego art. 59 § 2d.  
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Uwaga do art. 7 pkt 1-3  

Urząd m.st. Warszawy wniósł o uwzględnienie odesłania również do art. 4 ust. 1-4, art. 5 ust. 

1-4 oraz art. 6 ust. 1-4.  

Uwaga uwzględniona 

 

Uwaga do art. 9  
W ocenie Urzędu m.st. Warszawy należy wykreślić art. 9 pkt 1. Brak pobierania opłaty 

manipulacyjnej w ponownie wszczętym postępowaniu jest niekorzystny dla organów 

egzekucyjnych. 

Uwaga uwzględniona 

Wprowadzono możliwość dochodzenia w ponownie wszczętej egzekucji administracyjnej 

opłaty manipulacyjnej naliczonej na podstawie art. 64 § 6 upea, w wysokości określonej na 

podstawie proponowanego art. 6.  

 

Uwaga do art.1 pkt 17, str. 12  
Urząd m.st. Warszawy wniósł o doprecyzowanie brzmienia projektowanego art. 64cd § 1. 

Rozważenia wymaga bowiem wystąpienie przesłanki do umorzenia postępowania po dniu 

wyegzekwowania lub uzyskania kosztów egzekucyjnych i w kontekście podstawy do zwrotu 

kosztów egzekucyjnych zobowiązanemu, w szczególności w przypadku stwierdzenia 

wadliwości decyzji, stanowiącej podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego. 

W konsekwencji przeprowadzona egzekucja okazała się niezgodna z prawem, a koszty 

egzekucyjne zostały pobrane nienależnie. 

Uwaga nieuwzględniona  

Doprecyzowanie art. 64cd § 1 jest zbędne, albowiem przepis zawiera wyraźne wskazanie, że 

zwrotowi podlegają tylko te koszty egzekucyjne, które były wyegzekwowane lub uzyskane 

w chwili, gdy istniała przesłanka umorzenia postępowania egzekucyjnego, w tym uchylenia 

decyzji skutkującej niedopuszczalnością egzekucji. 

 

Uwagi zgłoszono na również posiedzeniu Zespołu do spraw Administracji Publicznej 

i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 

17 kwietnia 2018 r. 

 

Uwaga do art. 64c § 3 pkt 3 upea  

Na posiedzeniu Zespołu podniesiono brak zasadności obciążania wierzyciela niebędącego 

jednocześnie organem egzekucyjnym opłatą manipulacyjną w wysokości 40 zł, w sytuacji gdy 

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

Uwaga nieuwzględniona 

Organ egzekucyjny na mocy przepisu art. 29 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji, jest obowiązany do badania dopuszczalności egzekucji administracyjnej. 

Instytucja nieprzystąpienia do egzekucji i zawiadomienia wierzyciela o przyczynach 

nieprzystąpienia do egzekucji z powodu niespełniania przez tytuł wykonawczy wymogów 

określonych w art. 27 § 1 i 2 obowiązuje obecnie. Dotychczasowe przepisy przewidują również 

możliwość poniesienia przez wierzyciela kosztów z tytułu skierowania do egzekucji tytułu 

wykonawczego zawierającego wady uniemożliwiające przeprowadzenie postępowania 

egzekucyjnego, które nie mogły być znane organowi egzekucyjnemu w chwili skierowania tego 

tytułu do egzekucji. W projektowanych przepisach zmianie ulegnie zatem model naliczania 

i wysokość opłaty obciążającej wierzyciela. Jak wynika z projektowanego art. 64 § 1 ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązek zapłaty opłaty manipulacyjnej 

powstanie z chwilą wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Skoro opłata manipulacyjna 

dotyczy „rekompensaty“ za czynności organu egzekucyjnego związane z badaniem 
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dopuszczalności egzekucji administracyjnej na etapie wszczęcia tego postępowania, a organ 

egzekucyjny de facto te czynności wykonał i poniósł związane z tym wydatki, brak jest podstaw 

do odstąpienia od naliczenia tej opłaty w przypadku nieprzystąpienia przez organ egzekucyjny 

do egzekucji. Ma to tym większe znaczenie, że wykonując obowiązek związany z podjęciem 

czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, wierzyciel jest 

zobligowany do zachowania reguł należytej staranności. 

