
Projekt 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W 1) 

z dnia 

w sprawie współpracy pomiędzy wierzycielem, organem egzekucyjnym i dłużnikiem 

zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym 

Na podstawie art. 7a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.2)) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb współpracy, pomiędzy: 

1) wierzycielem i organem egzekucyjnym, 

2) organami egzekucyjnymi, 

3) organem egzekucyjnym i dłużnikiem zajętej wierzytelności  

– w tym zakres danych przekazywanych pomiędzy tymi podmiotami, w ramach 

postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji; 

2) organie egzekucyjnym – rozumie się przez to organ egzekucyjny prowadzący 

postępowanie egzekucyjne; 

3) innym organie egzekucyjnym – rozumie się przez to organ egzekucyjny inny niż organ 

egzekucyjny prowadzący postępowanie egzekucyjne, uprawniony do: 

a) stosowania środków egzekucyjnych, do których nie jest uprawniony organ 

prowadzący postępowanie egzekucyjne, albo  

b) prowadzenia łącznie egzekucji do rzeczy lub prawa majątkowego po zbiegu 

egzekucji. 

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92). 
2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1356, 1499, 1629, 

2192, 2193 i 2432. 
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§ 3. 1. Wierzyciel i organ egzekucyjny obowiązani do udostępnienia i obsługi 

elektronicznej skrzynki podawczej dokonują doręczenia pism i innych dokumentów w 

ramach postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych na elektroniczną skrzynkę 

podawczą odpowiednio organu egzekucyjnego i wierzyciela, a w przypadku gdy 

wierzycielem jest naczelnik urzędu skarbowego – przy wykorzystaniu systemu 

teleinformatycznego używanego do obsługi Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. 

2. Pisma i inne dokumenty, o których mowa w ust. 1, przekazuje się w formacie PDF. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio we współpracy pomiędzy organem 

egzekucyjnym, innym organem egzekucyjnym i dłużnikiem zajętej wierzytelności.  

Rozdział 1 

Współpraca pomiędzy wierzycielem i organem egzekucyjnym  

§ 4. 1. Wierzyciel niezwłocznie informuje organ egzekucyjny o: 

1) zmianie wysokości należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie 

i kosztów upomnienia wynikającej z jej wygaśnięcia w całości lub w części, 

w szczególności gdy wygaśnięcie jest wynikiem: 

a) wyegzekwowania jej przez inny organ egzekucyjny, 

b) zapłaty wierzycielowi lub innemu organowi egzekucyjnemu, o której mowa w art. 

64 § 5 ustawy, 

c) korekty dokumentu, o którym mowa w art. 3a § 1 ustawy, powodującej 

zmniejszenie wysokości należności pieniężnej, 

d) przedawnienia należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie i 

kosztów upomnienia, 

e) umorzenia należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie i 

kosztów upomnienia; 

2) zdarzeniu powodującym zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego; 

3) zdarzeniu powodującym ustanie przyczyny zawieszenia postępowania egzekucyjnego; 

4) okresie, za który nie nalicza się odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności 

pieniężnej w wyniku zdarzeń zaistniałych po dniu wystawienia tytułu wykonawczego; 

5) uzyskanej informacji o zobowiązanym i jego majątku w zakresie niezbędnym do 

prowadzenia egzekucji administracyjnej. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera również: 

1) datę jej sporządzenia; 
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2) nazwę wierzyciela i adres jego siedziby lub jego jednostki organizacyjnej; 

3) imię i nazwisko lub firmę zobowiązanego oraz jego adres; 

4) numer i datę wystawienia tytułu wykonawczego; 

5) wskazanie okoliczności dotyczących zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 lit. b, w 

szczególności: 

a) informacji o podmiocie dokonującym zapłaty należności pieniężnej, odsetek z 

tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztów upomnienia, 

b) oznaczenie innego organu egzekucyjnego, który wyegzekwował lub uzyskał 

należność pieniężną, odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie i koszty 

upomnienia, 

c) daty zaistnienia tego zdarzenia; 

6) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby działającej z upoważnienia 

wierzyciela. 

Rozdział 2 

Współpraca pomiędzy organami egzekucyjnymi  

§ 5. 1. Organ egzekucyjny przekazuje organowi rekwizycyjnemu zlecenie wykonania 

czynności egzekucyjnych w zakresie składników majątku zobowiązanego znajdujących się na 

terenie działania tego organu, zawierające co najmniej: 

1) wysokość należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia należności 

pieniężnej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych należnych na 

dzień wystawienia tego zlecenia; 

2) informację o wysokości naliczonej oraz wyegzekwowanej lub uzyskanej opłaty 

manipulacyjnej i opłaty egzekucyjnej; 

3) numer rachunku bankowego organu egzekucyjnego. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, podaje się oddzielnie dla każdego tytułu 

wykonawczego. 

§ 6. 1. Organ rekwizycyjny niezwłocznie zawiadamia organ egzekucyjny o dokonaniu w 

całości lub w części zleconych mu czynności egzekucyjnych. Zawiadomienie zawiera: 

1) datę dokonania i określenie czynności egzekucyjnej; 

2) wskazanie wysokości przypadających organowi rekwizycyjnemu opłaty egzekucyjnej, 

opłaty za czynności egzekucyjne i wydatków egzekucyjnych zgodnie z art. 64cb § 1 

ustawy; 



– 4 – 
 

3) wskazanie łącznej wysokości wyegzekwowanej należności pieniężnej, odsetek z tytułu 

niezapłacenia należności pieniężnej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów 

egzekucyjnych podlegającej przekazaniu. 

§ 7. 1. Przepisy § 6 stosuje się odpowiednio do innego organu egzekucyjnego, o którym 

mowa w § 2 pkt 3 lit. a. 

2. Przepisy § 6 ust. 1 pkt 2 i 3  w zakresie przekazania kosztów egzekucyjnych stosuje 

się odpowiednio do innego organu egzekucyjnego, o którym mowa w § 2 pkt 3 lit. b. 

§ 8. 1. Organ egzekucyjny niezwłocznie zawiadamia inne organy egzekucyjne oraz 

organ rekwizycyjny o: 

1) zdarzeniach, o których mowa w § 4 ust. 1; 

2) wysokości opłaty egzekucyjnej wyegzekwowanej lub uzyskanej przez inny organ 

egzekucyjny. 

2. W przypadku zapłaty wierzycielowi, innemu organowi egzekucyjnemu lub organowi 

rekwizycyjnemu, o której mowa w art. 64 § 5 ustawy, organ egzekucyjny zawiadamia inne 

organy egzekucyjne lub organ rekwizycyjny o wysokości opłaty egzekucyjnej naliczonej lub 

pobranej w wyniku tej zapłaty.  

Rozdział 3 

Współpraca pomiędzy organem egzekucyjnym i dłużnikiem zajętej wierzytelności 

§ 9. Organ egzekucyjny oraz inny organ egzekucyjny niezwłocznie zawiadamiają 

dłużnika zajętej wierzytelności o: 

1) zmianie wysokości należności pieniężnej wynikającej z jej wygaśnięcia w całości lub w 

części poprzez podanie wysokości pozostałych do wyegzekwowania: 

a) należności pieniężnej, 

b) odsetek z tytułu niezapłacenia należności pieniężnej w terminie, 

c) kosztów upomnienia, 

d) kosztów egzekucyjnych, o których mowa w art. 67 § 2 pkt 6 ustawy; 

2)  uchyleniu czynności egzekucyjnej. 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem …. 

MINISTER FINANSÓW 
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UZASADNIENIE 

 

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz 

niektórych innych ustaw wprowadziła do ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą”, przepis upoważniający do wydania rozporządzenia określającego szczegółowy 

sposób i tryb współpracy pomiędzy wierzycielem, organem egzekucyjnym i dłużnikiem 

zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych, w tym zakres 

danych przekazywanych pomiędzy współpracującymi podmiotami, mając na względzie 

zapewnienie sprawnego oraz efektywnego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, 

w szczególności prawidłowego naliczania lub poboru należności pieniężnej, odsetek z tytułu 

jej niezapłacenia w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych. 

Celem proponowanych rozwiązań jest stworzenie jednolitego modelu współpracy 

w toku postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych pomiędzy organami 

egzekucyjnymi, dłużnikiem zajętej wierzytelności oraz wierzycielem, gwarantującego 

prawidłowe wykonanie obowiązków przez współpracujące podmioty, w tym obowiązków 

w zakresie naliczenia i pobrania kosztów egzekucyjnych. To zaś niewątpliwie wpłynie na 

usprawnienie i efektywność prowadzonych egzekucji administracyjnych. 

Mając powyższe na uwadze przepisy projektowanego rozporządzenia 

usystematyzowano w rozdziały odpowiadające współpracy pomiędzy poszczególnymi 

uczestnikami postępowania egzekucyjnego: dotyczące współpracy wierzyciela i organu 

egzekucyjnego, współpracy pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz współpracy pomiędzy 

organem egzekucyjnym i dłużnikiem zajętej wierzytelności. 

W części ogólnej, w § 3 uwzględniono obowiązujący art. 392 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), 

zgodnie z którym w przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot 

publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na 

podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.) 

doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu. Kierowano się 

również przepisem art. 26 § 1c ustawy, stanowiącym, że wnioski egzekucyjne i tytuły 

wykonawcze mogą być przekazywane do organu egzekucyjnego przy wykorzystaniu systemu 

teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej. W związku 

z powyższym w projektowanym § 3 rozporządzenia przyjęto, że w takich przypadkach pisma 

i inne dokumenty będą mogły być przekazywane przez wierzyciela i organ egzekucyjny na 

skrzynkę podawczą odpowiednio organu egzekucyjnego i wierzyciela, a jeżeli wierzycielem 

jest naczelnik urzędu skarbowego doręczenia te będą dokonywane przy wykorzystaniu 

systemu teleinformatycznego używanego do obsługi Centralnego Rejestru Danych 

Podatkowych. Analogiczne rozwiązania przyjęto dla pism i innych dokumentów doręczanych 

w ramach współpracy pomiędzy organem egzekucyjnym, innym organem egzekucyjnym 

i dłużnikiem zajętej wierzytelności. Jednocześnie doprecyzowano w ust. 2, że pisma i inne 

dokumenty będą przekazywane w formacie PDF. 

http://legalis.mf.gov.pl/akt.do?link=AKT%5b%5d371097130#mip38215381
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W rozdziale 1 projektu rozporządzenia „Współpraca pomiędzy wierzycielem i organem 

egzekucyjnym” uregulowano tryb i sposób współpracy pomiędzy wierzycielem i organami 

egzekucyjnymi, zarówno organem prowadzącym postępowanie egzekucyjne, jak i innymi 

organami egzekucyjnymi, którymi są, stosownie do § 2 pkt 3 projektu rozporządzenia organ 

egzekucyjny uprawniony do stosowania środków egzekucyjnych, do których nie jest 

uprawniony organ prowadzący postępowanie egzekucyjne, oraz organ egzekucyjny 

uprawniony do prowadzenia łącznie egzekucji do rzeczy lub prawa majątkowego po zbiegu 

egzekucji. 

Rola wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym, jako podmiotu inicjującego to 

postępowanie, jest na tyle znacząca, że zobowiązuje go do aktywnego w nim uczestniczenia. 

Gwarancja prawidłowego przebiegu postępowania egzekucyjnego wymaga również 

współdziałania wierzyciela z organem egzekucyjnym prowadzącym postępowanie 

egzekucyjne, jak również z innymi organami egzekucyjnymi. 

W § 4 projektu rozporządzenia zobowiązano wierzyciela do aktywnego udziału 

w postępowaniu egzekucyjnym. Wobec tego na każdym etapie postępowania egzekucyjnego 

wierzyciel jest zobowiązany niezwłocznie przekazywać organowi egzekucyjnemu 

prowadzącemu postępowanie egzekucyjne informacje mające istotny wpływ na to 

postępowanie, w tym informacje o zobowiązanym i jego majątku niezbędne do 

przeprowadzenia tego postępowania. Jednocześnie w ramach tych działań wierzyciel będzie 

obowiązany do przekazania informacji, jeżeli ulegnie zmianie wysokość należności 

pieniężnej objętej tytułem wykonawczym w wyniku jej wygaśnięcia w całości lub w części. 

Obowiązek ten dotyczy m.in. wygaśnięcia należności pieniężnej w skutek jej 

wyegzekwowania przez inny organ egzekucyjny, czy zapłaty wierzycielowi lub innemu 

organowi egzekucyjnemu, o której mowa w art. 64 § 5 ustawy. Uzyskanie tych informacji 

pozwoli na prawidłowe naliczenie i pobór opłaty egzekucyjnej. Zaś informacja o wygaśnięciu 

obowiązku czy to wskutek zapłaty, czy też przedawnienia należności pieniężnej, będzie 

umożliwiała organowi egzekucyjnemu ustalenie rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia 

kosztów egzekucyjnych, jeżeli pozostaną one do wyegzekwowania w tym postępowaniu 

egzekucyjnym. Obowiązkiem wierzyciela będzie również informowanie organu 

egzekucyjnego o zdarzeniach mających wpływ na prowadzone postępowanie egzekucyjne, tj. 

o zdarzeniach powodujących zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego, jak 

i zdarzeniach powodujących ustanie przyczyny zawieszenia postępowania egzekucyjnego.  

W katalogu zawartym w proponowanym § 4 ust. 2 rozporządzenia dookreślono 

elementy, jakie winno zawierać zawiadomienie skierowane przez wierzyciela do organu 

egzekucyjnego. Wśród niezbędnych danych dotyczących zdarzenia, o których wierzyciel 

zawiadamia organ egzekucyjny, wymieniono informację o zapłacie należności pieniężnej 

przez zobowiązanego lub podmiot, o którym mowa w art. 71d § 1 pkt 3 i 4 ustawy, który to 

podmiot dokonał zapłaty za zobowiązanego. Natomiast w przypadku wyegzekwowania lub 

uzyskania należności pieniężnej przez inny organ egzekucyjny wierzyciel przekaże organowi 

egzekucyjnemu prowadzącemu postępowanie egzekucyjne informacje dotyczące oznaczenia 

tego organu. Powyższe ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego naliczenia i poboru opłaty 

egzekucyjnej. W przypadku bowiem uzyskania informacji o tym, że zapłaty dokonał podmiot, 

o którym mowa w art. 71d § 1 pkt 3 i 4 ustawy, powstanie obowiązek zapłaty opłaty 
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egzekucyjnej, o której mowa w art. 64 § 5 ustawy, o czym organ egzekucyjny winien 

poinformować inne organy egzekucyjne uczestniczące w postępowaniu egzekucyjnym. 

 

Rozdział 2 projektu rozporządzenia reguluje współpracę pomiędzy organami 

egzekucyjnymi. Uznano, że współpraca w toku postępowania egzekucyjnego organu 

egzekucyjnego prowadzącego postępowanie egzekucyjne z organem rekwizycyjnym i innymi 

organami, tj. organem właściwym do zastosowania środków egzekucyjnych, do których organ 

egzekucyjny prowadzący postępowanie egzekucyjne nie jest uprawniony, oraz organem 

egzekucyjnym uprawnionym do prowadzenia łącznej egzekucji do rzeczy albo prawa 

majątkowego po zbiegu, wymaga doprecyzowania w kontekście nowego sposobu naliczania 

opłaty egzekucyjnej. Zarówno bowiem powstanie tej opłaty, ustalenie jej wysokości, jak i 

wskazanie, komu ona przypadnie. wiąże się z koniecznością sprawowania stałej kontroli 

organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne nad prawidłowym jej naliczeniem i 

pobraniem. 

W § 5 i § 6 projektu rozporządzenia uregulowano współpracę pomiędzy organem 

prowadzącym postępowanie egzekucyjne a organem rekwizycyjnym. Za szczególnie 

uzasadnione uznano zobowiązanie organu egzekucyjnego do doprecyzowania zlecenia 

rekwizycyjnego. Dotyczyło to będzie m.in. kwotowego zakresu tego zlecenia. Uznano, że 

niezbędne jest szczegółowe poinformowanie organu rekwizycyjnego o aktualnej wysokości 

należności pieniężnej do wyegzekwowania na dzień wystawienia zlecenia rekwizycyjnego. 

W związku z tym organ rekwizycyjny zostanie poinformowany m.in. o wysokości należności 

pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztach upomnienia, ale również o 

aktualnej wysokości kosztów egzekucyjnych.  

Aby organ rekwizycyjny mógł prawidłowo naliczyć i pobrać koszty egzekucyjne, powinien 

on otrzymać również informację o wysokości naliczonej oraz wyegzekwowanej lub uzyskanej 

opłaty manipulacyjnej i opłaty egzekucyjnej. Wprowadzone ustawą maksymalne wysokości 

tych opłat nakładają na organy egzekucyjne obowiązek stałej kontroli kosztów 

egzekucyjnych. Dodatkowo precyzyjność tych informacji ma gwarantować 

przyporządkowanie ich do konkretnego tytułu wykonawczego. Zobowiązano organ 

egzekucyjny do wskazania w zleceniu rekwizycyjnym rachunku bankowego organu 

egzekucyjnego, na który organ rekwizycyjny ma przekazać wyegzekwowane lub uzyskane w 

ramach prowadzonej rekwizycji środki pieniężne. 

Ujednolicenie współpracy organów rekwizycyjnych z organami egzekucyjnymi odnosi 

się również do czynności organów rekwizycyjnych związanych z realizacją zlecenia 

rekwizycyjnego. W § 6 projektu rozporządzenia określono niezbędne informacje, jakie winno 

zawierać zawiadomienie organu rekwizycyjnego o dokonaniu zleconych czynności 

egzekucyjnych. Przede wszystkim organ rekwizycyjny powinien poinformować o czynności 

egzekucyjnej i dacie jej dokonania. W przypadku efektywnej realizacji zlecenia 

rekwizycyjnego w ww. zawiadomieniu organ rekwizycyjny wskazuje wysokość 

przypadających mu kosztów egzekucyjnych oraz łączną wysokość wyegzekwowanej 

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

kosztów egzekucyjnych podlegających przekazaniu. Związane jest to z koniecznością 

dokonania rozliczenia tych kwot przez organ egzekucyjny zgodnie z art. 115 ustawy. Środki 

te, poza kosztami egzekucyjnymi należnymi organowi rekwizycyjnemu zgodnie z art. 64cb § 
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1 ustawy, winny zostać przekazane organowi egzekucyjnemu, który po dokonaniu rozliczenia 

przekaże je wierzycielowi i innym organom egzekucyjnym, jeżeli są im należne.  

Rozwiązania te, zgodnie z projektowanym § 7, będą również miały zastosowanie do 

organu egzekucyjnego uprawnionego do stosowania środków egzekucyjnych, do których nie 

jest uprawniony organ prowadzący postępowanie egzekucyjne. Natomiast w stosunku do 

organu egzekucyjnego uprawnionego do łącznej egzekucji do rzeczy lub prawa majątkowego 

po zbiegu regulacje przepisu § 6 projektu rozporządzenia znajdą zastosowanie w 

ograniczonym zakresie. Organ ten, z uwagi na jego ograniczone uprawnienia, nie będzie 

bowiem zawiadamiał o dokonanej czynności egzekucyjnej i jej dacie. 