 

Uwaga do art. 64 § 4 upea 

Na posiedzeniu ww. Zespołu podniesiono, że w ponownie wszczętym postępowaniu 

egzekucyjnym nie będzie można wyegzekwować kosztów egzekucyjnych z tytułu opłaty 

manipulacyjnej, którymi po umorzeniu „pierwotnego“ postępowania egzekucyjnego został 

obciążony wierzyciel. 

Uwaga nieuwzględniona 

Zgodnie z projektowanym art. 64ca § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

w ponownie wszczętej egzekucji administracyjnej, niezależnie od kosztów egzekucyjnych 

powstałych w ponownie wszczętym postępowaniu egzekucyjnym, są dochodzone koszty 

egzekucyjne powstałe w postępowaniu egzekucyjnym umorzonym z przyczyny określonej 

w art. 59 § 2. Z tego względu przepis art. 61 § 8 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji, określa wysokość kosztów egzekucyjnych powstałych w uprzednio umorzonej 

egzekucji jako element zawiadomienia o ponownym wszczęciu egzekucji administracyjnej. 

Odstąpienie od ponownego naliczenia opłaty manipulacyjnej w ponownie wszczętym 

postępowaniu egzekucyjnym wynika z faktu, że wszczęcie to następuje na podstawie 

dotychczasowego tytułu wykonawczego. Ponieważ tytuł ten został już wcześniej 

zobowiązanemu doręczony, ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej jest powiązane 

z doręczeniem zobowiązanemu zawiadomienia organu egzekucyjnego o ponownym wszczęciu 

egzekucji administracyjnej. Ponadto podkreślenia wymaga, że w ponownie wszczętym 

postępowaniu egzekucyjnym organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania 

dopuszczalności egzekucji administracyjnej skutkującego obowiązkiem zapłaty opłaty 

manipulacyjnej. Jednocześnie należy zaznaczyć, że opłata manipulacyjna naliczona 

w postępowaniu egzekucyjnym umorzonym z powodu stwierdzenia bezskuteczności 

egzekucji, nawet ta uiszczona przez wierzyciela, może być dochodzona od zobowiązanego 

w ponownie wszczętej egzekucji administracyjnej. Zatem zapłacone uprzednio przez 

wierzyciela koszty egzekucyjne, w tym opłata manipulacyjna, w przypadku wyegzekwowania 

ich w ponownie wszczętej egzekucji podlegają przekazaniu temu wierzycielowi. Powyższe, 

zgodnie z art. 6 ust. 5 projektu ustawy, dotyczy jednocześnie opłaty manipulacyjnej naliczonej 

na podstawie art. 64 § 6 upea, ograniczonej stosownie do postanowień projektowanego art. 6 

ust. 1-3 jeżeli jest ona dochodzona na podstawie art.64ca § 2. 

 

Uwaga do art. 64e upea  

W ocenie Zespołu do spraw Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli istnieją 

wątpliwości odnośnie oceny projektowanej regulacji w świetle przepisów Unii Europejskiej 

w zakresie pomocy publicznej. 

Uwaga nieuwzględniona 

Celem przyjętego rozwiązania jest między innymi konieczność zastosowania przepisów prawa 

Unii Europejskiej dotyczących pomocy publicznej, w sytuacji gdy umorzenie lub rozłożenie na 

raty kosztów egzekucyjnych dotyczy zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą. 

Projektowane przepisy zawierają rozwiązania wzorowane na obowiązujących w ustawie z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Omawiany projekt 

w ramach konsultacji publicznych został skierowany do Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów. Urząd nie zgłosił uwag do projektu.  
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Uwaga dotycząca zasad ponoszenia przez organy państw wnioskujących o pomoc 

w dochodzeniu należności kosztów związanych z udzieleniem tej pomocy  

Na posiedzeniu ww. Zespołu zwrócono się o wyjaśnienie zasad ponoszenia przez organy 

państw wnioskujących o pomoc w dochodzeniu należności kosztów związanych z udzieleniem 

tej pomocy, w tym kosztów dokonania obciążenia nieruchomości hipoteką przymusową.  

Uwaga wyjaśniona 

Zgodnie z przepisami art. 20 dyrektywy Rady 2010/24/UE w sprawie wzajemnej pomocy przy 

odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń państwa 

członkowskie zrzekają się wszystkich wzajemnych roszczeń o zwrot kosztów wynikających ze 

wzajemnej pomocy udzielanej na podstawie tej dyrektywy. Jedynie w przypadkach, gdy 

odzyskanie wierzytelności stwarza szczególne problemy, wiąże się z bardzo wysokimi 

kosztami lub dotyczy przestępczości zorganizowanej, możliwe jest dokonanie uzgodnień 

w zakresie zwrotu kosztów. Do zwrotu kosztów i wyrównania wszelkich strat zobowiązane jest 

państwo wnioskujące o udzielenie pomocy w dochodzeniu należności, jeżeli podjęte 

w postępowaniu egzekucyjnym czynności okazały się nieuzasadnione ze względu na istotę 

wierzytelności albo ważność tytułu wykonawczego wydanego przez państwo wnioskujące. 

 

Uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich  

Uwagi do uzasadnienia projektu ustawy.  

Rzecznik Praw Obywatelskich podniósł brak wskazania, w uzasadnieniu projektu zmian do 

upea, czym podyktowane było ustalenie opłaty manipulacyjnej na poziomie 40 zł – 

w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego oraz na poziomie 100 zł – w przypadku 

wszczęcia egzekucji administracyjnej, a także tego jakie czynniki zdeterminowały 

projektodawcę do określenia takiej właśnie kwoty. Brak wyczerpującego uzasadnienia 

proponowanego rozwiązania skutkuje niemożnością dokonania oceny tej regulacji 

w kontekście jej ukształtowania w sposób odpowiadającym zaleceniom Trybunału wyrażonym 

w wyroku z dnia 28 czerwca 2016 r. (sygn. akt SK 31/14), a w szczególności czy istnieje 

racjonalna zależność pomiędzy wysokością opłaty a czynnościami organów egzekucyjnych. 

Uwaga uwzględniona.  

 

Uwagi Konfederacji Lewiatan 

Uwaga ogólna 

W opinii Konfederacji Lewiatan z dnia 20 listopada 2018 r. zbędne jest wprowadzenie do upea 

pojęcia „należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztów 

upomnienia”, podczas gdy należałoby się posługiwać pojęciem „egzekwowanego obowiązku” 

w miejsce pojęcia „należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie”.  

Uwaga nieuwzględniona 

Ustawa o postepowaniu egzekucyjnym w administracji posługuje się wszystkimi 

wymienionymi pojęciami. Projekt nie wprowadza w tym obszarze nowego pojęcia. 

 

Uwaga do art. 6 § 1 upea 

Konfederacja Lewiatan postuluje doprecyzowanie pojęcia „szczególnie uzasadnionego 

wypadku” dla odstąpienia przez wierzyciela od wszczęcia postępowania egzekucyjnego  

poprzez odniesienie do sytuacji majątkowej zobowiązanego, czy tez do faktu realnego 

prowadzenia działalności. 