Współpraca organu egzekucyjnego prowadzącego postępowanie egzekucyjne z innymi 

organami egzekucyjnymi uczestniczącymi w tym postępowaniu, w kwestii prawidłowości 

naliczenia i pobrania kosztów egzekucyjnych, związana jest z bieżącym informowaniem tych 

organów o zdarzeniach mających wpływ na naliczenie i pobór tych kosztów. Zdarzeniami 

mającymi wpływ na wysokość kosztów egzekucyjnych będą wyegzekwowanie lub uzyskanie 

opłaty egzekucyjnej przez inny organ egzekucyjny. Nie bez znaczenia pozostają informacje 

dotyczące opłaty egzekucyjnej naliczonej na podstawie art. 64 § 5 ustawy. W kontekście 

zapłaty wierzycielowi, innemu organowi egzekucyjnemu lub organowi rekwizycyjnemu po 

stronie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne powstanie obowiązek 

zawiadomienia innych organów egzekucyjnych i organu rekwizycyjnego o wysokości tej 

opłaty zarówno naliczonej, jak i pobranej. Konstrukcja ta, na wzór wcześniej 

zaproponowanych rozwiązań informacyjnych, pozwoli na prawidłowe naliczenie i pobór 

kosztów egzekucyjnych w sytuacji, gdy w postępowaniu egzekucyjnym będzie uczestniczyło 

wiele organów. Efekt związany z bieżącym informowaniem o aktualizacji kosztów 

egzekucyjnych pozwoli na uniknięcie nieprawidłowości, których konsekwencją może być 

obciążenie zobowiązanego kosztami egzekucyjnymi w wysokości wyższej niż wynika to z 

przepisów ustawy. Za zasadne również uznano poinformowanie przez organ egzekucyjny 

prowadzący postępowanie egzekucyjne ww. organów egzekucyjnych o zdarzeniach, o 

których mowa w § 4 projektu rozporządzenia. Będą to m.in. informacje o zmianie wysokości 

należności pieniężnej ze wskazaniem przyczyny tego stanu, jak również inne zdarzenia 

mające wpływ na to postępowanie.  

W rozdziale 3 „Współpraca pomiędzy organami egzekucyjnymi i dłużnikiem zajętej 

wierzytelności” zawarto szereg niezbędnych informacji, o których organy egzekucyjne winny 

zawiadamiać dłużnika zajętej wierzytelności. Prawidłowy przebieg postępowania 

egzekucyjnego wymaga bowiem, aby dłużnik zajętej wierzytelności był na bieżąco 

informowany o okolicznościach wpływających na zmianę wysokości dochodzonych w toku 

egzekucji należności pieniężnych. Kluczowa, wobec ciążącego na dłużniku zajętej 

wierzytelności obowiązku realizacji zajęcia, jest informacja o uchyleniu czynności 

egzekucyjnej. Bieżące przekazanie tych informacji gwarantuje prawidłową realizację 

obowiązków dłużnika zajętej wierzytelności. 

 

Rozporządzenie wejdzie w życie wraz z ustawą o zmianie ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.  

Projekt rozporządzenia nie wywiera wpływu na mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorców.  
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Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z 

dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z 

późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji z chwilą przekazania go do uzgodnień z członkami Rady 

Ministrów. 

Projekt rozporządzenia dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego i zostanie 

przedstawiony do opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.  

 Przedmiotowy projekt nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 

597), zatem nie podlega notyfikacji. 

 
Rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu: 

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie współpracy pomiędzy 

wierzycielem, organem egzekucyjnym i dłużnikiem zajętej 

wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym 

 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Finansów 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Filip Świtała Podsekretarz Stanu 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Jerzy Owczarek Zastępca Dyrektora Departamentu Systemu 

Podatkowego 

Tel. 22 694 38 86 

Data sporządzenia 

13.02.2019 r. 

 

Źródło:  

Upoważnienie ustawowe - art. 7a § 2 ustawy z 

dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1314, z późn. zm.) 

 

Nr    
w wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Finansów w zakresie działów: budżet, finanse 

publiczne i instytucje finansowe 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Ustawa z dnia  …  o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. poz. …) wprowadziła do ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1314, z późn. zm.) przepis upoważniający ministra właściwego do spraw finansów publicznych do 

określenia w drodze rozporządzenia trybu i sposobu współpracy pomiędzy wierzycielem, organem egzekucyjnym i 

dłużnikiem zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych, oraz zakres danych 

przekazywanych między tymi podmiotami, mając na względzie zapewnienie sprawnego i efektywnego prowadzenia 

postępowania egzekucyjnego oraz prawidłowego naliczania i poboru odsetek z tytułu niezapłacenia należności pieniężnej 

w terminie i kosztów egzekucyjnych.  

Projekt rozporządzenia precyzyjnie określa czynności wierzyciela i organów egzekucyjnych dokonywane w ramach 

współpracy. Efektem tego jest powstanie jednolitego trybu i sposobu postępowania tych organów. Rzetelne 

przekazywanie informacji mających wpływ na toczące się postępowanie egzekucyjne korzystnie wpłynie na współpracę 

organów egzekucyjnych z wierzycielami, innymi organami egzekucyjnymi, jak również dłużnikami zajętej 

wierzytelności. Wynikająca z powyższego aktualność tych informacji będzie gwarancją prawidłowego przeprowadzenia 

postępowania egzekucyjnego, a w szczególności zgodnego z prawem naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych. Mając 

to na uwadze w projekcie rozporządzenia szczegółowo uregulowano współpracę organów egzekucyjnych z 

wierzycielem, z innymi organami egzekucyjnymi, w przypadku gdy w postępowaniu będą występowały organy 

egzekucyjne uprawnione do stosowania środków egzekucyjnych, do których nie jest uprawniony organ prowadzący 

postepowanie egzekucyjne, i organy uprawnione do prowadzenia łącznej egzekucji do rzeczy lub prawa majątkowego, 

inne niż organ prowadzący postępowanie. Ponadto przedmiotem regulacji jest również współpraca organu 

egzekucyjnego prowadzącego postępowanie egzekucyjne z organem rekwizycyjnym oraz organu egzekucyjnego z 

dłużnikiem zajętej wierzytelności. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Celem niniejszej regulacji jest usystematyzowanie i doprecyzowanie czynności, jakie winny podejmować organy 

egzekucyjne i wierzyciele w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. Szczególne znaczenie 

tych czynności wynika z nowego systemu naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej 

zaproponowanego w ustawie z dnia …  o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych 

innych ustaw. W związku z tym projekt rozporządzenia doprecyzowuje nie tylko okoliczności, o których zaistnieniu 

wierzyciel winien zawiadomić organ egzekucyjny, ale również określa szczegółowe wymogi tego zawiadomienia. 

Uznano, że celem prawidłowego naliczenia i pobrania kosztów egzekucyjnych wierzyciel winien poinformować organ 

egzekucyjny o zaistnieniu okoliczności mających wpływ na powstanie tych kosztów. 

W projekcie oddzielnie uregulowano współpracę organu egzekucyjnego prowadzącego postępowanie egzekucyjne z 

organem rekwizycyjnym. Przyjęcie takiego rozwiązania wynika z charakteru zlecenia rekwizycyjnego. Dodatkowo 

doprecyzowano szereg informacji przekazywanych pomiędzy organami egzekucyjnymi, w tym pomiędzy organem 

prowadzącym postępowanie egzekucyjne a organem rekwizycyjnym i innymi organami egzekucyjnymi. Jest to związane 

przede wszystkim z koniecznością prawidłowego naliczenia i pobrania opłaty egzekucyjnej. Brak lub niekompletność 

informacji w tym zakresie skutkować może wadliwością naliczenia i pobrania kosztów egzekucyjnych. Za zasadne 

również uznano, aby dłużnicy zajętej wierzytelności posiadali aktualne informacje, mające kluczowe znaczenie dla 

prawidłowej realizacji ich obowiązków wynikających z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
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Projekt rozporządzenia doprecyzowuje obowiązki wierzycieli, organów egzekucyjnych, organów rekwizycyjnych i 

innych organów egzekucyjnych mające na celu usprawnienie prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Szczegółowe 

określenie tych informacji oraz szczegółowy tryb ich przekazywania służy zapewnieniu prawidłowego i sprawnego 

postępowania egzekucyjnego.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak informacji.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Administracyjne organy 

egzekucyjne 

- 388 naczelników 

urzędów skarbowych, 

- 47 właściwych 

organów gminy o 

statusie miasta,  

- właściwe organy 

gminy prowadzące 

postępowanie 

egzekucyjne na 

podstawie porozumień,  

- Przewodniczący 

Międzyresortowej 

Komisji Orzekającej 

przy Ministrze 

Finansów,  

- 43 dyrektorów 

oddziału ZUS,  

- 10 dyrektorów 

oddziałów regionalnych 

Agencji Mienia 

Wojskowego,  

- 16 marszałków 

województw; 

- art. 19 ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji 

oraz: 

- rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 24 

lutego 2017 r. w sprawie 

terytorialnego zasięgu działania 

oraz siedzib dyrektorów izb 

administracji skarbowej, 

naczelników urzędów 

skarbowych i naczelników 

urzędów celno-skarbowych 

oraz siedziby dyrektora 

Krajowej Informacji Skarbowej 

(Dz. U. poz. 393), 

- załącznik do ustawy z dnia 24 

listopada 1995 r. o zmianie 

zakresu działania niektórych 

miast oraz o miejskich strefach 

usług publicznych (Dz. U. z 

1997 r. poz. 224) oraz ustawa z 

dnia 15 marca 2002 r. o ustroju 

miasta stołecznego Warszawy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1817), 

- ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. 

o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1161)  

- ustawa z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości 

w gminach (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1454, z późn. zm.) 

Pozytywne  

- wpłynie na prawidłowe i 

sprawne przeprowadzenie 

postępowania egzekucyjnego i 

pobranie kosztów 

egzekucyjnych od 

zobowiązanych w wysokości 

zgodnej z ustawowymi 

wymogami  

Zobowiązani ok. 2 mln 

zobowiązanych 

 Pozytywne  

- uzyskają gwarancję naliczenia 

i pobrania kosztów 

egzekucyjnych w wysokości 

zgodnej z przepisami ustawy, 

pomimo prowadzenia 

czynności egzekucyjnych przez 

różne organy egzekucyjne w 

ramach postępowania 

egzekucyjnego.  

Wierzyciele należności 

pieniężnych podlegających 

egzekucji administracyjnej 

Brak danych  Pozytywne  

- wpłynie na prawidłowe i 

sprawne podejmowanie działań 

przez te organy w ramach 

postępowania egzekucyjnego. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

about:blankAKT%5b%5dLOCK.45124943
about:blankAKT%5b%5dBASIC.260687293
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Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem konsultacji społecznych.  

Stosownie do treści art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 248) zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

Konsultacje będą trwały 30 dni i będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.  

Projekt nie dotyczy spraw, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i 

innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232). (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232). Z uwagi na 

zakres projektu, który nie dotyczy problematyki zadań związków zawodowych, projekt nie podlega opiniowaniu przez 

reprezentatywne związki zawodowe.  

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 
(0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa 
            

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Źródła finansowania  
Rozwiązania przyjęte w projekcie nie spowodują zwiększenia wydatków ani zmniejszenia 

dochodów sektora finansów publicznych. 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w 

tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.  

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   
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Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Projektowana regulacja nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli, gospodarstwa domowe, a także na 

sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.  

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

☒ nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

☐ tak 

☐ nie 

☐ nie dotyczy 

☐ zmniejszenie liczby dokumentów  

☐ zmniejszenie liczby procedur 

☐ skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

☐ inne: … 

☐ zwiększenie liczby dokumentów 

☐ zwiększenie liczby procedur 

☐ wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

☐ inne: … 

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  
☐ tak 

☐ nie 

☐ nie dotyczy 

 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

☐ środowisko naturalne 

☐ sytuacja i rozwój regionalny 

☐ inne: … 

 

☐ demografia 

☐ mienie państwowe 

 

☐ informatyzacja 

☐ zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na wymienione obszary. 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

I kwartał 2020 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie przewiduje się mechanizmów ewaluacji efektów projektu. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35/03-bz 



Projekt  

R O P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W
1)

 

z dnia 

w sprawie określenia zakresu danych zawartych w upomnieniu  

Na podstawie art. 15 § 3e ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.2)) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa zakres danych zawartych w upomnieniu, o którym mowa w 

art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

§ 2. Upomnienie zawiera: 

1) nazwę wierzyciela i adres jego siedziby lub jednostki organizacyjnej; 

2) imię i nazwisko lub firmę zobowiązanego, odpowiednio adres miejsca zamieszkania lub 

siedziby zobowiązanego oraz inne dane identyfikacyjne, o ile są znane wierzycielowi; 

3) wskazanie: 

a) podstawy prawnej obowiązku, 

b) wysokości i rodzaju należności pieniężnej, którą należy uiścić, oraz okresu, którego 

dotyczy, 

c) rodzaju i wysokości odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności 

pieniężnej naliczonych na dzień wystawienia upomnienia, o ile są wymagane, oraz 

stawki tych odsetek obowiązującej na dzień wystawienia upomnienia, według 

której należy obliczyć dalsze odsetki, 

d) sposobu zapłaty należności pieniężnej, 

e) wysokości kosztów upomnienia; 

4) wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę 

postępowania egzekucyjnego po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia; 

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej ‒ finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92). 
2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1356, 1499, 1629, 

2192, 2193 i 2432. 
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5) pouczenie, że w przypadku skierowana sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego 

będą zastosowane środki przymusu (środki egzekucyjne) do majątku zobowiązanego i 

powstanie obowiązek zapłaty kosztów egzekucyjnych, w szczególności: 

a) opłaty manipulacyjnej za wszczęcie postępowania egzekucyjnego w wysokości  

100 zł, której obowiązek zapłaty powstanie z chwilą wszczęcia egzekucji 

administracyjnej, chyba że należność pieniężna, odsetki z tytułu niezapłacenia jej w 

terminie i koszty upomnienia zostaną zapłacone lub umorzone przed wszczęciem 

egzekucji administracyjnej, 

b) opłaty egzekucyjnej: 

– w przypadku wyegzekwowania środków pieniężnych – w wysokości 10% 

wyegzekwowanych środków pieniężnych; opłata ta będzie pobierana w 

wysokości nieprzekraczającej 10% wyegzekwowanych: należności pieniężnej, 

odsetek z tytułu jej niezapłacenia w terminie naliczonych na dzień wystawienia 

tytułu wykonawczego i kosztów upomnienia, nie więcej niż 40.000 zł, 

– w przypadku zapłaty organowi egzekucyjnemu lub wierzycielowi, po 

wszczęciu egzekucji administracyjnej – w wysokości 5% uzyskanych w ten 

sposób środków pieniężnych; opłata ta będzie pobierana w wysokości 

nieprzekraczającej 5% uzyskanej w ten sposób: należności pieniężnej, odsetek 

z tytułu jej niezapłacenia w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu 

wykonawczego i kosztów upomnienia, nie więcej niż 20.000 zł, 

c) wydatków egzekucyjnych poniesionych przez organ egzekucyjnym w związku z 

prowadzeniem egzekucji administracyjnej; 

6) datę wystawienia upomnienia; 

7) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby działającej z upoważnienia 

wierzyciela. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem … 

MINISTER FINANSÓW 
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UZASADNIENIE 

 

Ustawą z dnia … o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dodany 

został w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz. U. z 2018 poz. 1314, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, art. 15 § 3e będący przepisem 

upoważniającym ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia w drodze 

rozporządzenia zakresu danych zawartych w upomnieniu. Określenie tych danych, jakie 

winno zawierać upomnienie, o którym mowa w art. 15 § 1 ustawy ma na celu zapewnienie 

prawidłowości pouczenia zobowiązanego o niewykonanym obowiązku oraz o skutkach 

związanych z niezastosowaniem się do upomnienia. Dotychczas elementy upomnienia 

określone były w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 

postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1483). 

 

Upomnienie jest urzędowym dokumentem wierzyciela, którego celem jest przypomnienie o 

konieczności wykonania obowiązku z jednoczesnym pouczeniem co do skierowania sprawy 

na drogę postępowania egzekucyjnego w przypadku niewykonania obowiązku w terminie 7 

dni od dnia doręczenia upomnienia. Upomnienie ma więc pouczyć o negatywnych 

następstwach niezrealizowania obowiązku wynikającego np. z ostatecznej decyzji.  

Określenie w drodze rozporządzenia danych jako obligatoryjnych elementów upomnienia 

winno więc motywować zobowiązanych do dobrowolnego wykonania obowiązku, bez 

konieczności stosowania przymusu administracyjnego i ponoszenia związanych z nim 

konsekwencji finansowych, w szczególności powstania obowiązku zapłaty kosztów 

egzekucyjnych, których obowiązek powstanie w związku ze wszczęciem egzekucji 

administracyjnej i wyegzekwowaniem ciążących na zobowiązanym obowiązków.  

 

Realizując wytyczne w zakresie danych, jakie winno zawierać upomnienie przyjęto zasadę, że 

skutek związany z niezastosowaniem się do upomnienia, którego konsekwencją jest 

przymusowa realizacja obowiązku, jest na tyle doniosły, że zobowiązany winien być 

wyczerpująco poinformowany nie tylko o samym obowiązku, ale również o skutkach jego 

niewykonania. W związku z tym uznano, że upomnienie powinno zawierać informacje, takie 

jak: podstawa prawna obowiązku (oznaczenie decyzji, postanowienia lub innego orzeczenia, z 

którego wynika obowiązek), wysokość odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności 

pieniężnej, jak również stawka tych odsetek. Jednocześnie, w projektowanym § 2 w pkt 5 

zawarto pouczenie, że w przypadku skierowana sprawy na drogę postępowania 

egzekucyjnego, do majątku zobowiązanego będą zastosowane środki przymusu (środki 

egzekucyjne) i powstanie obowiązek zapłaty kosztów egzekucyjnych, w szczególności opłaty 

manipulacyjnej, opłaty egzekucyjnej oraz wydatków egzekucyjnych. Uznano, że istotna jest 

również informacja dotycząca wysokości opłaty egzekucyjnej, która jest uzależniona od tego, 

czy obowiązek zostanie dobrowolnie wykonany, czy też w drodze stosowania środków 

egzekucyjnych.  

 

Określenie w drodze rozporządzenia elementów upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1 

ustawy, ma zapewnić z jednej strony usprawnienie i ujednolicenie działań wierzycieli przed 

wszczęciem postępowania egzekucyjnego, natomiast z drugiej strony – zapewnić, że 

zobowiązany zostanie pouczony o konsekwencjach niewywiązania się z ciążącego na nim 

obowiązku w sposób dobrowolny.  

 

Przepisy projektowanego rozporządzenia dotyczą wierzycieli i zobowiązanych. Projekt 

rozporządzenia nie narusza praw zobowiązanego ani nie nakłada na niego obowiązków, nie 

ma wpływu na poprawę jego sytuacji. Projektowane przepisy nie mają wpływu na 
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konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców (w 

tym mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców), jak również na rodzinę, 

obywateli i gospodarstwa domowe, w szczególności na sytuację ekonomiczną i społeczną 

rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

 

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi notyfikacji zgodnie z trybem 

przewidzianym w przepisach dotyczących funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych. 

 

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. Nie istnieje  

konieczność przedstawiania projektowanego rozporządzenia właściwym organom i 

instytucjom Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z 

późn. zm.). 

 

Rozporządzenie nie podlega obowiązkowi notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w 

przepisach dotyczących funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych. 

 

Stosownie do treści art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z 

dnia 29 października 2013 r. - Regulaminu pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, 

z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy 

Proces Legislacyjny. 
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Nazwa projektu 

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia zakresu 

danych zawartych w upomnieniu 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Finansów 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Filip Świtała, Podsekretarz Stanu 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Jerzy Owczarek  

Zastępca Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego 

tel. 22 694 38 86 

e-mail: jerzy.owczarek@mf.gov.pl 

Data sporządzenia 

18.01.2019 r. 

 

Źródło:  

Upoważnienie ustawowe – art. 15 § 3e 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  

o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, 

z późn. zm.) 

 

Nr w wykazie prac:  

………… 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Rozporządzenie wykonuje delegację zawartą w art. 15 § 3e ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.). Projektowany przepis upoważnia 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia w drodze rozporządzenia zakresu danych 

zawartych w upomnieniu, o którym mowa w art. 15 § 1 ww. ustawy, z jednoczesnym zapewnieniem 

prawidłowości pouczenia zobowiązanego o niewykonanym obowiązku oraz skutkach niezastosowania się do 

upomnienia. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Przyjęte rozwiązania zostały oparte na obowiązujących przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1483). 