W związku z uwagami UOKiK zgłoszonymi na SKRM zrezygnowano z regulacji. 
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Uwaga do art. 6 § 1c upea 

Konfederacja Lewiatan podniosła, że wierzyciel nie podejmuje w ramach postępowania 

egzekucyjnego żadnych czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, a 

jedynie czynności zmierzające do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Ponadto brzmienie 

przepisu rodzi, zdaniem Konfederacji Lewiatan, ryzyko w świetle art. 108 § 3 Ordynacji 

podatkowej, że od decyzji wierzyciela co do wszczęcia postępowania egzekucyjnego będzie 

zależało wszczęcie postępowania dotyczącego odpowiedzialności osoby trzeciej, z 

pominięciem egzekucji od zobowiązanego. 

Uwaga nieuwzględniona 

Wierzyciel nie podejmuje czynności egzekucyjnych w rozumieniu art. 1a pkt 2 upea, ale nie 

oznacza to, że nie podejmuje czynności zmierzających do zastosowania środków 

egzekucyjnych. Taką czynnością będzie np. wysłanie upomnienia zobowiązanemu czy 

wystawienie tytułu wykonawczego. 

 

Uwaga do art. 15 § 3c upea 

Konfederacja Lewiatan uznała za niewłaściwy sposób uregulowania terminu przedawnienia 

kosztów upomnienia jako oderwany od naliczenia kosztów upomnienia i zbyt skomplikowany, 

uznała również za trudny do ustalenia moment rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia. 

Podkreślono, że byt należności z tytułu kosztów upomnienia nie powinien przekraczać bytu 

należności głównej. W związku z tą argumentacją zaproponowano, by koszty upomnienia 

przedawniały się z upływem 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał 

obowiązek naliczenia tych kosztów lub od dnia dokonania upomnienia.  

Uwaga nieuwzględniona 

Bieg terminu przedawnienia kosztów upomnienia rozpoczyna się z końcem roku 

kalendarzowego, w którym wygasł egzekwowany obowiązek i nie ulega ani przerwaniu, ani 

zawieszeniu, nie jest zatem skomplikowany. Brak podstaw, by wiązać przedawnienie kosztów 

upomnienia z przedawnieniem należności głównej objętej postępowaniem egzekucyjnym, 

skoro obowiązek ich uiszczenia jest związany z doręczeniem zobowiązanemu upomnienia.  

 

Uwaga do art. 26 upea 

Konfederacja Lewiatan zawnioskowała o jednoznaczne doprecyzowanie, że jeden tytuł 

wykonawczy może stanowić podstawę prowadzenia wyłącznie jednego postępowania 

egzekucyjnego. 

Uwaga nieuwzględniona 

Brak wątpliwości w powyższym zakresie. Jeden tytuł wykonawczy stanowi podstawę 

prowadzenia jednego postępowania egzekucyjnego, zgodnie z proponowanym art. 26 § 3a 

ustawy, co nie oznacza, że czynności egzekucyjne nie mogą być stosowane w ramach kilku 

postępowań egzekucyjnych, czy też, że rozstrzygnięcia nie mogą obejmować kilku postępowań 

egzekucyjnych.  

 

Uwaga do art. 27a upea (uchylenie) 

Konfederacja Lewiatan podniosła, że uchylenie przepisu dotyczącego zaokrąglania należności 

utrudni realizację zajęć wierzytelności dłużnikom zajętej wierzytelności, którzy nie posiadają 

systemów informatycznych pozwalających na rozliczanie zajęć co do grosza. 

Uwaga nieuwzględniona 

Obecnie w przypadku realizacji zajęcia dłużnik zajętej wierzytelności oblicza należne kwoty 

do przekazania organowi egzekucyjnemu, a następnie dokonuje zaokrąglenia tej kwoty. 

Rezygnacja z tego zaokrąglenia nie powinna nastręczać trudności, tym bardziej że kwoty 

przekazywane do organu egzekucyjnego zazwyczaj są przekazywane organowi 

egzekucyjnemu. 
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Uwaga do art. 29 § 2 pkt 2 upea 

Zdaniem Konfederacji Lewiatan przepis pozwoli na odstąpienie od wszczęcia postepowania 

egzekucyjnego, jeżeli istnieć będzie możliwość uzyskania majątku od podmiotu lepiej 

sytuowanego, np. osoby trzeciej. Organ egzekucyjny nie będzie wszczynał postępowania 

egzekucyjnego, jeśli uzna, że zobowiązany dysponować będzie majątkiem pozwalającym 

zaspokoić tylko część dochodzonych należności albo majątkiem trudno zbywalnym. 

Uwaga uwzględniona 

 

Uwaga do art. 59 § 2 upea 

Konfederacja Lewiatan sprzeciwiła się zmianie przesłanki bezskuteczności egzekucji jako 

podstawy umorzenia postępowania egzekucyjnego określonej jako brak majątku lub źródła 

dochodu zobowiązanego, z których jest możliwe wyegzekwowanie w całości lub części 

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

kosztów egzekucyjnych, stwierdzając, że spowoduje ona częstsze umarzanie postępowań 

egzekucyjnych i w konsekwencji dochodzenie należności od osób ponoszących 

odpowiedzialność jako osoby trzecie. Wyraziła obawę, że pomimo posiadania majątku przez 

zobowiązanego postępowanie egzekucyjne toczące się wobec niego będzie umarzane tylko w 

celu umożliwienia dochodzenia należności od osoby trzeciej, choć jej odpowiedzialność ma 

charakter subsydiarny.  

Uwaga uwzględniona 

 

Uwaga do art. 59 § 2b upea  

W opinii Konfederacji Lewiatan przepis umożliwi organom egzekucyjnym dochodzenie 

kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnienia w sytuacji, gdy w ramach postępowania 

sądowoadministracyjnego dojdzie do uchylenia podstawy wystawienia tytułu wykonawczego 

(np. decyzji określającej zaległość podatkową), a koszty powstały przed dniem uchylenia tej 

podstawy. Kosztami w takiej sytuacji powinien być obciążony wierzyciel, co zabezpieczałoby 

zobowiązanych przed wszczynaniem wątpliwych egzekucji. 

Uwaga nieuwzględniona 

Zmiana art. 59 jednoznacznie przesądza, że wygaśnięcie obowiązku po wszczęciu 

postępowania egzekucyjnego nie zwalnia z obowiązku uiszczenia kosztów egzekucyjnych, a 

postępowanie egzekucyjne nie podlega umorzeniu, jeżeli koszty egzekucyjne nie zostały 

uiszczone (w sposób dobrowolny lub przymusowy). Nie można bowiem mówić o wątpliwym 

wszczynaniu egzekucji, skoro w obrocie prawnym pozostaje decyzja podlegająca wykonaniu., 

w sposób dobrowolny lub w sposób przymusowy. Jeżeli zobowiązany w terminie płatności nie 

wykona obowiązku w sposób dobrowolny, obowiązkiem wierzyciela jest podjęcie czynności 

zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, zgodnie z art. 6 ustawy, tj. doręczenie 

upomnienia i wystawienia tytułu wykonawczego celem skierowania sprawy na drogę 

postępowania egzekucyjnego. W takim bowiem przypadku nie można mówić o niezgodności z 

prawem podstawy wystawienia tytułu wykonawczego bądź o niewłaściwym wprowadzeniu do 

obrotu prawnego takiego tytułu wykonawczego. Postępowanie egzekucyjne zostanie jednak 

umorzone w związku z niewymagalnością Powstaną zatem koszty egzekucyjne, których 

obowiązek uiszczenia spoczywa na zobowiązanym, który nie wykonał obowiązku pomimo 

upływu terminu na jego wykonanie.  

Późniejsze uchylenie decyzji przez sąd administracyjny może stanowić natomiast podstawę do 

dochodzenia przez zobowiązanego roszczenia odszkodowawczego od wierzyciela w związku 

z poniesioną szkodą związaną z naliczeniem i pobraniem kosztów egzekucyjnych, które 

powstały przed uchyleniem decyzji.  
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Niedopuszczalne jest natomiast naliczenie i pobór kosztów egzekucyjnych, które powstaną po 

uchyleniu decyzji, uchylenie to ma bowiem charakter konstytutywny i jest wiążące dla 

wierzyciela i organu egzekucyjnego.  