W projektowanym § 2 wyszczególniono obligatoryjne elementy upomnienia. Uzupełnienie upomnienia o 

informacje, o których mowa w projektowanym § 2 pkt 5, związane z prawidłowym pouczeniem 

zobowiązanego o konsekwencjach niezastosowania się do tego upomnienia ma motywować zobowiązanych do 

dobrowolnego wykonania obowiązku. Uznano, że upomnienie powinno zawierać informacje, takie jak m. in. 

podstawa prawna obowiązku (oznaczenie decyzji, postanowienia lub innego orzeczenia, z którego wynika 

obowiązek), wysokość odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej, jak również stawka 

tych odsetek. Jednocześnie, w projektowanym § 2 w pkt 5 zawarto pouczenie, że w przypadku skierowana 

sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, do majątku zobowiązanego będą zastosowane środki przymusu 

(środki egzekucyjne) i powstanie obowiązek zapłaty w szczególności opłaty manipulacyjnej, opłaty 

egzekucyjnej oraz wydatków egzekucyjnych.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Wierzyciele należności 

pieniężnych 

podlegających 

egzekucji 

administracyjnej 

Brak danych  Pozytywne  

– ujednolicenie działań 

– może wpłynąć na 

skuteczne zaspokojenie 

wierzyciela. 

Zobowiązani ok. 2 mln 

zobowiązanych 

 Pozytywne 

– motywacja do 

dobrowolnego wykonania 

obowiązku przez 

podejmowane działania 
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informacyjne 

– uświadomienie skutków 

finansowych wszczęcia 

postępowania 

egzekucyjnego, a następnie 

egzekucji administracyjnej 

z wyszczególnieniem 

wysokości kosztów 

egzekucyjnych 

Administracyjne organy 

egzekucyjne 

- 388 naczelników 

urzędów skarbowych, 

- 47 właściwych 

organów gminy o 

statusie miasta,  

- właściwe organy 

gminy prowadzące 

postępowanie 

egzekucyjne na 

podstawie 

porozumień,  

- Przewodniczący  

Międzyresortowej 

Komisji Orzekającej 

przy Ministrze 

Finansów,  

- 43 dyrektorów 

oddziału ZUS,  

- 10 dyrektorów 

oddziałów 

regionalnych Agencji 

Mienia Wojskowego,  

- 16 marszałków 

województw; 

- art. 19 ustawy o 

postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji oraz: 

- rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 

24 lutego 2017 r. w sprawie 

terytorialnego zasięgu 

działania oraz siedzib 

dyrektorów izb administracji 

skarbowej, naczelników 

urzędów skarbowych i 

naczelników urzędów celno-

skarbowych oraz siedziby 

dyrektora Krajowej 

Informacji Skarbowej (Dz. 

U. poz. 393), 

- załącznik do ustawy z dnia 

24 listopada 1995 r. o 

zmianie zakresu działania 

niektórych miast oraz o 

miejskich strefach usług 

publicznych (Dz. U.  z 1997 

r. poz. 224) oraz ustawa z 

dnia 15 marca 2002 r. o 

ustroju miasta stołecznego 

Warszawy (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1817), 

- ustawa z dnia 3 lutego 

1995 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1161)  

- ustawa z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu 

czystości w gminach (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1454, z późn. 

zm.) 

Pozytywne  

– zmniejszenie liczby spraw 

wpływających do komórek 

egzekucyjnych 

 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem konsultacji społecznych i opiniowania. Konsultacje będą trwały 

30 dni i będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.  Projekt zostanie przedstawiony m.in. 

następującym podmiotom: Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Zakładowi Ubezpieczeń 

Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Mienia Wojskowego, Poczcie Polskiej 

S.A., Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, Związkowi Miast Polskich, Związkowi Gmin 

Wiejskich RP, Unii Metropolii Polskich, Związkowi Województw RP, Związkowi Przedsiębiorców i 

Pracodawców, Urzędowi Komunikacji Elektronicznej. 

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

about:blankAKT%5b%5dLOCK.45124943
about:blankAKT%5b%5dLOCK.45124943
about:blankAKT%5b%5dBASIC.260687293
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prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt nie dotyczy spraw, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232). Z uwagi na zakres 

projektu, który nie dotyczy problematyki zadań związków zawodowych, projekt nie podlega opiniowaniu 

przez reprezentatywne związki zawodowe. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie  

(0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Źródła finansowania  

 

 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia na sektor finansów 

publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.  

  

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 

oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężny

duże 

przedsiębiorstwa 
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m sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców (w tym mikroprzedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców), jak również na rodzinę, obywateli i gospodarstwa 

domowe, w szczególności na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób 

niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia podyktowane jest wejściem w życie ustawy z dnia … o zmianie 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje się, że 

projektowane przepisy wejdą w życie w I kwartale 2020 r. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie przewiduje się mechanizmów ewaluacji efektów projektu.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 



Projekt  

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W 1) 

z dnia                           

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w 

egzekucji administracyjnej  

Na podstawie art. 26 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.2)) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów 

tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

850) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 

niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem … 

 

MINISTER FINANSÓW 

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej ‒ finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92). 
2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1356, 1499, 1629, 

2192, 2193 i 2432. 
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 Załącznik 

 do rozporządzenia 

 Ministra Finansów 

                                                           z dnia … (poz. …)  

 
 

 

TW-1 
(3) 

 

TYTUŁ WYKONAWCZY 
STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH 

 

Numer systemowy sprawy organu egzekucyjnego 

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 1314, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” 
1. Numer tytułu wykonawczego 2. Data wystawienia 3. Rodzaj dokumentu1) 

 

 1. tytuł wykonawczy      2. zmieniony tytuł wykonawczy 

4. Numer porządkowy dalszego tytułu 

wykonawczego2) 

5. Cel wydania dalszego tytułu wykonawczego1) 2) 

 

 1. prowadzenie egzekucji przez inny organ egzekucyjny     2. zabezpieczenie hipoteką przymusową, w tym hipoteką przymusową morską  

 3. nieposiadanie przez organ egzekucyjny właściwy do ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej dotychczasowego tytułu   

         wykonawczego 

6. Adnotacja dotycząca ponownie wydanego tytułu wykonawczego/ zmienionego tytułu wykonawczego2) 

  

A. DANE ZOBOWIĄZANEGO/ZOBOWIĄZANYCH - MAŁŻONKÓW ODPOWIEDZIALNYCH SOLIDARNIE 
A.1. 1. Rodzaj zobowiązanego1) 

 1. osoba fizyczna 

 2. podmiot niebędący osobą fizyczną 

2. Rodzaj odpowiedzialności zobowiązanego1)  

 1. podmiot, u którego powstał obowiązek 

 2. następca prawny 

 3. osoba trzecia 

3. Imię3) 4. Nazwisko/ Nazwa 

 

5. Kraj 6. Województwo 7. Powiat 

 
8. Gmina 9. Ulica 10. Numer domu 11. Numer 

lokalu 

12. Miejscowość 13. Kod pocztowy 14. Poczta 

15. NIP 16. Numer PESEL3) 17. REGON 

18. Data urodzenia3) 19. Imię ojca3) 20. Imię matki3) 

21. Numer telefonu 22. Adres e-mail 

B. DANE MAŁŻONKA ZOBOWIĄZANEGO (ODPOWIEDZIALNEGO MAJĄTKIEM WSPÓLNYM)2) 

 1. Imię 

 
2. Nazwisko 

 
3. Kraj 4. Województwo 

 
5. Powiat 

 
6. Gmina 7. Ulica 8. Numer domu 9. Numer 

lokalu 
10. Miejscowość 11. Kod pocztowy 12. Poczta 

13. NIP 14. Numer PESEL  

15. Numer telefonu 16. Adres e-mail 

17. Podstawa prawna prowadzenia egzekucji administracyjnej 

C. DANE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ2) 
C.1. 1. Imię3) 2. Nazwisko/Nazwa 

3. Kraj 4. Województwo 5. Powiat 

6. Gmina 7. Ulica 8. Numer domu 9. Numer lokalu 

10. Miejscowość 11. Kod pocztowy 12. Poczta 

13. NIP 14. Numer PESEL3) 15. REGON 

16. Numer telefonu 17. Adres e-mail 

D. DANE ZOBOWIĄZANEGO, U KTÓREGO POWSTAŁ OBOWIĄZEK2) 
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 1. Imię3) 2. Nazwisko/Nazwa 

3. NIP 4. Numer PESEL3) 5. REGON 

E. DANE DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH 

 1. Akt normatywny 

2. Rodzaj należności pieniężnej 

3. Podstawa prawna obowiązku1) 

 1. z mocy prawa 

 2. dokument, o którym mowa w art. 3a § 1 ustawy 

 3. orzeczenie 

4. Identyfikacja podstawy prawnej obowiązku 5. Data wydania orzeczenia 

6. Rodzaj odsetek1) 

 1. odsetki za zwłokę 

 2. połowa  odsetek  

         za zwłokę 

 3. podwyższona stawka 

         odsetek  za zwłokę 

 4. odsetki ustawowe 

 

 5. odsetki ustawowe za opóźnienie 

 6. odsetki ustawowe za opóźnienie  

         w  transakcjach handlowych   

 

 7. nie pobiera się     

odsetek 

 8. odsetki za zwłokę od     

należności celnych 

7. Stawka odsetek 

8. Zabezpieczenie należności pieniężnej hipoteką przymusową lub zastawem i data powstania zabezpieczenia 

9. Podstawa prawna braku obowiązku doręczenia upomnienia/ data doręczenia upomnienia/ data doręczenia powiadomienia  10. Kwota kosztów upomnienia 

Należności pieniężne są wymagalne i podlegają egzekucji administracyjnej na podstawie art. 2 ustawy oraz na podstawie 

11. Inna podstawa prawna2) 

E.1.  

 1. Kwota należności pieniężnej 2. Data, od której nalicza się odsetki 3. Kwota odsetek na dzień wystawienia 

tytułu wykonawczego 

4. Data, do której należność pieniężna 

może być dochodzona 

 Data powstania należności pieniężnej/okres, którego dotyczy należność pieniężna 7. Podstawa prawna pierwszeństwa zaspokojenia należności pieniężnej 

5. data/od dnia: 6. do dnia: 

 

F. OZNACZENIE I WNIOSEK WIERZYCIELA 

 1. Nazwa wierzyciela  2. Adres siedziby wierzyciela 

3. NIP wierzyciela 4. REGON wierzyciela 

5. Nazwa i adres siedziby podmiotu, któremu należy przekazać wyegzekwowaną należność pieniężną 

6. Numer rachunku bankowego 

 

Na podstawie art. 26 ustawy wnoszę o wszczęcie egzekucji 

administracyjnej 

 

 

 

 

 

7. Imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby upoważnionej do działania w 

imieniu wierzyciela 

 

 

 

 

 

 

 

 G. OZNACZENIE ORGANU LUB ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 1 LIT. D USTAWY Z DNIA 10 czerwca 2016 r. O DELEGOWANIU 

PRACOWNIKÓW W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2206.)2)  

G.1. Oznaczenie organu odpowiedzialnego za rozpatrzenie administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej2) 

1. Nazwa organu  

 

 

 

2. Adres organu  

 

 

 
3. Inne dane kontaktowe  

 

 

 
G.2. Oznaczenie organu, który może udzielić dodatkowych informacji dotyczących administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej 

lub możliwości odwołania się od obowiązku zapłaty lub zaskarżenia decyzji w sprawie ich nałożenia2)  
1. Nazwa organu 

 

 

 

2. Adres organu 

 

 

 
3. Inne dane kontaktowe 

 

 

   

H. KWOTA KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH 2)
 

 Kwota kosztów egzekucyjnych 

  

I. OZNACZENIE I KLAUZULA ORGANU EGZEKUCYJNEGO 

 Potwierdza się zgodność danych zawartych w wydruku tytułu wykonawczego z treścią tytułu wykonawczego otrzymanego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem 

środków komunikacji elektronicznej4) 
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Na podstawie art. 27 § 1 pkt 10 ustawy kieruję tytuł wykonawczy do 

egzekucji administracyjnej 

2. Imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby upoważnionej do działania w 

imieniu organu egzekucyjnego 

1. Nazwa i adres siedziby organu egzekucyjnego  

  3. Data nadania klauzuli 

  

J. POTWIERDZENIE ODBIORU TYTUŁU WYKONAWCZEGO 

 1. Data doręczenia odpisu/ wydruku 

tytułu wykonawczego 

2. Czytelny podpis otrzymującego odpis/ wydruk tytułu wykonawczego 3. Podpis doręczającego odpis/ wydruk tytułu wykonawczego 

 

POUCZENIE 

Środkami egzekucyjnymi stosowanymi w egzekucji należności pieniężnych są egzekucje: z pieniędzy, z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz 

z ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej, z rachunków bankowych, z innych wierzytelności pieniężnych, z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu 

przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego 

do obsługi takich rachunków, z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych, z weksla, z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych 

oraz z praw własności przemysłowej, z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,  

z pozostałych praw majątkowych, z ruchomości oraz z nieruchomości.  

Jeżeli w części A wpisano jako zobowiązanych dane małżonków tytuł wykonawczy stanowi podstawę przeprowadzenia egzekucji administracyjnej z ich majątku wspólnego i ich 

majątków osobistych. 

Jeżeli w części B wpisano dane małżonka zobowiązanego tytuł wykonawczy stanowi podstawę do przeprowadzenia egzekucji administracyjnej z majątku wspólnego 

małżonków i majątku osobistego zobowiązanego, z wyłączeniem majątku osobistego małżonka wskazanego w części B. 

 

Na podstawie art. 33 § 1 ustawy zobowiązanemu przysługuje w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu/wydruku tytułu wykonawczego prawo zgłoszenia, do organu 

egzekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej. W przypadku zmienionego tytułu wykonawczego zobowiązanemu nie przysługuje prawo 

zgłoszenia zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej. 

 

Zgodnie z art. 36 § 3 ustawy zobowiązany, przeciwko któremu wszczęto postępowanie egzekucyjne, jest obowiązany do powiadomienia, w terminie 7 dni, organu 

egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swego pobytu trwającej dłużej niż jeden miesiąc. W razie zaniedbania tego obowiązku na  zobowiązanego może być nałożona kara 

pieniężna na podstawie art.168d § 3 ustawy. 

 

W egzekucji administracyjnej powstaje obowiązek uiszczenia kosztów egzekucyjnych: 

a) opłaty manipulacyjnej, 

b) opłaty egzekucyjnej: 

– w przypadku wyegzekwowania środków pieniężnych – w wysokości 10% wyegzekwowanych środków pieniężnych; opłata ta będzie pobierana w 
wysokości nieprzekraczającej 10% wyegzekwowanych: należności pieniężnej, odsetek z tytułu jej niezapłacenia w terminie naliczonych na dzień 
wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów upomnienia, nie więcej niż 40.000 zł, 

– w przypadku zapłaty organowi egzekucyjnemu lub wierzycielowi, po wszczęciu egzekucji administracyjnej – w wysokości 5% uzyskanych w ten sposób 
środków pieniężnych; opłata ta będzie pobierana w wysokości nieprzekraczającej 5% uzyskanej w ten sposób: należności pieniężnej, odsetek z tytułu jej 
niezapłacenia w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów upomnienia, nie więcej niż 20.000 zł, 

b) wydatków egzekucyjnych poniesionych przez organ egzekucyjnym w związku z prowadzeniem egzekucji administracyjnej. 

 

 

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO (TW-1) 

 

Wierzyciel wypełnia pozycje niezaciemnione. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą”, obowiązkowe jest wypełnienie pozycji dotyczącej:  

 oznaczenia wierzyciela; 

 oznaczenia organu albo organów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 10 czerwca 

2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2206), zwanej 

dalej „ustawą o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług”; 

 wskazania imienia i nazwiska lub firmy zobowiązanego i jego adresu, a także numeru identyfikacji  

podatkowej (NIP) lub numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), 

jeżeli zobowiązany taki numer posiada; 

 treści podlegającego egzekucji obowiązku, podstawy prawnej tego obowiązku, określenia wysokości 

należności pieniężnej, terminu, od którego nalicza się odsetki z tytułu niezapłacenia należności 

w terminie, oraz rodzaju i stawki tych odsetek; 

 wskazania zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową albo przez ustanowienie zastawu  

skarbowego lub rejestrowego lub zastawu nieujawnionego w żadnym rejestrze, ze wskazaniem terminów 

powstania tych zabezpieczeń; 

 wskazania podstawy prawnej pierwszeństwa zaspokojenia należności pieniężnej, jeżeli należność 

korzysta z tego prawa i prawo to nie wynika z zabezpieczenia należności pieniężnej; 

 wskazania podstawy prawnej prowadzenia egzekucji administracyjnej; 

 daty wystawienia tytułu, podpisu, imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej 

https://sip.lex.pl/#/dokument/18317042#art(17)ust(1)pkt(1)lit(d)
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do działania w imieniu wierzyciela; 

 daty doręczenia upomnienia, a jeżeli doręczenie upomnienia nie było wymagane, podstawy prawnej 

braku tego obowiązku; 

 daty doręczenia zobowiązanemu powiadomienia o wniosku o egzekucję administracyjnej kary pieniężnej 

lub grzywny administracyjnej nałożonej na pracodawcę delegującego pracownika z terytorium RP 

w związku z naruszeniem przepisów dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia 

usług;  

 daty, do której można prowadzić egzekucję kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej nałożonej na 

pracodawcę delegującego pracownika z terytorium RP w związku z naruszeniem przepisów dotyczących 

delegowania pracowników w ramach świadczenia usług; 

 imion i nazwisk oraz adresów wspólników, jeżeli tytuł wykonawczy dotyczy należności spółki 

nieposiadającej osobowości prawnej. 

W pozostałym zakresie wierzyciel podaje dane będące w jego posiadaniu. 

Organ egzekucyjny wypełnia pozycje zaciemnione.  

Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr. 
1) Zaznacza  się właściwy kwadrat wstawiając znak „x”. 
2) W przypadku niewypełniania pozycja (część) może zostać pominięta (niewydrukowana). 
3) Pozycji nie wypełnia się w przypadku zobowiązanego niebędącego osobą fizyczną.  
4) Pole dodaje się w przypadku tytułu wykonawczego przesłanego przy wykorzystaniu systemu 

   teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej. 

 

Część ogólna 

W przypadku wystawiania zmienionego tytułu wykonawczego w: 

 poz. 1 – wpisuje się numer zmienianego (dotychczasowego) tytułu wykonawczego;  

 poz. 2 – wpisuje się datę wystawienia zmienionego tytułu wykonawczego;  

 poz. 3 – zaznacza się kwadrat 2. 

W przypadku wystawiania dalszego tytułu wykonawczego/dalszego zmienionego tytułu wykonawczego w: 

 poz. 1 – wpisuje się numer dotychczasowego tytułu wykonawczego; 

 poz. 2 – wpisuje się datę wystawienia dotychczasowego tytułu wykonawczego;  

 wypełnia się poz. 4 i 5. 

W przypadku ponownego wydania tytułu wykonawczego/zmienionego tytułu wykonawczego w: 

 poz. 1 – wpisuje się numer utraconego tytułu wykonawczego/zmienionego tytułu wykonawczego; 

 poz. 2 – wpisuje się datę wystawienia ponownie wydanego tytułu wykonawczego/zmienionego tytułu 

wykonawczego; 

 poz. 6 – umieszcza się adnotację: „Tytuł wykonawczy/zmieniony tytuł wykonawczy został ponownie 

wydany w związku z postanowieniem …(należy wskazać wierzyciela) nr … z dnia … o utracie tytułu 

wykonawczego/zmienionego tytułu wykonawczego nr … z dnia …”.  

 

Część A 

Jeżeli tytuł wykonawczy obejmuje należność pieniężną, za którą odpowiedzialni są małżonkowie solidarnie, 

po bloku A.1. wierzyciel dodaje i wypełnia blok A.2.  

W bloku A.2. pozycji 5–14 nie wypełnia się, jeżeli dane te są takie same jak w poz. 5–14 bloku A.1. 

W przypadku gdy małżonkowie odpowiedzialni solidarnie podlegają różnej właściwości miejscowej 

organów egzekucyjnych, wierzyciel wystawia 2 tytuły wykonawcze wraz z odpisem tytułu wykonawczego 

przeznaczonym do doręczenia zobowiązanemu w następujący sposób:  

 w pierwszym tytule wykonawczym w bloku A.1. wpisuje się zobowiązanego podlegającego właściwości 

miejscowej organu egzekucyjnego, do którego ten tytuł zostanie przekazany. W bloku A.2. wpisuje się 

drugiego małżonka odpowiedzialnego solidarnie;  

 w drugim tytule wykonawczym w bloku A.1. wpisuje się zobowiązanego podlegającego właściwości 

miejscowej organu egzekucyjnego, do którego ten tytuł zostanie przekazany (wpisanego w pierwszym 

tytule wykonawczym w bloku A.2.).  
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W bloku A.2. wpisuje się drugiego małżonka odpowiedzialnego solidarnie (wpisanego w pierwszym tytule 

wykonawczym w bloku A.1.).   

W przypadku zobowiązanych odpowiedzialnych solidarnie, innych niż małżonkowie, wierzyciel może 

wystawić odrębne tytuły wykonawcze wraz z odpisem tytułu wykonawczego przeznaczonym do doręczania 

zobowiązanemu, wypełniając wyłącznie blok A.1. w odniesieniu do jednego zobowiązanego 

odpowiedzialnego solidarnie.  

 

Część B 

Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy małżonek zobowiązanego wskazanego w bloku A.1. ponosi 

odpowiedzialność (obejmującą majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka) za należność pieniężną. 

Pozycji 3–12 nie wypełnia się, jeżeli dane te są takie same jak w poz. 5–14 bloku A.1. 

Poz. 17 – podaje się art. 27c ustawy lub inny przepis prawa, z którego wynika możliwość dochodzenia 

należności pieniężnej w trybie egzekucji administracyjnej z majątku wspólnego osób wskazanych w blokach 

B i A.1. 

 

Część C 

Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy zobowiązany wskazany w bloku A.1. jest spółką nieposiadającą 

osobowości prawnej.  

Po bloku C.1. dodaje się bloki C.2., C.3. itd. w liczbie odpowiadającej liczbie wspólników spółki 

nieposiadającej osobowości prawnej. 

 

Część D 

Wypełnia się w przypadku, gdy w bloku A.1. (A.2., jeżeli go dodano, itd.) w poz. 2 zaznaczono kwadrat  

2 albo 3. 

 

Część E 

Informacje zawarte w poz. 1–11 poprzedzające blok E.1. dotyczą wszystkich należności pieniężnych 

wskazanych w części E.  

W przypadku wystawienia tytułu wykonawczego w odniesieniu do więcej niż jednej należności pieniężnej 

po bloku E.1., dodaje się bloki E.2., E.3. itd. W każdym bloku wpisuje się odrębną należność pieniężną.  

Poz. 1 – wpisuje się oznaczenie przepisu prawa wraz z jednostką redakcyjną, z którego wynika należność 

pieniężna wskazana w bloku E.1. i następnych blokach, jeżeli je dodano. 

Poz. 2 – wpisuje się rodzaj należności pieniężnej wskazanej w bloku E.1. i następnych blokach, jeżeli je 

dodano. 

Poz. 4 – wpisuje się identyfikację podstawy prawnej obowiązku wskazanej w poz. 3. W przypadku 

zakreślenia kwadratu: 

1 – wpisuje się oznaczenie przepisu prawa, z którego wynika dochodzony obowiązek; 

2 – wpisuje się rodzaj dokumentu, o którym mowa w art. 3a ustawy; 

3 – wpisuje się rodzaj i numer orzeczenia. 

Poz. 5 – wypełnia się w przypadku zaznaczenia w poz. 3 kwadratu 3.  

Poz. 8 – wpisuje się rodzaj zabezpieczenia należności pieniężnej i datę jego powstania ze wskazaniem bloku 

(np. E.1.), którego dotyczy zabezpieczenie. Informacje mogą dotyczyć wielu należności pieniężnych.  

Poz. 9 – jeżeli nie jest wymagane doręczenie upomnienie wpisuje się podstawę prawną braku obowiązku 

doręczenia upomnienia wraz z jednostką redakcyjną. Jeżeli wymagane jest doręczenie upomnienia, pozycja 

może zawierać wskazanie więcej niż jednej daty w przypadku doręczenia więcej niż jednego upomnienia.  

W przypadku dochodzenia administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej w związku  

z naruszeniem przepisów ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia  usług należy wpisać 

datę doręczenia powiadomienia o wniosku o egzekucję tej kary lub grzywny.   

Poz. 10 – można wpisać sumę kosztów upomnienia. 
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Poz. 11 – wpisuje się podstawę prawną (inną niż art. 2 § 1 ustawy), z której wynika możliwość dochodzenia 

należności pieniężnej w trybie egzekucji administracyjnej.  

 

E.1. i następne bloki 

Poz. 2 – w przypadku odsetek określonych w art. 114 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 

269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), wpisuje się datę przypadającą na dzień następujący po dniu, w którym 

upłynął termin określony w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 167). 

Poz. 3 – wypełnia się w szczególności, gdy przed wystawieniem tytułu wykonawczego wystąpiły przerwy  

w naliczaniu odsetek. Dalsze odsetki będą pobierane zgodnie ze wskazaniem wynikającym z zakreślenia 

kwadratu w poz. 6 części E od dnia następnego po dniu wystawienia tytułu wykonawczego.  

W przypadku odsetek, o których mowa w objaśnieniu do poz. 2, wpisuje się sumę odsetek naliczonych od 

dnia powstania długu celnego do dnia powiadomienia o tym długu oraz odsetek naliczonych zgodnie  

z objaśnieniem wskazanym w poz. 2. 

Poz. 4 – wpisuje się datę przedawnienia należności pieniężnej, jeżeli przepisy prawa nie przewidują 

przerwania lub zawieszenia biegu terminu przedawnienia.  

Poz. 5 – wpisuje się datę powstania należności pieniężnej lub datę początkową okresu, w którym powstała 

należność pieniężna.  

Poz. 6 – wpisuje się datę końcową okresu, w którym powstała należność pieniężna.  

W przypadku należności pieniężnej płatnej w ratach w poz. 5 i 6 należy podać okres, za który jest rata.  

Poz. 7 – wpisuje się przepis prawa, jeżeli przyznaje on prawo pierwszeństwa zaspokojenia należności 

pieniężnej. 

 

Część F 

Poz. 2 – wpisuje się adres siedziby wierzyciela lub jego jednostki organizacyjnej. Jeżeli wierzyciel posiada 

obsługujący go urząd wpisuje się adres tego urzędu.  

Poz. 3 – wpisuje się NIP wierzyciela, a jeżeli wierzyciel go nie posiada – urzędu obsługującego wierzyciela 

lub jednostki samorządu terytorialnego, której organ jest wierzycielem. 

Poz. 4 – wpisuje się REGON wierzyciela, a jeżeli wierzyciel go nie posiada – urzędu obsługującego 

wierzyciela lub jednostki samorządu terytorialnego, której organ jest wierzycielem. 

Poz. 5 – wpisuje się nazwę i adres siedziby podmiotu, któremu należy przekazać wyegzekwowaną należność 

pieniężną. 

Poz. 6 – wpisuje się numer rachunku bankowego podmiotu wymienionego w poz. 5. 

Poz. 7 – nie umieszcza się podpisu w przypadku przesyłania tytułu wykonawczego do organu egzekucyjnego 

przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej. Tytuł 

wykonawczy przekazywany tą drogą zawiera podpis elektroniczny w rozumieniu art. 27 § 4 ustawy.  

 

Część G 

Wypełnia się wyłącznie w przypadku dochodzenia administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny 

administracyjnej, o której mowa w ustawie o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia  usług. 

 

G.2. 

Wypełnia się, jeżeli organ, który może udzielić dodatkowych informacji dotyczących administracyjnej kary 

pieniężnej lub grzywny administracyjnej lub możliwości odwołania się od obowiązku zapłaty lub 

zaskarżenia decyzji w sprawie ich nałożenia, jest inny niż organ wymieniony w bloku G.1.   

 

Część H 

Wypełnia się w przypadku wydania dalszego tytułu wykonawczego. Wpisuje się kwotę kosztów 

egzekucyjnych wskazanych przez organ egzekucyjny na żądanie wierzyciela złożone przed dniem 

wystawienia dalszego tytułu wykonawczego.  
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UZASADNIENIE 

Potrzeba zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w 

sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 

2018 r. poz. 850), wynika z konieczności dostosowania wzoru tytułu wykonawczego 

stosowanego w egzekucji należności pieniężnych (TW-1) do zmian ujętych w ustawie z dnia 

… o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. …). Ustawą tą zmieniono art. 26c § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

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

zwanej dalej „ustawą’, poprzez dodanie przypadku, w którym wierzyciel wyda dalszy tytuł 

wykonawczy – celem ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej przez organ 

egzekucyjny, który nie posiada dotychczasowego tytułu wykonawczego. 

Ponadto ustawa przewiduje różne stawki opłaty egzekucyjnej w zależności od tego, 

czy obowiązek podlegający egzekucji administracyjnej zostanie dobrowolnie wykonany 

poprzez zapłatę przez zobowiązanego dochodzonych należności pieniężnych wierzycielowi 

lub organowi egzekucyjnemu, po wszczęciu egzekucji administracyjnej, czy też organ 

egzekucyjny uzyska dochodzone należności pieniężne w drodze realizacji środków 

egzekucyjnych do majątku zobowiązanego.  

W związku z powyższym we wzorze tytułu wykonawczego (TW-1) wprowadzono 

zmiany dostosowujące. W poz. 5 części ogólnej tytułu wykonawczego „Cel wydania dalszego 

tytułu wykonawczego” dodano kwadrat nr 3 o następującej treści: „nieposiadanie przez organ 

egzekucyjny właściwy do ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej 

dotychczasowego tytułu wykonawczego”.  

Jednocześnie poszerzono zakres pouczenia dla zobowiązanego o powstaniu 

obowiązku zapłaty kosztów egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej, w tym opłaty 

egzekucyjnej w przypadku dobrowolnej zapłaty egzekwowanych należności pieniężnych, co 

ma na celu zachęcenie zobowiązanego do dobrowolnego wykonywania obowiązku pomimo 

wszczęcia egzekucji administracyjnej.  

Przepisy projektowanego rozporządzenia dotyczą administracyjnych organów 

egzekucyjnych, wierzycieli oraz zobowiązanych. Projekt rozporządzenia nie narusza praw 

zobowiązanego ani nie nakłada na niego obowiązków, nie ma wpływu na poprawę jego 

sytuacji. Projektowane przepisy nie mają wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców (w tym mikroprzedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców), jak również na rodzinę, obywateli i gospodarstwa 

domowe, w szczególności na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób 

niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi notyfikacji zgodnie z trybem 

przewidzianym w przepisach dotyczących funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych. 
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Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. Nie istniała 

również konieczność przedstawiania projektowanego rozporządzenia właściwym organom i 

instytucjom Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z 

późn. zm.). 

Rozporządzenie nie podlega obowiązkowi notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym 

w przepisach dotyczących funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych. 

Stosownie do treści art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 

procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 Regulaminu pracy Rady 

Ministrów projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces 

Legislacyjny. 
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Źródło:  

Upoważnienie ustawowe - art. 26 § 2 ustawy 

z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.) 

Nr w wykazie prac:  

…….. 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Potrzeba zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych 

stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 850) wynika z konieczności dostosowania wzoru tytułu 

wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych (TW-1) do zmian ujętych w ustawie z dnia … o 

zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …), zwanej 

dalej „ustawą zmieniającą”.  

Przepisy ustawy zmieniającej wprowadziły zmianę brzmienia art. 26c § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.). Polega ona określeniu 

przypadków, w których wierzyciel będzie wydawał dalszy tytuł wykonawczy. Może to następować m.in., gdy organ 

egzekucyjny właściwy do ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej nie jest w posiadaniu dotychczasowego 

tytułu wykonawczego. 

Ponadto, przepisy ustawy zmieniającej wprowadzają do porządku prawnego zapłatę dobrowolną. Zobowiązany będzie 

mógł dobrowolnie zapłacić dochodzoną należność wierzycielowi lub organowi egzekucyjnemu. Zgodnie z art. 64 § 4 

organ egzekucyjny pobiera w egzekucji należności pieniężnej opłatę egzekucyjną w wysokości 10% wyegzekwowanych 

środków pieniężnych. Opłatę egzekucyjną pobiera się w wysokości nieprzekraczającej 10% wyegzekwowanych: 

należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu 

wykonawczego i kosztów upomnienia, nie więcej jednak niż 40 000 zł. Jednocześnie, przepis art. 64 § 5 stanowi, iż w 

przypadku zapłaty organowi egzekucyjnemu lub wierzycielowi przez zobowiązanego lub przez podmiot wymieniony w 

art. 71d § 1 pkt 3 i 4, po wszczęciu egzekucji administracyjnej, organ egzekucyjny pobiera opłatę egzekucyjną w 

wysokości 5% uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych. Opłatę egzekucyjną pobiera się w wysokości 

nieprzekraczającej 5% uzyskanej w ten sposób: należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie 

naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów upomnienia, nie więcej jednak niż 20 000 zł. W 

przypadku dobrowolnej zapłaty opłata egzekucyjna zostanie zatem pobrana w wysokości 50% opłaty egzekucyjnej 

należnej na podstawie art. 64 § 4. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

We wzorze tytułu wykonawczego (TW-1), przygotowanego na wzór obowiązującego wzoru (załącznik nr 1 do 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji 

należności pieniężnych) wprowadzono zmiany dostosowujące. W części ogólnej tytułu wykonawczego w poz. nr 5 

określającej cel wydania dalszego tytułu wykonawczego dodano kolejny wiersz nr 3 o następującej treści: „nieposiadanie 

przez organ egzekucyjny właściwy do ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej dotychczasowego tytułu 

wykonawczego”.  

Jednocześnie poszerzono zakres pouczenia dla zobowiązanego. Zobowiązany zostanie pouczony o konieczności 
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poniesienia kosztów egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej. Ponadto, pouczenie będzie zawierało informację o 

przysługującej zobowiązanemu „promocji” w uiszczeniu  należnej organowi egzekucyjnemu opłaty egzekucyjnej w 

przypadku dobrowolnej zapłaty dochodzonej należności. Zmiany te mają na celu uświadomienie zobowiązanemu 

skutków finansowych prowadzenia egzekucji administracyjnej oraz stwarzają możliwość uniknięcia dotkliwych 

uszczupleń jego majątku w przypadku dokonania dobrowolnej zapłaty. Zmiany umożliwią zgodne z przepisami prawa 

wykonywanie czynności przez administracyjne organy egzekucyjne. Ponadto będą promowały dobrowolne regulowanie 

zaległości pieniężnych przez zobowiązanych. Dobrowolna zapłata będzie się wiązała z koniecznością poniesienia 

mniejszych kosztów egzekucyjnych, niż przy zastosowaniu przymusu przez organ egzekucyjny. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Administracyjne organy 

egzekucyjne 

- 388 naczelników 

urzędów skarbowych, 

- 47 właściwych 

organów gminy o 

statusie miasta,  

- właściwe organy 

gminy prowadzące 

postępowanie 

egzekucyjne na 

podstawie porozumień,  

- Przewodniczący  

Międzyresortowej 

Komisji Orzekającej 

przy Ministrze 

Finansów,  

- 43 dyrektorów 

oddziału ZUS,  

- 10 dyrektorów 

oddziałów regionalnych 

Agencji Mienia 

Wojskowego,  

- 16 marszałków 

województw; 

- art. 19 ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji 

oraz: 

- rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 24 

lutego 2017 r. w sprawie 

terytorialnego zasięgu działania 

oraz siedzib dyrektorów izb 

administracji skarbowej, 

naczelników urzędów 

skarbowych i naczelników 

urzędów celno-skarbowych 

oraz siedziby dyrektora 

Krajowej Informacji Skarbowej 

(Dz. U. poz. 393), 

- załącznik do ustawy o zmianie 

zakresu działania niektórych 

miast oraz o miejskich strefach 

usług publicznych (Dz. U.  z 

1997 r. poz. 224) oraz ustawa z 

dnia 15 marca 2002 r. o ustroju 

miasta stołecznego Warszawy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1817, z 

późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 2 września 

2016 r. w sprawie siedzib i 

właściwości rzeczowej oraz 

miejscowej dyrektorów 

oddziałów Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych 

wyznaczonych do działania 

jako organy egzekucyjne 

(Dz. U. poz. 1411), 

- ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. 

o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1161); 

- ustawa z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości 

w gminach (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1454, z późn. zm.) 

Pozytywne 

- zapewnienie stosowania 

właściwych druków 

- zmniejszenie liczby spraw 

obsługiwanych przez komórki 

egzekucyjne 

Wierzyciele należności brak danych  Pozytywne 



– 12 – 
 

pieniężnych podlegających 

egzekucji administracyjnej 

- zapewnienie stosowania 

właściwych druków 

Zobowiązani ok. 2 mln 

zobowiązanych 

 Pozytywne 

- zapewnienie informacji o 

rodzaju i wysokości 

dochodzonych należności, 

- motywacja do dobrowolnego 

wykonania obowiązku przez 

podejmowane działania 

informacyjne, jak również 

przez uświadomienie skutków 

finansowych prowadzenia 

egzekucji administracyjnej  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem konsultacji publicznych i opiniowania, w ramach których zostanie 

przedstawiony następującym podmiotom: Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Zakładowi 

Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Mienia Wojskowego, Poczcie 

Polskiej S.A., Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, Związkowi Miast Polskich, Związkowi Gmin 

Wiejskich RP, Unii Metropolii Polskich, Związkowi Województw RP, Komisji Nadzoru Finansowego, Związkowi 

Przedsiębiorców i Pracodawców, Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.  

Stosownie do treści art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 248) projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji 

w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny w celu umożliwienia zgłaszania opinii na jego temat przez wszystkie 

zainteresowane podmioty. 

Projekt nie dotyczy spraw, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i 

innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232).  Z uwagi na zakres projektu, który nie 

dotyczy problematyki zadań związków zawodowych, projekt nie podlega opiniowaniu przez reprezentatywne związki 

zawodowe. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

 

 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia na sektor finansów publicznych, 

w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.  
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7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców (w tym mikroprzedsiębiorców, małych 

i średnich przedsiębiorców), jak również na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe, w 

szczególności na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz 

osób starszych. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz:  

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 
 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 Wejście w życie projektowanego rozporządzenia podyktowane jest wejściem w życie ustawy z dnia … o zmianie ustawy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje się, że projektowane przepisy 

wejdą w życie w I kwartale 2020 r. Wzory tytułów wykonawczych nie powinny bowiem odbiegać od obowiązującego stanu 

prawnego. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie przewiduje się mechanizmów ewaluacji efektów projektu. 
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13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36/03-bz 



Projekt  

 

R O P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W 1) 

z dnia 

w sprawie określenia zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie 

egzekucji administracyjnej  

Na podstawie art. 61 § 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.2)) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa zakres informacji zawartych we wniosku o ponowne 

wszczęcie egzekucji administracyjnej, o którym mowa w art. 61 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwanej dalej „ustawą”. 

§ 2. Wniosek o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej, o którym mowa w art. 