 

Uwaga do art. 61 § 1 upea 

Zaproponowana zmiana została zaopiniowana przez Konfederację Lewiatan negatywnie, 

ponieważ zobowiązanemu nie przysługują zarzuty w ponownie wszczętym postępowaniu 

egzekucyjnym i otrzymuje on jedynie zawiadomienie o ponownym wszczęciu egzekucji 

administracyjnej, a nie tytuł wykonawczy. Przysługiwać mu będzie jedynie wniosek o 

umorzenie postępowania egzekucyjnego, którego wniesienie nie ma skutku zawieszającego dla 

postępowania egzekucyjnego. 

Uwaga uwzględniona 

 

Uwaga do art. 64 upea 

W opinii Konfederacji Lewiatan nowy mechanizm naliczania kosztów egzekucyjnych 

powoduje wzrost opłat z 5% do 10% zamiast ich urealnienia. Dodatkowo zmiana premiuje 

większych dłużników i pogarsza sytuację tych mniejszych. Opłata manipulacyjna wynosić 

będzie niemal zawsze 100 zł, a nie 40 zł, ponieważ nie ma możliwości, by zobowiązany dokonał 

dobrowolnej zapłaty należności po wystawieniu tytułu wykonawczego, a przed wszczęciem 

egzekucji administracyjnej, w szczególności gdy wierzycielem i organem egzekucyjnym jest 

ten sam organ. Opłaty egzekucyjne, zdaniem Konfederacji Lewiatan, będą oderwane od 

realnych wydatków ponoszonych przez organy egzekucyjne i stanowić będą element 

dodatkowej kary – obok odsetek - względem zobowiązanego. Ponadto Konfederacja Lewiatan, 

uznając, że nowy system naliczania kosztów egzekucyjnych różnicuje zobowiązanych z tytułu 

podatku dochodowego i podatku od towarów i usług czy podatku akcyzowego, zaproponowała, 

by wysokość opłaty egzekucyjnej była ustalana w odniesieniu do całego długu wynikającego z 

tego samego stosunku prawnego, nawet jeśli dług ten objęty jest wieloma tytułami 

wykonawczymi. Alternatywnie postuluje zmianę wzoru tytułu wykonawczego, aby należności 

wynikające z tego samego stosunku prawnego były objęte jednym tytułem wykonawczym.  

Konfederacja Lewiatan uznała propozycję przewidującą obniżenie wysokości opłaty 

egzekucyjnej z 10 do 5% w przypadku zapłaty przez zobowiązanego należności organowi 

egzekucyjnemu lub wierzycielowi po wszczęciu egzekucji administracyjnej za skrajne 

pominięcie wytycznych Trybunału Konstytucyjnego. W jej opinii regulacja powoduje, że organ 

egzekucyjny pobiera opłatę egzekucyjną, nawet gdy nie podejmie jakichkolwiek czynności 

zmierzających do wyegzekwowania należności. Opłata egzekucyjna ma, zdaniem Konfederacji 

Lewiatan, charakter kary nakładanej na zobowiązanego i nie powinna być wcale naliczana przy 

dobrowolnej zapłacie należności przez zobowiązanego. 