61 § 1 pkt 1 ustawy, zawiera co najmniej: 

1) nazwę wierzyciela i adres jego siedziby lub jednostki organizacyjnej; 

2) okoliczności, na podstawie których ustalono właściwość miejscową organu 

egzekucyjnego w sposób określony zgodnie z art. 22 § 3 albo § 3a ustawy; 

3) numer i datę wystawienia dotychczasowego tytułu wykonawczego albo dalszego tytułu 

wykonawczego; 

4) imię i nazwisko lub firmę zobowiązanego, odpowiednio adres jego miejsca 

zamieszkania lub siedziby, NIP lub numer PESEL, jeżeli zobowiązany taki numer 

posiada; 

5) imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania przedstawiciela ustawowego, opiekuna 

albo kuratora zobowiązanego; 

6) imię i nazwisko oraz adres do korespondencji zarządcy przedsiębiorstwa w spadku; 

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1356, 1499, 1629, 

2192, 2193 i 2432. 
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7) numer i datę wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego na 

podstawie art. 59 § 2 ustawy oraz wskazanie organu egzekucyjnego, który wydał to 

postanowienie; 

8) informację o wysokości: 

a) należności pieniężnej,  

b) odsetek z tytułu niezapłacenia należności pieniężnej w terminie,  

c) kosztów upomnienia, 

d) kosztów egzekucyjnych powstałych w umorzonym postępowaniu egzekucyjnym z 

przyczyny określonej w art. 59 § 2 ustawy w przypadku, o którym mowa w art. 

64ca § 2 ustawy: 

– opłaty manipulacyjnej, 

– opłaty za czynności egzekucyjne,  

– wydatków egzekucyjnych, 

– opłaty egzekucyjnej 

– na dzień sporządzenia wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej; 

9) informację o zabezpieczeniu należności pieniężnej hipoteką przymusową lub zastawem 

skarbowym oraz terminie powstania tego zabezpieczenia, jeżeli zabezpieczenie nie jest 

ujawnione w dotychczasowym tytule wykonawczym albo dalszym tytule 

wykonawczym; 

10) informację o wystąpieniu o udzielenie pomocy, o której mowa w ustawie z dnia 11 

października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności 

celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 425), dacie uzupełnienia 

i wysłania przez centralne biuro łącznikowe wniosku o udzielenie informacji lub 

powiadomienie do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego oraz numerach 

wniosków organu wnioskującego i organu współpracującego zawartych w numerze 

referencyjnym tego wniosku o udzielenie informacji lub powiadomienie, jeżeli 

wystąpiono o udzielenie pomocy po umorzeniu postępowania egzekucyjnego; 

11) informację o majątku lub źródłach dochodu zobowiązanego, z których jest możliwe 

wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających koszty egzekucyjne; 

12) datę wystawienia wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej; 

13) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby działającej z upoważnienia 

wierzyciela. 
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§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem … 

 

MINISTER FINANSÓW 
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UZASADNIENIE 

 

Ustawą z dnia … o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dodany 

został w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz. U. z 2018 poz. 1314, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, art. 61 § 6 będący przepisem 

upoważniającym ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia w drodze 

rozporządzenia zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji 

administracyjnej.  

 

Konieczność dokładnego określenia zakresu informacji, które powinien zawierać wniosek o 

ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej, wynika ze zmiany instytucji ponownego 

wszczęcia egzekucji administracyjnej dokonanej ustawą zmieniającą. Zainicjowanie 

wszczęcia ponownej egzekucji administracyjnej w dwóch przypadkach, tj. na wniosek 

wierzyciela bądź z urzędu, stwarza konieczność doprecyzowania zakresu informacji tego 

wniosku. W przypadku bowiem ponownego wszczęcia postępowania na wniosek wierzyciela 

organ egzekucyjny właściwy do jego prowadzenia może nie być organem egzekucyjnym, 

który umorzył postępowanie egzekucyjne z przyczyny określonej w art. 59 § 2 ustawy. W 

ponownie wszczętej egzekucji administracyjnej będzie możliwe dochodzenie kosztów 

egzekucyjnych powstałych w umorzonym na podstawie art. 59 § 2 ustawy postępowaniu, 

pokrytych przez wierzyciela. Ponadto z uwagi na mogący nastąpić upływ czasu pomiędzy 

umorzeniem postępowania egzekucyjnego a skierowaniem wniosku o ponowne wszczęcie 

egzekucji administracyjnej, mogą nastąpić istotne zmiany stanu faktycznego mające istotne 

znaczenie dla prawidłowego wszczęcia i prowadzenia ponownej egzekucji administracyjnej. 

W związku z powyższym w rozporządzeniu wskazano otwarty katalog okoliczności, które 

winien wskazać wierzyciel we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej. 

Kluczowe znaczenie w przypadku przekazania wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji 

administracyjnej ma informacja wyjaśniająca okoliczności, na podstawie których ustalono 

właściwość miejscową organu egzekucyjnego w sposób określony zgodnie z art. 22 § 3 albo § 

3a ustawy. Stąd zobligowano wierzyciela do przekazania tej informacji organowi 

egzekucyjnemu właściwemu do ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej. 

Przyjęto, że wniosek o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej winien zawierać 

informacje o wierzycielu, zobowiązanym, numerze i dacie wystawienia dotychczasowego 

tytułu wykonawczego albo dalszego tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 26c § 1 pkt 

2 ustawy, wysokości należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie i 

kosztów upomnienia; zabezpieczeniu należności pieniężnej hipoteką przymusową albo przez 

ustanowienie zastawu skarbowego, ze wskazaniem terminów powstania tych zabezpieczeń, 

jeżeli nie są ujawnione w dotychczasowym tytule wykonawczym. W przypadku wystąpienia 

o udzielenie pomocy, o której mowa w ustawie o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu 

podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych, wierzyciel zobligowany 

będzie wskazać w informacji datę uzupełnienia i wysłania przez centralne biuro łącznikowe 

wniosku o udzielenie informacji lub powiadomienie do państwa członkowskiego lub państwa 

trzeciego oraz numery wniosków organu wnioskującego i organu współpracującego zawarte 

w numerze referencyjnym tego wniosku o udzielenie informacji lub powiadomienie. Nie bez 

znaczenia dla ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest informacja o majątku 

lub źródłach dochodu zobowiązanego, z których jest możliwe wyegzekwowanie środków 

pieniężnych przewyższających koszty egzekucyjne. Informacja ta stanowi bowiem przesłankę 

inicjującą ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego. 

Należy podkreślić, że podanie ww. informacji umożliwi organowi egzekucyjnemu efektywne 

przeprowadzenie postępowania oraz skróci czas jego trwania, ponieważ organ egzekucyjny 
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sam nie będzie musiał angażować się w pozyskanie danych zawartych we wniosku o 

ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej. 
 

Przepisy projektowanego rozporządzenia dotyczą wierzycieli i organów egzekucyjnych. 

Projekt rozporządzenia nie narusza praw zobowiązanego ani nie nakłada na niego 

obowiązków, nie ma wpływu na poprawę czy pogorszenie jego sytuacji. Projektowane 

przepisy nie mają wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

funkcjonowanie przedsiębiorców (w tym mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców), jak również na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe, w 

szczególności na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych 

oraz osób starszych. 
 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 80 uchwały nr 190 Rady Ministrów 

z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, 

z późn. zm.) rozporządzenie zostanie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji.  

Rozporządzenie dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego i zostanie przedstawione 

do opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.  

Rozporządzenie nie podlega obowiązkowi notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w 

przepisach dotyczących funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych. 

Rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.  
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Nazwa projektu 

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia zakresu 

informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji 

administracyjnej  

 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Finansów 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Filip Świtała Podsekretarz Stanu 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Jerzy Owczarek,  

Z-ca Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego 

tel. 22 694 38 86; e-mail: jerzy.owczarek@mf.gov.pl 

Data sporządzenia 

13.02.2019 r. 

 

Źródło:  

Upoważnienie ustawowe –  art. 61 § 6 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.) 

Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Finansów w zakresie działów: budżet, 

finanse publiczne i instytucje finansowe- …  

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Ustawa z dnia …  o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. poz.  …) wprowadziła do ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1314, z późn. zm.) zmiany w zakresie instytucji ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej. Projekt 

rozporządzenia określa zakres informacji zawartych we wniosku wierzyciela o ponowne wszczęcie egzekucji 

administracyjnej, jeżeli organ egzekucyjny nie jest jednocześnie wierzycielem, które to dane umożliwią organowi 

egzekucyjnemu efektywne przeprowadzenie postepowania oraz skróci czas jego trwania. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Z uwagi na upływ czasu pomiędzy umorzeniem postępowania egzekucyjnego a skierowaniem wniosku o ponowne 

wszczęcie egzekucji administracyjnej i wiążącą się z tym upływem zmianą stanu faktycznego konieczne stało się 

wskazanie obligatoryjnych elementów, jakie ma zawierać wniosek o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej, 

przy czym katalog danych, jakie winny znaleźć się w tym wniosku, jest otwarty. Prawidłowe sporządzenie wniosku 

przez wierzycieli zapewni prawidłowość ponownie wszczynanego postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel poinformuje 

zatem o aktualnych danych dotyczących samego wierzyciela, jak i zobowiązanego, o numerze i dacie wystawienia 

dotychczasowego tytułu wykonawczego albo dalszego tytułu wykonawczego, wysokości należności pieniężnej, odsetek 

z tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztów upomnienia; zabezpieczeniu należności pieniężnej, wniosku o udzielenie 

informacji lub powiadomienie do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, a przede wszystkim o majątku lub 

źródłach dochodu zobowiązanego, z których jest możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających 

koszty egzekucyjne. Informacja ta stanowi bowiem przesłankę inicjującą ponowne wszczęcie postępowania 

egzekucyjnego. Zobligowano wierzyciela do przekazania organowi egzekucyjnemu właściwemu do ponownego 

wszczęcia egzekucji administracyjnej informacji wyjaśniającej okoliczności, na podstawie których ustalono właściwość 

miejscową organu egzekucyjnego w sposób określony zgodnie z art. 22 § 3 albo § 3a ustawy. Należy podkreślić, że 

podanie wymaganych w projekcie rozporządzenia informacji umożliwi organowi egzekucyjnemu efektywne 

przeprowadzenie postepowania oraz skróci czas jego trwania, ponieważ organ egzekucyjny sam nie będzie musiał 

angażować się w ich pozyskanie. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Wierzyciele należności 

pieniężnych 

brak danych  Pozytywne – wpłynie na 

prawidłowe i sprawne 

podejmowanie działań przez te 

organy w celu ponownego 
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wszczęcia postępowania 

egzekucyjnego. 

Zobowiązani brak danych  Wykonanie ciążącego na 

zobowiązanych obowiązku.  

Administracyjne organy 

egzekucyjne 

- 388 naczelników 

urzędów skarbowych, 

- 47 właściwych 

organów gminy o 

statusie miasta,  

- właściwe organy 

gminy prowadzące 

postępowanie 

egzekucyjne na 

podstawie porozumień,  

- Przewodniczący  

Międzyresortowej 

Komisji Orzekającej 

przy Ministrze 

Finansów,  

- 43 dyrektorów 

oddziału ZUS,  

- 10 dyrektorów 

oddziałów regionalnych 

Agencji Mienia 

Wojskowego,  

- 16 marszałków 

województw; 

- art. 19 ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji 

oraz: 

- rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 24 

lutego 2017 r. w sprawie 

terytorialnego zasięgu działania 

oraz siedzib dyrektorów izb 

administracji skarbowej, 

naczelników urzędów 

skarbowych i naczelników 

urzędów celno-skarbowych 

oraz siedziby dyrektora 

Krajowej Informacji Skarbowej 

(Dz. U.  poz. 393), 

- załącznik do ustawy o zmianie 

zakresu działania niektórych 

miast oraz o miejskich strefach 

usług publicznych (Dz. U. z 

1997 r.  poz. 224) oraz ustawa z 

dnia 15 marca 2002 r. o ustroju 

miasta stołecznego Warszawy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1817), 

- ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. 

o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1554, z późn. zm.),  

- ustawa z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości 

w gminach (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1289) 

Pozytywne  

- wpłynie na prawidłowe i 

sprawne przeprowadzenie 

ponownie wszczętego 

postępowania egzekucyjnego. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem konsultacji społecznych. 

Stosownie do treści art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 248) zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

Konsultacje będą trwały 30 dni i będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. 

Projekt nie dotyczy spraw, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i 

innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232). Z uwagi na zakres projektu, który nie 

dotyczy problematyki zadań związków zawodowych, projekt nie podlega opiniowaniu przez reprezentatywne związki 

zawodowe. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

about:blankAKT%5b%5dLOCK.45124943
about:blankAKT%5b%5dBASIC.260687293
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pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

Rozwiązania przyjęte w projekcie nie spowodują zwiększenia wydatków ani zmniejszenia 

dochodów sektora finansów publicznych. 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia na sektor finansów publicznych, 

w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Projektowana regulacja nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. Nie wpłynie 

również na sytuację ekonomiczną i społeczną osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

Projektowane przepisy dotyczą kwestii przekazywania przez wierzyciela organowi egzekucyjnemu 

informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
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10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na wymienione obszary. 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

I kwartał 2020 r. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie przewiduje się mechanizmów ewaluacji efektów projektu.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/03-kt 



Projekt  

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W 1) 

z dnia                      

w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych  

Na podstawie art. 67 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.2)) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. Określa się wzór: 

1) zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę, stanowiący załącznik nr 1 do 

rozporządzenia;  

2) zawiadomienia o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia 

społecznego oraz renty socjalnej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;  

3) zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu 

oszczędnościowego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;  

4) zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu 

oszczędnościowego na poczet należności z tytułu podatku od towarów i usług lub 

innych należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;  

5) protokołu zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem, 

stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;  

6) zawiadomienia o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej, stanowiący załącznik nr 6 do 

rozporządzenia;  

7) zawiadomienia o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku 

papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku 

pieniężnego, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;  

8) protokołu odbioru dokumentu, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;  

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej ‒ finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1356, 1499, 1629, 

2192, 2193 i 2432. 
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9) protokołu zajęcia autorskiego prawa majątkowego i prawa pokrewnego lub prawa 

własności przemysłowej/ zawiadomienia o zajęciu prawa własności przemysłowej, 

stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;  

10) zawiadomienia o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, 

stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;  

11) zawiadomienia o zajęciu pozostałych praw majątkowych, stanowiący załącznik nr 11 do 

rozporządzenia;  

12) protokołu zajęcia i odbioru ruchomości, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia. 

§ 2. Dotychczasowe wzory:  

1) zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę, stanowiący załącznik nr 1,   

2) zawiadomienia o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia 

społecznego oraz renty socjalnej, stanowiący załącznik nr 2,  

3) zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu 

oszczędnościowego, stanowiący załącznik nr 3,  

4) zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu 

oszczędnościowego na poczet należności z tytułu podatku od towarów i usług lub 

innych należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 4,  

5) protokołu zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem, 

stanowiący załącznik nr 5,  

6) zawiadomienia o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej, stanowiący załącznik nr 6,  

7) zawiadomienia o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku 

papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku 

pieniężnego, stanowiący załącznik nr 7,  

8) protokołu odbioru dokumentu, stanowiący załącznik nr 8,  

9) protokołu zajęcia autorskiego prawa majątkowego i prawa pokrewnego lub prawa 

własności przemysłowej/ zawiadomienia o zajęciu prawa własności przemysłowej, 

stanowiący załącznik nr 9,  

10) zawiadomienia o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, 

stanowiący załącznik nr 10,  

11) zawiadomienia o zajęciu pozostałych praw majątkowych, stanowiący załącznik nr 11,  

12) protokołu zajęcia i odbioru ruchomości, stanowiący załącznik nr 12  
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̶  do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1804) stosuje się 

do postępowań egzekucyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem … .   

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem … . 3) 

 

MINISTER FINANSÓW 

 

 

                                                           
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. 

w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz. U. poz. 

1804), które utraciło moc z dniem ….. zgodnie z art. 1 ustawy z dnia … o zmianie ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …). 
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UZASADNIENIE 

Potrzeba wydania rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych w egzekucji należności pieniężnych wynika z konieczności dostosowania 

wzorów dokumentów stosowanych przez administracyjne organy egzekucyjne w egzekucji 

należności pieniężnych do zmian ujętych w ustawie z dnia … o zmianie ustawy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …), 

zwanej dalej „ustawą zmieniającą”.  

Przepisy ustawy zmieniającej wprowadziły między innymi zmianę brzmienia art. 67 § 

2 pkt 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.). Polega ona wprowadzeniu obligatoryjnego obowiązku 

wskazywania przez organ egzekucyjny w zawiadomieniu o zajęciu kwoty kosztów 

egzekucyjnych, z wyszczególnieniem na: 

- opłatę manipulacyjną,  

- opłatę za czynności egzekucyjne,  

- wydatki egzekucyjne,  

- opłatę egzekucyjną, 

- koszty powstałe w umorzonym postępowaniu egzekucyjnym z przyczyny określonej w art. 

59 § 2 w przypadku, gdy koszty te są dochodzone w ponownie wszczętym postępowaniu 

egzekucyjnym. 

Ponadto przepisy ustawy zmieniającej wprowadzają do porządku prawnego instytucję zapłaty 

dobrowolnej. Zgodnie ze zmienionym art. 64 § 4 organ egzekucyjny pobiera w egzekucji 

należności pieniężnej opłatę egzekucyjną w wysokości 10% wyegzekwowanych środków 

pieniężnych. Opłatę egzekucyjną pobiera się w wysokości nieprzekraczającej 10% 

wyegzekwowanych: należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie 

naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów upomnienia, nie więcej 

jednak niż 40 000 zł. Niemniej jednak w przypadku dobrowolnej zapłaty opłata egzekucyjna 

zostanie pobrana w wysokości 50% opłaty egzekucyjnej należnej na podstawie art. 64 § 4 

ustawy zmieniającej, o czym stanowi art. 64 § 5 tej ustawy. 

Mając powyższe na uwadze we wzorach dokumentów stosowanych w egzekucji 

należności pieniężnych, przygotowanych na wzór obowiązujących zawiadomień i protokołów 

[załączniki nr 1-12 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w 

sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz. U. poz. 

1804)] wprowadzono zmiany dostosowujące. We wzorach dokumentów wprowadzono 

wymóg wyszczególnienia wszystkich kosztów egzekucyjnych, co ma umożliwić dłużnikowi 

zajętej wierzytelności obliczenie odsetek z tytułu niezapłacenia należności pieniężnej w 

terminie, stosownie do art. 70 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W 

tabeli zawierającej dane dotyczące dochodzonych należności organ egzekucyjny będzie 

wskazywał koszty egzekucyjne w kwocie łącznej oraz w rozbiciu na poszczególne składniki 
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tych kosztów. W tym zakresie doprecyzowano również opis dotyczący sposobu podawania 

wysokości opłaty egzekucyjnej. 

Ponadto, w celu umożliwienia organom egzekucyjnym prawidłowe rozliczenie 

uzyskanej kwoty opłaty egzekucyjnej, dokonano zmian w zawiadomieniu o zajęciu 

wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego (załącznik nr 3) oraz w 

zawiadomieniu o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego 

na poczet należności z tytułu podatku od towarów i usług lub innych należności pieniężnych 

(załącznik nr 4). Zmiany dotyczą pouczenia dla dłużnika zajętej wierzytelności w zakresie 

wprowadzenia obowiązku wpisywania w tytule polecenia numeru zawiadomienia o zajęciu 

oraz informacji, że realizacja zajęcia następuje w wyniku egzekucji administracyjnej poprzez 

wpisanie skrótu: „EGZEKUCJA”.  

Zmiany umożliwią zgodne z przepisami prawa wykonywanie czynności przez 

administracyjne organy egzekucyjne oraz ułatwią dłużnikom zajętych wierzytelności 

wywiązywanie się z nałożonych na nich obowiązków. Jednocześnie zobowiązany otrzyma 

pełną informację o wysokości kosztów egzekucyjnych związanych z należnościami objętymi 

zawiadomieniem/ protokołem. 