Uwaga nieuwzględniona 

Zaproponowany nowy system naliczania kosztów egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej 

w sposób kompleksowy reguluje tę część egzekucyjnego postępowania administracyjnego, 

która dotyczy opłat w egzekucji administracyjnej. Przyjęte regulacje stanowią odstępstwo od 

dotychczasowego modelu kosztów egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej zarówno na 

poziomie opłaty manipulacyjnej należnej za wszczęcie postępowania egzekucyjnego jak i 

opłaty egzekucyjnej, którą powiązano z wyegzekwowaniem bądź uzyskaniem środków 

pieniężnych a nie, jak miało to miejsce w obowiązującym systemie prawnym, z zastosowaniem 

nawet nieefektywnego środka egzekucyjnego. Wysokość opłaty manipulacyjnej została 

powiązana z realnym nakładem pracy organu egzekucyjnego zarówno na poziomie wszczęcia 

postępowania egzekucyjnego (badanie dopuszczalności egzekucji) jak i na poziomie wszczęcia 

egzekucji administracyjnej (czynności związane z zastosowaniem środka egzekucyjnego). 

Uznano, że opłata manipulacyjna w wysokości 40 lub 100 zł zrekompensuje wydatki organu 
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egzekucyjnego, a jednocześnie spełni funkcję prewencyjną. Zaś opłata egzekucyjna ściśle 

związana z wyegzekwowaniem lub uzyskaniem środków pieniężnych będzie należna za 

faktyczne wyegzekwowanie obowiązku podlegającego egzekucji administracyjnej.  

Również możliwość naliczenia połowy opłaty egzekucyjnej w przypadku zapłaty przez 

zobowiązanego egzekwowanych należności stanowi wykonanie wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego, w którym Trybunał wskazał, że norma prawna, zgodnie z którą dłużnik 

zostaje obciążony pełną wysokością opłaty w wypadku dobrowolnego zaspokojenia 

wierzyciela nie motywuje do dobrowolnego spełnienia świadczeń dochodzonych w egzekucji. 

Zapłata przez zobowiązanego egzekwowanego obowiązku po wszczęciu egzekucji 

administracyjnej, a więc po doręczeniu mu tytułu wykonawczego i czynności mających na celu 

poszukiwanie majątku zobowiązanego winna być powiązana z wydatkami, jakich organ 

egzekucyjny dokonał, a które w efekcie skutkowały dobrowolną realizacją obowiązku przez 

zobowiązanego. Przy tym podkreślić należy, że wszystkie podejmowane przez organ 

egzekucyjny, w ramach prowadzonej egzekucji administracyjnej, czynności wynikają z faktu 

niewykonania przez zobowiązanego obowiązku w terminie. Opłata ta ma przy tym 

jednocześnie pełnić funkcję prewencyjną i wychowawczą. Zaś umożliwienie zobowiązanemu 

dobrowolnego, premiowanego uregulowania obowiązku po wszczęciu egzekucji 

administracyjnej na każdym jej etapie bez wątpienia stanowi dla niego nie tylko zachętę do 

uregulowania zobowiązania, ale jest korzystne z uwagi na obniżenie o połowę kosztów 

prowadzonej już egzekucji. Ostatnim bowiem momentem, do którego zobowiązany może 

liczyć na brak obciążenia go kosztami egzekucyjnymi, jest moment wskazany w skierowanym 

do niego przez wierzyciela w upomnieniu. Brak zastosowania się do treści upomnienia, w 

którym zawarte jest wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na 

drogę postępowania egzekucyjnego, skutkuje obowiązkiem poniesienia kosztów 

egzekucyjnych, o czym już na tym etapie zobowiązani zostaną poinformowani. 

Postulat, by wysokość opłaty egzekucyjnej była ustalana w odniesieniu do całego długu nawet 

gdy jest dochodzony na podstawie wielu tytułów wykonawczych nie został uwzględniony, 

albowiem tytuł wykonawczy zawierający jednocześnie wniosek o wszczęcie egzekucji 

administracyjnej skutkuje wszczęciem postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela, 

który ten tytuł wystawił. Naliczanie kosztów egzekucyjnych winno odbywać się w ramach 

jednego postępowania egzekucyjnego, a nie w ramach kilku postępowań egzekucyjnych, 

albowiem to zobowiązany nie wykonuje kilku obowiązków objętych tytułami wykonawczymi. 