Projekt zawiera przepis przejściowy dotyczący postępowań egzekucyjnych 

wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej. Dla takich 

postępowań wszczętych i nie zakończonych przed dniem … pozostawiono możliwość 

wykorzystania dotychczas obowiązujących wzorów dokumentów. Przyjęte rozwiązanie 

wynika z faktu, iż, co do zasady, do niezakończonych postępowań egzekucyjnych 

zastosowanie znajdą przepisy ustawy 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji w brzmieniu dotychczasowym. 

W projekcie rozporządzenia wskazano jako dzień wejścia w życie datę …………… 

Termin ten podyktowany jest wejściem w życie ustawy zmieniającej.  

Przepisy projektowanego rozporządzenia dotyczą administracyjnych organów 

egzekucyjnych, zobowiązanych oraz dłużników zajętej wierzytelności, którymi w przypadku 

zajęć wierzytelności z rachunku bankowego są banki bądź spółdzielcze kasy 

oszczędnościowo-kredytowe. Projekt rozporządzenia nie narusza praw zobowiązanego ani nie 

nakłada na niego obowiązków, nie ma też wpływu na sytuację zobowiązanego. Projektowane 

przepisy nie mają wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

funkcjonowanie przedsiębiorców (w tym mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców), jak również na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe, w 

szczególności na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych 

oraz osób starszych. 

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi notyfikacji zgodnie z trybem 

przewidzianym w przepisach dotyczących funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych. 
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Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. Nie istniała 

również konieczność przedstawiania projektowanego rozporządzenia właściwym organom i 

instytucjom Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z 

późn. zm.). 

Stosownie do treści art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 

procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 Regulaminu pracy Rady 

Ministrów projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces 

Legislacyjny. 
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Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych w egzekucji należności pieniężnych 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Finansów 

 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Filip Świtała, Podsekretarz Stanu 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Jerzy Owczarek, Z-ca Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego 
tel. 22 694 38-86 

e-mail: sekretariat.sp@mf.gov.pl 

Data sporządzenia 

18.01.2019 r. 

 

Źródło:  

Upoważnienie ustawowe – art. 67 § 1 ustawy 

z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.) 

Nr w wykazie prac:  

…….. 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Potrzeba wydania rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji 

należności pieniężnych wynika z konieczności dostosowania wzorów dokumentów stosowanych przez administracyjne 

organy egzekucyjne w egzekucji należności pieniężnych do zmian ujętych w ustawie z dnia … o zmianie ustawy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …), zwanej dalej „ustawą 

zmieniającą”.  

Przepisy ustawy zmieniającej wprowadziły między innymi zmianę brzmienia art. 67 § 2 pkt 6 ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.). Polega ona 

wprowadzeniu obligatoryjnego obowiązku wskazywania przez organ egzekucyjny w zawiadomieniu o zajęciu kwoty 

kosztów egzekucyjnych, z wyszczególnieniem na: 

- opłatę manipulacyjną,  

- opłatę za czynności egzekucyjne,  

- wydatki egzekucyjne,  

- opłatę egzekucyjną, 

- koszty powstałe w umorzonym postępowaniu egzekucyjnym z przyczyny określonej w art. 59 § 2 w przypadku, gdy 

koszty te są dochodzone w ponownie wszczętym postępowaniu egzekucyjnym. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Wzory zawiadomień i protokołów zostały oparte na obowiązujących wzorach stanowiących załączniki nr 1–12 do 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji 

należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1804). 

W projektowanych wzorach dokumentów wprowadzono zmiany dostosowujące. We wzorach dokumentów 

wprowadzono wymóg wyszczególnienia kosztów egzekucyjnych. W tabeli zawierającej dane dotyczące dochodzonych 

należności organ egzekucyjny będzie wskazywał koszty egzekucyjne w kwocie łącznej oraz w rozbiciu na poszczególne 

składniki tych kosztów. W tym zakresie doprecyzowano również opis dotyczący sposobu podawania wysokości opłaty 

egzekucyjnej. 

Ponadto, w celu umożliwienia organom egzekucyjnym prawidłowego rozliczenia uzyskanej kwoty opłaty egzekucyjnej, 

dokonano zmian w zawiadomieniu o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego 

(załącznik nr 3) oraz w zawiadomieniu o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na 

poczet należności z tytułu podatku od towarów i usług lub innych należności pieniężnych (załącznik nr 4). Zmiany 

dotyczą rozszerzenia pouczenia dla dłużnika zajętej wierzytelności w zakresie wprowadzenia obowiązku wpisywania w 

tytule polecenia numeru zawiadomienia o zajęciu oraz informacji, że realizacja zajęcia następuje w wyniku egzekucji 

administracyjnej poprzez wpisanie skrótu: „EGZEKUCJA”.  
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Zmiany umożliwią zgodne z przepisami prawa wykonywanie czynności przez administracyjne organy egzekucyjne oraz 

ułatwią dłużnikom zajętych wierzytelności wywiązywanie się z nałożonych na nich obowiązków. Jednocześnie, 

zobowiązany otrzyma pełną informację o wysokości kosztów egzekucyjnych związanych z należnościami objętymi 

zawiadomieniem/ protokołem. 

Jednocześnie, projekt zawiera przepis przejściowy dotyczący postępowań egzekucyjnych wszczętych i niezakończonych 

przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej. Dla takich postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem … 

pozostawiono możliwość wykorzystania dotychczas obowiązujących wzorów dokumentów. Przyjęte rozwiązanie wynika 

z faktu, iż, co do zasady, do niezakończonych postępowań egzekucyjnych zastosowanie znajdą przepisy ustawy 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w brzmieniu dotychczasowym. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Administracyjne organy 

egzekucyjne 

- 388 naczelników 

urzędów skarbowych, 

- 47 właściwych 

organów gminy o 

statusie miasta,  

- właściwe organy 

gminy prowadzące 

postępowanie 

egzekucyjne na 

podstawie porozumień,  

- Przewodniczący  

Międzyresortowej 

Komisji Orzekającej 

przy Ministrze 

Finansów,  

- 43 dyrektorów 

oddziału ZUS,  

- 10 dyrektorów 

oddziałów regionalnych 

Agencji Mienia 

Wojskowego,  

- 16 marszałków 

województw; 

- art. 19 ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji 

oraz: 

- rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 24 

lutego 2017 r. w sprawie 

terytorialnego zasięgu działania 

oraz siedzib dyrektorów izb 

administracji skarbowej, 

naczelników urzędów 

skarbowych i naczelników 

urzędów celno-skarbowych 

oraz  siedziby dyrektora 

Krajowej Informacji Skarbowej 

(Dz. U. poz. 393), 

- załącznik do ustawy o zmianie 

zakresu działania niektórych 

miast oraz o miejskich strefach 

usług publicznych (Dz. U. z 

1997 r. poz. 224) oraz ustawa z 

dnia 15 marca 2002 r. o ustroju 

miasta stołecznego Warszawy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1817), 

- rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 2 września 

2016 r. w sprawie siedzib i 

właściwości rzeczowej oraz 

miejscowej dyrektorów 

oddziałów Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych 

wyznaczonych do działania 

jako organy egzekucyjne 

(Dz. U. poz. 1411), 

- ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. 

o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1161); 

- ustawa z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości 

w gminach (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1454, z późn. zm.) 

Pozytywne 

- zapewnienie stosowania 

właściwych druków zgodnych 

z przepisami prawa  

Dłużnicy zajętej brak danych  Pozytywne: 
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wierzytelności - ułatwienie realizacji zajęć 

egzekucyjnych  

Negatywne: 

- nałożenie obowiązku 

opisywania poleceń przelewu 

Zobowiązani ok. 2 mln 

zobowiązanych 

 Pozytywne: 

- zapewnienie informacji o 

rodzaju i wysokości 

dochodzonych należności 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem konsultacji publicznych i opiniowania, w ramach których zostanie 

przedstawiony następującym podmiotom: Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Mienia 

Wojskowego, Poczcie Polskiej S.A., Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, Związkowi Miast Polskich, 

Związkowi Gmin Wiejskich RP, Unii Metropolii Polskich, Związkowi Województw RP, Związkowi Banków Polskich, 

Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, Krajowemu Związkowi Banków Spółdzielczych, Komisji 

Nadzoru Finansowego, Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców, Urzędowi Komunikacji Elektronicznej oraz 

następującym bankom: PKO Bank Polski S.A., Bank Pekao S.A., Alior Bank S.A., Bank Pocztowy S.A., Idea Bank S.A., 

Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Bank Millennium S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank 

S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A.  

Stosownie do treści art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 248) projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji 

w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny w celu umożliwienia zgłaszania opinii na jego temat przez wszystkie 

zainteresowane podmioty. 

Projekt nie dotyczy spraw, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i 

innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232). Z uwagi na zakres projektu, który nie dotyczy 

problematyki zadań związków zawodowych, projekt nie podlega opiniowaniu przez reprezentatywne związki zawodowe. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia na sektor finansów publicznych, 

w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.  
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7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców (w tym mikroprzedsiębiorców, małych 

i średnich przedsiębiorców), jak również na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe, w 

szczególności na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz 

osób starszych. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz:  

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 
 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 W projekcie rozporządzenia wskazano jako dzień wejścia w życie datę …………… Termin ten podyktowany jest 

wejściem w życie ustawy zmieniającej. Wzory dokumentów stosowanych w administracyjnej egzekucji należności 

pieniężnych nie powinny bowiem odbiegać od obowiązującego stanu prawnego. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie przewiduje się mechanizmów ewaluacji efektów projektu. 
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13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
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 Załączniki 

 do rozporządzenia  

 Ministra Finansów 
          z dnia … (poz. …) 

Załącznik nr 1 
 

Wzór 

 

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ 
 

 

 

............................................................................ 
(oznaczenie organu egzekucyjnego) 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
(nazwa i adres pracodawcy) 

data wystawienia 

zawiadomienia1)  

 
.............................. 

   

............................................................................................................................. 
(nr zawiadomienia) 

 
Na podstawie art. 72 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1314, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wzywa się ww. pracodawcę, 
aby nie wypłacał zajętej części wynagrodzenia, lecz przekazał ją 
organowi egzekucyjnemu aż do pełnego pokrycia egzekwowanych 
należności pieniężnych  
 
........................................................................................................ 

 

 
 

 

 

  

                                                                                                                                                                                            (nazwa oraz adres siedziby pracodawcy            
                                                                                                                                                                           lub imię i nazwisko oraz adres zamieszkania zobowiązanego) 

 

......................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................ 

                                 (oznaczenie zobowiązanego2)) 

 

objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi przez ................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................. 
                                                                                                                                                        (oznaczenie wierzyciela) 

 

Poz. 

Nr systemowy 

sprawy organu 

egzekucyjnego3) 

Nr tytułu 

wykonawczego4) 
Dane dotyczące dochodzonych należności 

rok /okres 

/termin 

płatności 

kwota należności 

głównej 

 odsetki 

1 

     rodzaj5) 

stopa 

podstawa6) 

kwota 

2 

     rodzaj5) 

stopa 

podstawa6) 

kwota 

3 

     rodzaj5) 

stopa 

podstawa6) 

kwota 

 
 

 

 

 

 

 

 

   RAZEM 

 

kwota należności głównej 

 

....................................................... 

 

 

kwota kosztów egzekucyjnych 

 

           …………………….…………, w tym: 

 

1) opłaty manipulacyjnej 

 

2) opłaty za czynności egzekucyjne 

 

3) wydatków egzekucyjnych 

 

 

 

 

kwota odsetek 

 

........................................... 

 

 

 

 

 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

…..…………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    kwota kosztów upomnienia 

 

  ............................................... 

 

 

 

 

 

 

4) opłaty egzekucyjnej7) 

 

5) powstałych w umorzonym 

postepowaniu 

egzekucyjnym  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..………………………... 

 

 

 

…………….…………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM DOCHODZONE 

NALEŻNOŚCI 

 

 

......................................................... 

  

Odsetki naliczono na dzień1) .................................  
 

DODATKOWA INFORMACJA 

Za każdy następny dzień należy naliczać odsetki wg poniższej informacji. W przypadku zmiany stopy odsetek pracodawca zostanie poinformowany o tej zmianie 
przez organ egzekucyjny. 

Poz. Suma kwot, od których nalicza się ten sam rodzaj odsetek  Rodzaj odsetek5) Stopa odsetek  

1    

Kwoty uzyskane z zajęcia do wysokości wyżej określonej należy wpłacić, powołując się na numer niniejszego zawiadomienia, na rachunek bankowy: 

 

………………............................................................................................................................................ 
(nazwa banku i numer rachunku bankowego) 

 

............................................................................................ 
(podpis z podaniem imienia, 

nazwiska i stanowiska służbowego) 

1) Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr. 

2) Podaje się imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego, adres jego zamieszkania lub siedzibę, numer PESEL, REGON lub NIP. 
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3) Nie podaje się, jeżeli organ egzekucyjny nie nadaje numeru systemowego sprawie egzekucyjnej. 

4) Podaje się również nazwę jednolitego tytułu wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego, jeżeli był podstawą wystawienia zawiadomienia o zajęciu. 

5) Podaje się odpowiednio: „za zwłokę”, „połowa odsetek za zwłokę”, „podwyższona stawka odsetek za zwłokę”, „za zwłokę od należności celnych”, „ustawowe”, „ustawowe za opóźnienie”, „ustawowe za 

opóźnienie w transakcjach handlowych”, „nie pobiera się”. 

6) Podaje się kwotę, od której nalicza się odsetki, jeżeli dochodzoną należnością jest ryczałt lub zaliczka na podatek. 

7) Podaje się opłatę egzekucyjną w wysokości nieprzekraczającej 10%: należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów 

upomnienia, nie więcej jednak niż 40.000 zł. 

 

UWAGA!  

I) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie więcej niż trzech tytułów wykonawczych jednego wierzyciela, można w zawiadomieniu dodać wiersze w tabeli przeznaczonej na ujęcie tych tytułów  

wykonawczych, oznaczając je kolejnym numerem. 

II) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie tytułów wykonawczych różnych wierzycieli, można w zawiadomieniu dodać tabele przeznaczone na ujęcie tytułów wykonawczych tych wierzycieli, z    

tym że każdą tabelę poprzedza się wyrazami: „objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi przez”, a także oznaczeniem wierzyciela. 

III) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie tytułów wykonawczych obejmujących należności pieniężne, od których nalicza się różne rodzaje odsetek, dodaje się wiersze:  

– w tabeli przeznaczonej na ujęcie tytułów wykonawczych jednego wierzyciela, oznaczając je kolejnym numerem. W wierszach dotyczących tej samej należności pieniężnej, w kolumnie   

„kwota należności głównej” podaje się kwotę tej należności w rozbiciu na kwoty, od których nalicza się różne rodzaje odsetek, 

– w tabeli zawierającej informację dotyczącą naliczania dalszych odsetek, oznaczając je kolejnym numerem.  

IV) Kwoty podaje się w złotych i dziesiątkach groszy. 

 

WEZWANIE PRACODAWCY 

Wzywa się pracodawcę, aby w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia: 

1. złożył za okres 3 miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie otrzymanego w tym czasie wynagrodzenia 

    zobowiązanego, z wyszczególnieniem wszystkich jego składników;  
2. w przypadku zaistnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę organowi egzekucyjnemu, złożył oświadczenie o rodzaju tych 

    przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa do zajętego wynagrodzenia, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa  

    o to wynagrodzenie oraz czy i o jakie roszczenia została skierowana do tego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.  

POUCZENIE DLA PRACODAWCY 

 Zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zajęcie to zachowuje moc również w przypadku zmiany stosunku pracy lub zlecenia, 

nawiązania nowego stosunku pracy lub zlecenia z tym samym pracodawcą, a także w przypadku przejęcia pracodawcy przez innego pracodawcę. 

 W stosunku do egzekwowanej należności pieniężnej nieważne są rozporządzenia wynagrodzeniem przekraczające część wolną od zajęcia, dokonane po jego 

zajęciu, a także przed tym zajęciem, jeżeli są wymagalne po zajęciu. 

 Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.  

 Pracodawca nalicza odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, należne od następnego dnia po dniu wystawienia przez organ egzekucyjny 

zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę do dnia przekazania organowi egzekucyjnemu środków pieniężnych uzyskanych z zajęcia. Jeżeli 

pracodawca przekazuje organowi egzekucyjnemu środki pieniężne za pośrednictwem rachunku bankowego, nalicza odsetki do dnia obciążenia rachunku 

bankowego przekazywaną kwotą (art. 70 ustawy). 

 Jeżeli w czasie prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę zobowiązany przestał pracować u pracodawcy, u którego dokonano zajęcia wynagrodzenia, 

pracodawca ten niezwłocznie zawiadamia o tym organ egzekucyjny oraz we wzmiance o zajęciu wynagrodzenia w wydanym zobowiązanemu świadectwie 

pracy wskazuje organ egzekucyjny, numer sprawy egzekucyjnej i wysokość potrąconych już kwot. Jeżeli nowe miejsce pracy zobowiązanego jest znane 

dotychczasowemu pracodawcy, pracodawca ten przesyła niezwłocznie dokumenty dotyczące zajęcia wynagrodzenia zobowiązanego nowemu pracodawcy i 
zawiadamia o tym organ egzekucyjny. Doręczenie tych dokumentów nowemu pracodawcy ma skutki prawne zajęcia wynagrodzenia zobowiązanego u tego 

pracodawcy.  

 Nowy pracodawca, któremu zobowiązany przedstawił świadectwo pracy ze wzmianką o zajęciu wynagrodzenia, zawiadamia niezwłocznie o zatrudnieniu 

dawnego pracodawcę oraz organ egzekucyjny. 

 Jeżeli pracodawca bezpodstawnie uchyla się od przekazania zajętego wynagrodzenia albo części wynagrodzenia organowi egzekucyjnemu, zajęta 

wierzytelność albo część wierzytelności może być ściągnięta od pracodawcy w trybie egzekucji administracyjnej (art. 71b ustawy). 

 Pracodawca, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ciążące na nim obowiązki związane z realizacją egzekucyjnego zajęcia wynagrodzenia za pracę, 

odpowiada za szkody wyrządzone z tego powodu wierzycielowi na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 168c § 1 ustawy). 

 Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków związanych z egzekucją z wynagrodzenia za pracę, może zastać nałożona kara pieniężna do 

wysokości 3800 zł. Kara ta może być powtarzana (art. 168e ustawy). 

POUCZENIE DLA PRACODAWCY W PRZYPADKU ZBIEGU EGZEKUCJI  

 W razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo zbiegu egzekucji administracyjnych do tego samego wynagrodzenia za pracę, gdy zajęte kwoty nie 

wystarczają na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych, pracodawca przekazuje należność na rzecz tego organu, który pierwszy dokonał zajęcia, a 

w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności pieniężnych w wyższej kwocie (art. 69a § 1 

pkt 1 ustawy).  

 W tytule polecenia przelewu pracodawca wpisuje numer zawiadomienia o zajęciu (dot. egzekucji administracyjnej), numer sygnatury akt sprawy 

egzekucyjnej (dot. egzekucji sądowej) oraz informację, że realizacja zajęcia następuje w wyniku zbiegu egzekucji poprzez wpisanie skrótu: „ZBIEG”. 

 W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej prowadzonej na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

albo zagranicznego tytułu wykonawczego określonych w ustawie z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, 
należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 425) i egzekucji sądowej bądź egzekucji administracyjnej do tego samego 

wynagrodzenia za pracę – pracodawca przekazuje należność na rzecz administracyjnego organu egzekucyjnego, który dokonał zajęcia w egzekucji 

prowadzonej na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego (art. 62 § 2 i art. 63 § 1 ustawy). 

 W przypadku kolejnego zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo zbiegu egzekucji administracyjnych do tego samego wynagrodzenia za pracę, 

egzekucję przejmuje organ egzekucyjny, który prowadzi łącznie egzekucje w wyniku pierwszego zbiegu egzekucji (art. 62e i art. 63 § 1 ustawy). 