Uwzględnienie propozycji skutkowałoby w przypadku naliczenia i wyegzekwowania 

maksymalnej opłaty egzekucyjnej niemożnością naliczenia tej opłaty w kolejnych sprawach 

egzekucyjnych tego dłużnika, tym bardziej że postępowania egzekucyjne są wszczynane i 

kończone w różnych momentach i róż wprowadzenie jednej stawki opłaty egzekucyjnej dla 

tych postępowań spowodowałoby niemożność jej rozliczenia w ramach tych postępowań, w 

ramach których organ egzekucyjny może podejmować różne działania, za które w 

konsekwencji opłata egzekucyjna winna być naliczona.   

 

Uwaga do art. 64b § 1 pkt 16 upea 
Konfederacja Lewiatan uznała za nieuzasadnione wskazanie jako wydatki egzekucyjne 

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, ponieważ 

przesyłanie pism za pośrednictwem systemu elektronicznego nie wiąże się z faktycznym 

poniesieniem kosztów przez organ egzekucyjny. W opinii Konfederacji Lewiatan wysokość 

tego wydatku powinien określać Minister Finansów rozporządzeniem aktualizowanym w 

związku z realnym wzrostem tych kosztów. 

Uwaga nieuwzględniona 
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Wysokość opłaty za przesyłanie zawiadomień o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego 

i innych pism w ramach egzekucji z rachunku bankowego za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego wynika z umów między organami egzekucyjnymi (albo organami je 

nadzorującymi) a Krajową Izbą Rozliczeniową, będącą dostawcą systemu teleinformatycznego 

obsługującego zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego. 

 

Uwaga do art. 64c upea 
Konfederacja Lewiatan negatywnie ocenia skrócenie okresu, w którym zobowiązany może 

domagać się wydania postanowienia w sprawie kosztów egzekucyjnych z sześciu miesięcy do 

trzydziestu dni. Proponuje, by postanowienie to było wydawane z urzędu po zakończeniu 

każdego postepowania egzekucyjnego. 

Uwaga nieuwzględniona 

Trzydzieści dni jest okresem w zupełności wystarczającym na sporządzenie wniosku o wydanie 

postanowienia w sprawie wysokości kosztów egzekucyjnych, jeżeli zobowiązany jest 

zainteresowany uzyskaniem od organu egzekucyjnego rozliczenia tych kosztów i określenia w 

formie postanowienia ich wysokości. Wydawanie postanowienia z urzędu stanowiłoby 

niepotrzebne obciążenie organów egzekucyjnych, skutkujące kolejnymi kosztami 

obciążającymi budżet państwa, czy też budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Uwaga do art. 65a upea 
Konfederacja Lewiatan podniosła, że zmiana dotycząca przedawnienia kosztów egzekucyjnych 

w sposób nieprecyzyjny określa moment rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia. Koszty 

egzekucyjne mogą nie ulec przedawnieniu, jeśli będzie dochodzić do przerwania biegu terminu 

przedawnienia w stosunku do egzekwowanego obowiązku. Rozpoczęcie biegu terminu 

przedawnienia jest uzależnione od okoliczności przyszłej i niepewnej, co wpływa negatywnie 

na pewność obrotu prawnego. 

Uwaga nieuwzględniona 

Istotą rozwiązania jest określenie końcowego terminu, po upływie którego nie jest możliwe 

dochodzenie kosztów egzekucyjnych, a nie początkowego terminu biegu przedawnienia. 

Przedawnienie dotyczyć będzie co do zasady przedawnienia opłaty manipulacyjnej i wydatków 

egzekucyjnych, których funkcją jest refinansowanie działalności organów egzekucyjnych. 

Termin przedawnienia tych kosztów został powiązany z wygaśnięciem egzekwowanego 

obowiązku i służyć ma zapewnieniu realizacji tej funkcji. 

 

Projekt ustawy nie wymagał zasięgnięcia opinii i uzgodnienia z właściwymi organami 

i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym.  

 