 Pod rygorem odpowiedzialności za szkodę, pracodawca niezwłocznie zawiadamia o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę 

doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet których zajęcia zostały dokonane (art. 69a § 1 pkt 2 

ustawy).  

 Pracodawca, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ww. obowiązki, odpowiada za szkody wyrządzone z tego powodu wierzycielowi na podstawie 

przepisów Kodeksu cywilnego (art. 168c § 1 ustawy). 

POUCZENIE DLA ZOBOWIĄZANEGO 

 Zobowiązanemu przysługuje skarga na zajęcie egzekucyjne. Skargę wnosi się do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia 

zobowiązanego o czynności egzekucyjnej, tj. od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. W ramach skargi badana jest zgodność dokonania czynności 

zajęcia z przepisami prawa (art. 54 ustawy). Skarga nie zastępuje innych środków zaskarżenia przewidzianych w ustawie.  

 Organ egzekucyjny może z mocy samego zajęcia wynagrodzenia za pracę wykonywać wszelkie prawa zobowiązanego w zakresie niezbędnym do 

prowadzenia egzekucji. Zobowiązany udziela organowi egzekucyjnemu wszelkich wyjaśnień potrzebnych do dochodzenia należności pieniężnej.     
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 Zobowiązany nie może odebrać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia, ani rozporządzać nim w żaden inny sposób.  

 Zobowiązanemu, któremu uprzednio nie doręczono odpisów/ wydruków tytułów wykonawczych wymienionych w niniejszym zawiadomieniu, przesyła się, 

jako załączniki, odpisy/ wydruki tych tytułów. 
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Załącznik nr 2 

 
Wzór 

 

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU ŚWIADCZEŃ Z ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

ORAZ RENTY SOCJALNEJ 
 

 
 

 

............................................................................ 
(oznaczenie organu egzekucyjnego) 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
(nazwa i adres organu rentowego) 

data wystawienia 

zawiadomienia1)  

.............................. 

  

 

 

 

............................................................................................................................. 
(nr zawiadomienia) 

 

.............................................................................................................................. 

(nr świadczenia2)) 

 

Na podstawie art. 79 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  

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

z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wzywa się ww. organ rentowy, aby 

nie wypłacał zajętej części świadczenia zobowiązanemu, lecz przekazał ją 

organowi egzekucyjnemu aż do pełnego pokrycia egzekwowanych 

należności pieniężnych   

 
............................................................................................................................. 

 

 

 
 

 

 

 (nazwa i adres organu rentowego   

lub imię i nazwisko oraz adres zamieszkania zobowiązanego) 

 
 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

(oznaczenie zobowiązanego3)) 

objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi przez ............................................................................................................................. ................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

. 

                                                                                                                                                                        (oznaczenie wierzyciela) 

Poz. Nr systemowy 

sprawy organu 

egzekucyjnego4)  

Nr tytułu wykonawczego5) 
Dane dotyczące dochodzonych należności 

rok /okres /termin płatności kwota należności głównej odsetki 

1     rodzaj6) 

stopa 

podstawa7) 

kwota 

2     rodzaj6) 

stopa 

podstawa7) 

kwota 

3     rodzaj6) 

stopa 

podstawa7) 

kwota 
 

 

RAZEM 

 

kwota należności głównej 

 

....................................................... 

 

 

kwota kosztów egzekucyjnych 

 

     …………………….…………, w tym: 

 

6) opłaty manipulacyjnej 

 

7) opłaty za czynności egzekucyjne 

 

8) wydatków egzekucyjnych  

 

 

kwota odsetek 

 

........................................... 

 

 

 

 

 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

…..…………………….. 

 

 

 

kwota kosztów upomnienia 

 

  ............................................... 

 

 

 

 

 

 

9)  opłaty egzekucyjnej8) 

 

10) powstałych w umorzonym 

postepowaniu 

egzekucyjnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..………………………... 

 

 

       

       …………….…………... 

  

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM DOCHODZONE 

NALEŻNOŚCI  

 

.............................................. 

 

Odsetki naliczono na dzień1) .................................  
 

DODATKOWA INFORMACJA 

Za każdy następny dzień należy naliczać odsetki wg poniższej informacji. W przypadku zmiany stopy odsetek, organ rentowy zostanie poinformowany o tej 

zmianie przez organ egzekucyjny. 

 

Poz. Suma kwot, od których nalicza się ten sam rodzaj odsetek  Rodzaj odsetek6) Stopa odsetek 

1    

Kwoty uzyskane z zajęcia do wysokości wyżej określonej należy wpłacić, powołując się na numer niniejszego zawiadomienia, na rachunek bankowy: 

 

 

..................................................................................................................................................................................... 
(nazwa banku i numer rachunku bankowego) 

 

 

............................................................................................ 
(podpis z podaniem imienia, 

nazwiska i stanowiska służbowego) 
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1) Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr. 

2) Podaje organ egzekucyjny, który posiada takie dane. 

3) Podaje się imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego, adres jego zamieszkania lub siedzibę, numer PESEL, REGON lub NIP. 

4) Nie podaje się, jeżeli organ egzekucyjny nie nadaje numeru systemowego sprawie egzekucyjnej. 

5) Podaje się również nazwę jednolitego tytułu wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego, jeżeli był podstawą wystawienia zawiadomienia o zajęciu.  

6) Podaje się odpowiednio: „za zwłokę”, „połowa odsetek za zwłokę”, „podwyższona stawka odsetek za zwłokę”, „za zwłokę od należności celnych”, „ustawowe”, „ustawowe za opóźnienie”, „ustawowe za 

opóźnienie w transakcjach handlowych”, „nie pobiera się”. 

7) Podaje się kwotę, od której nalicza się odsetki, jeżeli dochodzoną należnością jest ryczałt lub zaliczka na podatek. 

8) Podaje się opłatę egzekucyjną w wysokości nieprzekraczającej 10%: należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów 

upomnienia, nie więcej jednak niż 40.000 zł. 

 

 

UWAGA!  

I) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie więcej niż trzech tytułów wykonawczych jednego wierzyciela, można w zawiadomieniu dodać wiersze w tabeli przeznaczonej na ujęcie tych tytułów wykonawczych, 

oznaczając je kolejnym numerem. 

II) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie tytułów wykonawczych różnych wierzycieli, można w zawiadomieniu dodać tabele przeznaczone na ujęcie tytułów wykonawczych tych wierzycieli, z    

tym że każdą tabelę poprzedza się wyrazami: „objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi przez”, a także oznaczeniem wierzyciela. 

III) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie tytułów wykonawczych obejmujących należności pieniężne, od których nalicza się różne rodzaje odsetek, dodaje się wiersze:  

– w tabeli przeznaczonej na ujęcie tytułów wykonawczych jednego wierzyciela, oznaczając je kolejnym numerem. W wierszach dotyczących tej samej należności pieniężnej, w kolumnie „kwota należności 

głównej” podaje się kwotę tej należności w rozbiciu na kwoty, od których nalicza się różne rodzaje odsetek, 

– w tabeli zawierającej informację dotyczącą naliczania dalszych odsetek, oznaczając je kolejnym numerem.  

IV) Kwoty podaje się w złotych i dziesiątkach groszy. 

 

WEZWANIE ORGANU RENTOWEGO 

Wzywa się organ rentowy, aby w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia: 

1. podał wysokość przysługujących zobowiązanemu miesięcznych świadczeń i zawiadomił o każdej zmianie ich wysokości;  

2. w przypadku zaistnienia przeszkód do wypłacenia świadczeń organowi egzekucyjnemu, złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w 

szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa do zajętych świadczeń, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o te świadczenia oraz czy i o jakie 

roszczenia została skierowana do tych świadczeń egzekucja przez innych wierzycieli.  

 

POUCZENIE DLA ORGANU RENTOWEGO 

 Zajęcie świadczeń jest dokonane z chwilą doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zajęcie to zachowuje moc również w przypadku zmiany organu 

rentowego właściwego do wypłaty świadczeń. 

 W stosunku do egzekwowanej należności pieniężnej nieważne są rozporządzenia świadczeniami przekraczające część wolną od zajęcia, dokonane po 

ich zajęciu, a także przed tym zajęciem, jeżeli są wymagalne po zajęciu. 

 Świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym oraz ubezpieczeniu społecznym podlegają egzekucji  

w zakresie określonym w tych przepisach.  

 Organ rentowy nalicza odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, należne od następnego dnia po dniu wystawienia przez organ egzekucyjny 

zawiadomienia o zajęciu świadczeń do dnia przekazania organowi egzekucyjnemu środków pieniężnych uzyskanych z zajęcia. Jeżeli organ rentowy 
przekazuje organowi egzekucyjnemu środki pieniężne za pośrednictwem rachunku bankowego, nalicza odsetki do dnia obciążenia rachunku 

bankowego przekazywaną kwotą (art. 70 ustawy). 

 Jeżeli w czasie prowadzenia egzekucji ze świadczeń nastąpiła utrata prawa do świadczeń w organie rentowym, w którym dokonano zajęcia świadczeń, 

organ ten niezwłocznie zawiadamia o tym organ egzekucyjny. Jeżeli nastąpiła zmiana organu rentowego, dotychczasowy organ rentowy przesyła 

niezwłocznie dokumenty dotyczące zajęcia świadczeń zobowiązanego nowemu organowi rentowemu i zawiadamia o tym organ egzekucyjny. 

Doręczenie tych dokumentów nowemu organowi rentowemu ma skutki prawne zajęcia świadczeń zobowiązanego w tym organie rentowym.  

 Jeżeli organ rentowy bezpodstawnie uchyla się od przekazania zajętych świadczeń albo części świadczeń organowi egzekucyjnemu, zajęta 

wierzytelność albo część wierzytelności może być ściągnięta od organu rentowego w trybie egzekucji administracyjnej (art. 71b ustawy). 

 Organ rentowy, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ciążące na nim obowiązki związane z realizacją egzekucyjnego zajęcia świadczeń, 

odpowiada za szkody wyrządzone z tego powodu wierzycielowi na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 168c § 1 ustawy). 

 Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków związanych z egzekucją ze świadczeń, może zastać nałożona kara pieniężna do wysokości 

3800 zł. Kara ta może być powtarzana (art. 168e ustawy). 

 

POUCZENIE DLA ORGANU RENTOWEGO W PRZYPADKU ZBIEGU EGZEKUCJI  

 W razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo zbiegu egzekucji administracyjnych do tego samego świadczenia, gdy zajęte kwoty nie 

wystarczają na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych, organ rentowy przekazuje należność na rzecz tego organu, który pierwszy dokonał 

zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności pieniężnych w wyższej 

kwocie (art. 69a § 1 pkt 1 ustawy).  

 W tytule polecenia przelewu organ rentowy wpisuje numer zawiadomienia o zajęciu (dot. egzekucji administracyjnej), numer sygnatury akt sprawy 

egzekucyjnej (dot. egzekucji sądowej) oraz informację, że realizacja zajęcia następuje w wyniku zbiegu egzekucji poprzez wpisanie skrótu: „ZBIEG”.  

 W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej prowadzonej na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej albo zagranicznego tytułu wykonawczego określonych w ustawie z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu 
podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 425) i egzekucji sądowej bądź egzekucji administracyjnej do tego 

samego świadczenia – organ rentowy przekazuje należność na rzecz administracyjnego organu egzekucyjnego, który dokonał zajęcia w egzekucji 

prowadzonej na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego (art. 62 § 2 i art. 63 § 1 ustawy). 

 W przypadku kolejnego zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo zbiegu egzekucji administracyjnych do tego samego świadczenia, egzekucję 

przejmuje organ egzekucyjny, który prowadzi łącznie egzekucje w wyniku pierwszego zbiegu (art. 62e i art. 63 § 1 ustawy). 

 Pod rygorem odpowiedzialności za szkodę, organ rentowy niezwłocznie zawiadamia o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę 

doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet których zajęcia zostały dokonane (art. 69a § 1 pkt 2 

ustawy).  

 Organ rentowy, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ww. obowiązki, odpowiada za szkody wyrządzone z tego powodu wierzycielowi na 

podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 168c § 1 ustawy). 

 

POUCZENIE DLA ZOBOWIĄZANEGO 

 Zobowiązanemu przysługuje skarga na zajęcie egzekucyjne. Skargę wnosi się do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia 

zobowiązanego o czynności egzekucyjnej, tj. od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. W ramach skargi badana jest zgodność dokonania 

czynności zajęcia z przepisami prawa (art. 54 ustawy). Skarga nie zastępuje innych środków zaskarżenia przewidzianych w ustawie. 

 Organ egzekucyjny może z mocy samego zajęcia świadczeń wykonywać wszelkie prawa zobowiązanego w zakresie niezbędnym do prowadzenia 

egzekucji. Zobowiązany udziela organowi egzekucyjnemu wszelkich wyjaśnień potrzebnych do dochodzenia należności pieniężnej.     

 Zobowiązany nie może odebrać świadczeń, poza częścią wolną od zajęcia, ani nimi rozporządzać w żaden inny sposób.  
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 Zobowiązanemu, któremu uprzednio nie doręczono odpisów/ wydruków tytułów wykonawczych wymienionych w niniejszym zawiadomieniu, 

przesyła się, jako załączniki, odpisy/ wydruki tych tytułów. 
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Załącznik nr 3 

 
Wzór 

 

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKU BANKOWEGO I WKŁADU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO  
 

 

 

 

............................................................................ 
(oznaczenie organu egzekucyjnego) 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

(nazwa i adres banku)1) 

data wystawienia 

zawiadomienia2)  

.............................. 

   

 

...................................................................................................................................... 
(nr zawiadomienia) 

 

 
 

Na podstawie art. 80 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1314, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wzywa się ww. bank, aby 
bez zgody organu egzekucyjnego nie dokonywał wypłat z rachunku 
bankowego 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 

 

 

(nazwa i adres siedziby banku 

lub imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby zobowiązanego)  

.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
                              (oznaczenie zobowiązanego3)/ rachunków) 

 

do wysokości zajętej wierzytelności, lecz niezwłocznie po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia przekazał zajętą kwotę organowi 
egzekucyjnemu na pokrycie egzekwowanej należności 

objętej tytułami wykonawczymi wystawionymi przez .................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................. 
                                                                                                                                                        (oznaczenie wierzyciela) 

Poz. Nr systemowy 

sprawy organu 

egzekucyjnego4) 

Nr tytułu wykonawczego  

i data wystawienia5)  

 

Dane dotyczące dochodzonych należności 

rok /okres /termin płatności kwota należności głównej odsetki  

1     rodzaj6) 

stopa  

podstawa7) 

kwota 

2     rodzaj6) 

stopa 

podstawa7) 

kwota 

3     rodzaj6) 

stopa 

podstawa7) 

kwota 
 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM 

kwota należności głównej 

 

...................................................... 

 

kwota kosztów egzekucyjnych: 

……………..…………………, w tym: 

 

1) opłaty manipulacyjnej 

 

2) opłaty za czynności egzekucyjne 

 

3) wydatków egzekucyjnych 

kwota odsetek 

 

................................................... 

 

 

 

 

……………………………... 

 

……………………………… 

 

……………………………… 

kwota kosztów upomnienia 

 

.............................................. 

 

 

 

 

4) opłaty egzekucyjnej8) 

 

5) powstałych w umorzonym 

postępowaniu 

egzekucyjnym 

 

 

 

 

 

 

 

………………………. 

 

 

 

……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM DOCHODZONE 

NALEŻNOŚCI   

 

.............................................................. 

 Odsetki naliczono na dzień2) .............................. 
 

DODATKOWA INFORMACJA 

Za każdy następny dzień należy naliczać odsetki wg poniższej informacji. W przypadku zmiany stopy odsetek, bank zostanie poinformowany o tej zmianie 
przez organ egzekucyjny. 

Poz. Suma kwot, od których nalicza się ten sam rodzaj odsetek  Rodzaj odsetek6) Stopa odsetek 

1 
   

Kwoty uzyskane z zajęcia do wysokości wyżej określonej należy wpłacić, powołując się na numer niniejszego zawiadomienia, na rachunek bankowy: 

 

..................................................................................................................................................................... 
(nazwa banku i numer rachunku bankowego) 

 

............................................................................................ 
(podpis z podaniem imienia, 

nazwiska i stanowiska służbowego) 

1) Ilekroć jest mowa o banku, rozumie się przez to również spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową. 

2) Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr. 

3) Podaje się imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego, adres jego zamieszkania lub siedzibę, numer PESEL, REGON lub NIP. 

4) Nie podaje się, jeżeli organ egzekucyjny nie nadaje numeru systemowego sprawie egzekucyjnej. 
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5) Podaje się również nazwę jednolitego tytułu wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego, jeżeli był podstawą wystawienia zawiadomienia o zajęciu. 

6) Podaje się odpowiednio: „za zwłokę”, „połowa odsetek za zwłokę”, „podwyższona stawka odsetek za zwłokę”, „za zwłokę od należności celnych”, „ustawowe”, „ustawowe za opóźnienie”, 

„ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”, „nie pobiera się”. 

7) Podaje się kwotę, od której nalicza się odsetki, jeżeli dochodzoną należnością jest ryczałt lub zaliczka na podatek. 

8) Podaje się opłatę egzekucyjną w wysokości nieprzekraczającej 10%: należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów upomnienia,  

nie więcej jednak niż 40.000 zł. 

 

 UWAGA!  

I) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie więcej niż trzech tytułów wykonawczych jednego wierzyciela, można w zawiadomieniu dodać wiersze w tabeli przeznaczonej  

na ujęcie tych tytułów wykonawczych, oznaczając je kolejnym numerem. 

II) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie tytułów wykonawczych różnych wierzycieli, można w zawiadomieniu dodać tabele przeznaczone na ujęcie tytułów wykonawczych tych wierzycieli, z   

tym że każdą tabelę poprzedza się wyrazami: „objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi przez”, a także oznaczeniem wierzyciela. 

III) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie tytułów wykonawczych obejmujących należności pieniężne, od których nalicza się różne rodzaje odsetek, dodaje się wiersze: 

– w tabeli przeznaczonej na ujęcie tytułów wykonawczych jednego wierzyciela, oznaczając je kolejnym numerem. W wierszach dotyczących tej samej należności pieniężnej, w kolumnie „kwota 

należności głównej” podaje się kwotę tej należności w rozbiciu na kwoty, od których nalicza się różne rodzaje odsetek, 

– w tabeli zawierającej informację dotyczącą naliczania dalszych odsetek, oznaczając je kolejnym numerem.  

IV) Kwoty podaje się w złotych i dziesiątkach groszy.  

POUCZENIE DLA BANKU 

 Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego zobowiązanego jest dokonane z chwilą doręczenia niniejszego zawiadomienia i obejmuje również kwoty, 

które nie były na rachunku bankowym w chwili zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia.  

 Zajęcie wierzytelności jest skuteczne w odniesieniu do rachunków bankowych zobowiązanego prowadzonych przez bank, niezależnie od tego, czy organ 

egzekucyjny wskazał w zawiadomieniu numery tych rachunków. 

 Zajęcie wierzytelności jest skuteczne w odniesieniu do rachunku bankowego prowadzonego dla kilku osób fizycznych, którego współposiadaczem jest 

zobowiązany. 

 Jeżeli zobowiązanym jest jednostka budżetowa, zajęciu podlega wyłącznie rachunek wydatków.  

 Jeżeli wierzytelności z innych rodzajów rachunków bankowych zobowiązanego niż lokata terminowa nie pokrywają dochodzonej należności, bank 

realizuje zajęcie wierzytelności z rachunku tej lokaty w ostatniej kolejności.  

 Wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego zakaz wypłat z tego rachunku bez zgody organu egzekucyjnego nie dotyczy wypłat na bieżące 

wynagrodzenia za pracę oraz na zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania. Wypłata na wynagrodzenia 
za pracę może nastąpić po złożeniu bankowi odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dowodu, a wypłata alimentów lub renty o charakterze 

alimentacyjnym - tytułu stwierdzającego obowiązek zobowiązanego do płacenia alimentów lub renty. Bank dokonuje wypłat alimentów lub renty do rąk 

osoby uprawnionej do tych świadczeń. Zakaz wypłat z tego rachunku bez zgody organu egzekucyjnego nie dotyczy również wypłat na podatek dochodowy 

od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne, należnych od dokonywanych wypłat na bieżące wynagrodzenia. 

 Bank nalicza odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, należne od następnego dnia po dniu wystawienia przez organ egzekucyjny 

zawiadomienia o zajęciu rachunku bankowego do dnia przekazania organowi egzekucyjnemu środków pieniężnych uzyskanych z zajęcia. Jeżeli bank 

przekazuje organowi egzekucyjnemu środki pieniężne za pośrednictwem rachunku bankowego, nalicza odsetki do dnia obciążenia rachunku bankowego 

zobowiązanego przekazywaną kwotą (art. 70 ustawy). 

 W tytule polecenia przelewu bank wpisuje numer zawiadomienia o zajęciu oraz informację, że realizacja zajęcia następuje w wyniku egzekucji 

administracyjnej poprzez wpisanie skrótu: „EGZEKUCJA”. 

 Jeżeli bank bezpodstawnie uchyla się od przekazania zajętej wierzytelności albo części wierzytelności organowi egzekucyjnemu, zajęta wierzytelność albo 

części wierzytelności może być ściągnięta od banku w trybie egzekucji administracyjnej (art. 71b ustawy). 

 Bank, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ciążące na nim obowiązki związane z realizacją egzekucyjnego zajęcia wierzytelności  

z rachunku bankowego, odpowiada za szkody wyrządzone z tego powodu wierzycielowi na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 168c § 1 

ustawy). 

 Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków związanych z egzekucją wierzytelności z rachunku bankowego, może zastać nałożona kara 

pieniężna do wysokości 3800 zł. Kara ta może być powtarzana (art. 168e ustawy). 

POUCZENIE DLA BANKU W PRZYPADKU ZBIEGU EGZEKUCJI  

 W razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo zbiegu egzekucji administracyjnych do tej samej wierzytelności z rachunku bankowego, gdy 

zajęte kwoty nie wystarczają na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych, bank przekazuje należność na rzecz tego organu, który pierwszy dokonał 
zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności pieniężnych w wyższej kwocie 

(art. 69a § 1 pkt 1 ustawy).   

 W tytule polecenia przelewu bank wpisuje numer zawiadomienia o zajęciu (dot. egzekucji administracyjnej), numer sygnatury akt sprawy egzekucyjnej 

(dot. egzekucji sądowej) oraz informację, że realizacja zajęcia następuje w wyniku zbiegu egzekucji poprzez wpisanie skrótu: „ZBIEG”. 

 W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej prowadzonej na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

albo zagranicznego tytułu wykonawczego określonych w ustawie z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, 

należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 425) i egzekucji sądowej bądź egzekucji administracyjnej do tej samej 
wierzytelności z rachunku bankowego - bank przekazuje należność na rzecz administracyjnego organu egzekucyjnego, który dokonał zajęcia w egzekucji 

prowadzonej na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego (art. 62 § 2 i art. 63 § 1 ustawy).  

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

z rachunku bankowego, egzekucję przejmuje organ egzekucyjny, który prowadzi łącznie egzekucje w wyniku pierwszego zbiegu (art. 62e 

i art. 63 § 1 ustawy) 

 Pod rygorem odpowiedzialności za szkodę, bank niezwłocznie zawiadamia o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę doręczenia 

zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet których zajęcia zostały dokonane (art. 69a § 1 pkt 2 ustawy).  

 Bank, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ww. obowiązki, odpowiada za szkody wyrządzone z tego powodu wierzycielowi na podstawie 

przepisów Kodeksu cywilnego (art. 168c § 1 ustawy). 

POUCZENIE DLA BANKU W PRZYPADKU BLOKADY RACHUNKU, O KTÓREJ MOWA W ART. 119zg PKT 2 USTAWY Z DNIA  

29 SIERPNIA 1997 r. - ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), ZWANEJ DALEJ „BLOKADĄ” 

 Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego nie podlega realizacji w okresie blokady. 

 Zakaz realizacji zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego nie dotyczy przejętej w wyniku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej, egzekucji 

zasądzonych alimentów, renty o charakterze alimentacyjnym tytułem odszkodowania oraz wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z zaliczką na podatek 

dochodowy od osób fizycznych oraz składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od dokonywanych wypłat. W czasie trwania blokady bank 
realizuje to zajęcie do wysokości nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847, z późn. zm.). 

 W tytule polecenia przelewu bank wpisuje numer zawiadomienia o zajęciu oraz informację, że realizacja zajęcia następuje w okresie trwania blokady 

poprzez wpisanie skrótu: „rBLO”.  
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 Bank informuje organ egzekucyjny, który doręczył bankowi zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego, o: 

– przeszkodzie w realizacji tego zajęcia w przypadku blokady, o której mowa w art. 119zv § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa,  

– przeszkodzie w realizacji tego zajęcia oraz o przyczynie braku realizacji tego zajęcia w okresie blokady, o której mowa w art. 119zw § 1 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.   

 

POUCZENIE DLA BANKU W PRZYPADKU REALIZACJI ZAJĘCIA Z RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 62a USTAWY Z DNIA  

29 SIERPNIA 1997 r. – PRAWO BANKOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm.)  
 

 Środki pieniężne zgromadzone:  

1) na rachunku VAT, 

2) na rachunku rozliczeniowym w wysokości odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług wskazanej w komunikacie przelewu  

- są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego dotyczącego egzekucji innych należności niż podatek od 
towarów i usług (art. 62d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe). 

 

POUCZENIE DLA ZOBOWIĄZANEGO 

 Zobowiązanemu przysługuje skarga na zajęcie egzekucyjne. Skargę wnosi się do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia 

zobowiązanego o czynności egzekucyjnej, tj. od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. W ramach skargi badana jest zgodność dokonania czynności 

zajęcia z przepisami prawa (art. 54 ustawy). Skarga nie zastępuje innych środków zaskarżenia przewidzianych w ustawie.  

 Organ egzekucyjny może z mocy samego zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego wykonywać wszelkie prawa zobowiązanego  

w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji. Zobowiązany udziela organowi egzekucyjnemu wszelkich wyjaśnień potrzebnych do dochodzenia 

należności pieniężnej.     

 Zobowiązanemu nie wolno dokonywać wypłat zajętej kwoty z rachunku bankowego bez zgody organu egzekucyjnego.  

 Zobowiązanemu, któremu uprzednio nie doręczono odpisów/ wydruków tytułów wykonawczych wymienionych w niniejszym zawiadomieniu, przesyła 

się, jako załączniki, odpisy/ wydruki tych tytułów. 
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Załącznik nr 4 

 

Wzór 

 

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKU BANKOWEGO I WKŁADU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO  

NA POCZET NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG LUB INNYCH NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH 

 
 

 
 

............................................................................ 
(oznaczenie organu egzekucyjnego) 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
(nazwa i adres banku)1) 

data wystawienia 

zawiadomienia2)  

.............................. 

   

 

...................................................................................................................................... 
(nr zawiadomienia) 

 

 
 

Na podstawie art. 80 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1314, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wzywa się ww. bank, aby 
bez zgody organu egzekucyjnego nie dokonywał wypłat z rachunku  
bankowego 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 

 

 

(nazwa i adres siedziby banku 

lub imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby zobowiązanego)  

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 
                              (oznaczenie zobowiązanego3)/ rachunków) 

 

do wysokości zajętej wierzytelności, lecz niezwłocznie po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia przekazał zajętą kwotę organowi egzekucyjnemu na pokrycie 

egzekwowanej należności 

objętej tytułami wykonawczymi wystawionymi przez 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 
                                                                                                                                                        (oznaczenie wierzyciela) 

Poz. Nr systemowy 

sprawy organu 

egzekucyjnego4) 

Nr tytułu wykonawczego  

i data wystawienia5)  

 

Dane dotyczące dochodzonych należności 

rok /okres /termin 

płatności 

rodzaj należności 

głównej6) 

kwota należności7) odsetki  

1    
 1. podatek od 

towarów i usług 

 

 

 G) 

rodzaj8) 

stopa  

 2. inna należność 

pieniężna E) podstawa9) 

U) kwota 

2    
 1.  podatek od    

towarów i usług  

 G) 

rodzaj8) 

stopa 

 2. inna należność 

pieniężna E) podstawa9) 

U) kwota 

3    
 1.  podatek od    

towarów i usług  

 G) 

rodzaj8) 

stopa 

 2. inna należność 

pieniężna E) podstawa9) 

U) kwota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM 

kwota należności głównej 

 

...................................................... 

 

kwota kosztów egzekucyjnych 

 

           …………………….…………, w tym: 

 

11) opłaty manipulacyjnej 

 

12) opłaty za czynności egzekucyjne 

 

13) wydatków egzekucyjnych 

 

kwota odsetek 

 

................................................... 

 

 

 

 

……………………………. 

 

……………………………. 

 

……………………………. 

kwota kosztów upomnienia 

 

.............................................. 

 

 

 

 

 

4) opłaty egzekucyjnej10) 

 

5) powstałych w umorzonym 

postepowaniu 

egzekucyjnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………. 

 

 

…………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM DOCHODZONE 

NALEŻNOŚCI   

 

......................................................... 

 Odsetki naliczono na dzień2) .............................. 
 

DODATKOWA INFORMACJA 

Za każdy następny dzień należy naliczać odsetki wg poniższej informacji. W przypadku zmiany stopy odsetek, bank zostanie poinformowany o tej zmianie 
przez organ egzekucyjny. 

Poz. Suma kwot, od których nalicza się ten sam rodzaj odsetek  Rodzaj odsetek8) Stopa odsetek 

1 
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Kwoty uzyskane z zajęcia do wysokości wyżej określonej należy wpłacić, powołując się na numer  

niniejszego zawiadomienia, na rachunek bankowy: 

 

..................................................................................................................................................................... 
(nazwa banku i numer rachunku bankowego) 

 

 

............................................................................................ 
(podpis z podaniem imienia, 

nazwiska i stanowiska służbowego) 
 

1) Ilekroć jest mowa o banku, rozumie się przez to również spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.  

2) Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr. 

3) Podaje się imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego, adres jego zamieszkania lub siedzibę, numer PESEL, NIP lub REGON. 

4) Nie podaje się, jeżeli organ egzekucyjny nie nadaje numeru systemowego sprawie egzekucyjnej. 

5) Podaje się również nazwę jednolitego tytułu wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego, jeżeli był podstawą wystawienia zawiadomienia o zajęciu. 

6) Zaznacza się odpowiednio jeden z kwadratów: 

‒ w wierszu nr 1: podatek od towarów i usług,  

 ‒ w wierszu nr 2: inna należność pieniężna (przez inną należność pieniężną rozumie się należność pieniężną inną niż wskazaną w wierszu nr 1, w tym dochodzoną na podstawie jednolitego tytułu 

wykonawczego i zagranicznego tytułu wykonawczego).  

7) Podaje się w pozycji: G) – kwotę należności głównej , E) – kwotę kosztów egzekucyjnych, U) – kwotę kosztów upomnienia.  

8) Podaje się odpowiednio: „za zwłokę”, „połowa odsetek za zwłokę”, „podwyższona stawka odsetek za zwłokę”, „za zwłokę od należności celnych”, „ustawowe”, „ustawowe za opóźnienie”, „ustawowe za 

opóźnienie w transakcjach handlowych”, „nie pobiera się”. 

9) Podaje się kwotę, od której nalicza się odsetki, jeżeli dochodzoną należnością jest ryczałt lub zaliczka na podatek. 

10)    Podaje się opłatę egzekucyjną w wysokości nieprzekraczającej 10%: należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów upomnienia,  

nie więcej jednak niż 40.000 zł. 

 

 

 

UWAGA!  
I) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie więcej niż trzech tytułów wykonawczych jednego wierzyciela, można w zawiadomieniu dodać wiersze w tabeli przeznaczonej na ujęcie tych tytułów  

wykonawczych, oznaczając je kolejnym numerem. 

II) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie tytułów wykonawczych różnych wierzycieli, można w zawiadomieniu dodać tabele przeznaczone na ujęcie tytułów wykonawczych tych wierzycieli, z   

tym że każdą tabelę poprzedza się wyrazami: „objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi przez”, a także oznaczeniem wierzyciela. 

III) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie tytułów wykonawczych obejmujących należności pieniężne, od których nalicza się różne rodzaje odsetek, dodaje się wiersze:  

– w tabeli przeznaczonej na ujęcie tytułów wykonawczych jednego wierzyciela, oznaczając je kolejnym numerem. W wierszach dotyczących tej samej należności pieniężnej, w kolumnie   

„kwota należności” podaje się kwotę należności głównej w rozbiciu na kwoty, od których nalicza się różne rodzaje odsetek. Kwotę kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia podaje się w pierwszym 

wierszu dotyczącym tej samej należności pieniężnej, 

– w tabeli zawierającej informację dotyczącą naliczania dalszych odsetek, oznaczając je kolejnym numerem.  

IV) Kwoty podaje się w złotych i dziesiątkach groszy. 
 

 

WZÓR ZAWIADOMIENIA JEST STOSOWANY W EGEZKUCJI PROWADZONEJ W CELU DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU 

PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG LUB INNYCH NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH. 

POUCZENIE DLA BANKU 

 Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego zobowiązanego jest dokonane z chwilą doręczenia niniejszego zawiadomienia i obejmuje  

również kwoty, które nie były na rachunku bankowym w chwili zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia.  

 Zajęcie wierzytelności jest skuteczne w odniesieniu do rachunków bankowych zobowiązanego prowadzonych przez bank, niezależnie od  

tego, czy organ egzekucyjny wskazał w zawiadomieniu numery tych rachunków. 

 Zajęcie wierzytelności jest skuteczne w odniesieniu do rachunku bankowego prowadzonego dla kilku osób fizycznych, którego  

współposiadaczem jest zobowiązany. 

 Jeżeli zobowiązanym jest jednostka budżetowa, zajęciu podlega wyłącznie rachunek wydatków.  

 Jeżeli wierzytelności z innych rodzajów rachunków bankowych zobowiązanego niż lokata terminowa nie pokrywają dochodzonej należności,  

bank realizuje zajęcie wierzytelności z rachunku tej lokaty w ostatniej kolejności.  

 Wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego zakaz wypłat z tego rachunku bez zgody organu egzekucyjnego nie dotyczy  

wypłat na bieżące wynagrodzenia za pracę oraz na zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem  

odszkodowania. Wypłata na wynagrodzenia za pracę może nastąpić po złożeniu bankowi odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dowodu,  

a wypłata alimentów lub renty o charakterze alimentacyjnym - tytułu stwierdzającego obowiązek zobowiązanego do płacenia alimentów lub  
renty. Bank dokonuje wypłat alimentów lub renty do rąk osoby uprawnionej do tych świadczeń. Zakaz wypłat z tego rachunku bez zgody  

organu egzekucyjnego nie dotyczy również wypłat na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne,  

należnych od dokonywanych wypłat na bieżące wynagrodzenia. 

 Bank nalicza odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, należne od następnego dnia po dniu wystawienia przez organ  

egzekucyjny zawiadomienia o zajęciu rachunku bankowego do dnia przekazania organowi egzekucyjnemu środków pieniężnych uzyskanych  

z zajęcia. Jeżeli bank przekazuje organowi egzekucyjnemu środki pieniężne za pośrednictwem rachunku bankowego, nalicza odsetki do dnia  

obciążenia rachunku bankowego zobowiązanego przekazywaną kwotą (art. 70 ustawy). 

 W tytule polecenia przelewu bank wpisuje numer zawiadomienia o zajęciu oraz informację, że realizacja zajęcia następuje w wyniku egzekucji 

administracyjnej poprzez wpisanie skrótu: „EGZEKUCJA”. 

 Jeżeli bank bezpodstawnie uchyla się od przekazania zajętej wierzytelności albo części wierzytelności organowi egzekucyjnemu, zajęta  

wierzytelność albo część wierzytelności może być ściągnięta od banku w trybie egzekucji administracyjnej (art. 71b ustawy). 

 Bank, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ciążące na nim obowiązki związane z realizacją egzekucyjnego zajęcia wierzytelności  

z rachunku bankowego, odpowiada za szkody wyrządzone z tego powodu wierzycielowi na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (art.  

168c § 1 ustawy). 

 Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków związanych z egzekucją wierzytelności z rachunku bankowego, może zastać nałożona kara 

pieniężna do wysokości 3800 zł. Kara ta może być powtarzana (art. 168e ustawy). 

POUCZENIE DLA BANKU W PRZYPADKU ZBIEGU EGZEKUCJI  

 W razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo zbiegu egzekucji administracyjnych do tej samej wierzytelności z rachunku  

bankowego, gdy zajęte kwoty nie wystarczają na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych, bank przekazuje należność na rzecz tego  

organu, który pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – na rzecz organu, który dokonał zajęcia na  
poczet należności pieniężnych w wyższej kwocie (art. 69a § 1 pkt 1 ustawy).  

 

 W tytule poleceniu przelewu bank wpisuje numer zawiadomienia o zajęciu (dot. egzekucji administracyjnej), numer sygnatury akt sprawy egzekucyjnej 

(dot. egzekucji sądowej) oraz informację, że realizacja zajęcia następuje w wyniku zbiegu egzekucji poprzez wpisanie skrótu: „ZBIEG”. 

 W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej prowadzonej na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego państwa członkowskiego Unii  

Europejskiej albo zagranicznego tytułu wykonawczego określonych w ustawie z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy  

dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 425) i egzekucji sądowej bądź  

egzekucji administracyjnej do tej samej wierzytelności z rachunku bankowego – bank przekazuje należność na rzecz administracyjnego  
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organu egzekucyjnego, który dokonał zajęcia w egzekucji prowadzonej na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego albo zagranicznego  

tytułu wykonawczego (art. 62 § 2 i art. 63 § 1 ustawy).  

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

z rachunku bankowego, egzekucję przejmuje organ egzekucyjny, który prowadzi łącznie egzekucje w wyniku pierwszego zbiegu (art. 62e i art. 63 § 1 

ustawy). 

 Pod rygorem odpowiedzialności za szkodę, bank niezwłocznie zawiadamia o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę doręczenia 

zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet których zajęcia zostały dokonane (art. 69a § 1 pkt 2 ustawy).  

 Bank, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ww. obowiązki, odpowiada za szkody wyrządzone z tego powodu wierzycielowi na  

podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 168c § 1 ustawy). 

POUCZENIE DLA BANKU W PRZYPADKU BLOKADY RACHUNKU, O KTÓREJ MOWA W ART. 119zg PKT 2 USTAWY Z DNIA  

29 SIERPNIA 1997 r. - ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), ZWANEJ DALEJ „BLOKADĄ” 

 Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego nie podlega realizacji w okresie blokady. 

 Zakaz realizacji zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego nie dotyczy, przejętej w wyniku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej, egzekucji 

zasądzonych alimentów, renty o charakterze alimentacyjnym tytułem odszkodowania oraz wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z zaliczką na podatek 
dochodowy od osób fizycznych oraz składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od dokonywanych wypłat. W czasie trwania blokady bank realizuje 

to zajęcie do wysokości nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia  10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847, z późn. zm.). 

 W tytule polecenia przelewu bank wpisuje numer zawiadomienia o zajęciu oraz informację, że realizacja zajęcia następuje w okresie trwania blokady 

poprzez wpisanie skrótu: „rBLO”. 

 Bank informuje organ egzekucyjny, który doręczył bankowi zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego, o: 

– przeszkodzie w realizacji tego zajęcia w przypadku blokady, o której mowa w art. 119zv § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,  

– przeszkodzie w realizacji tego zajęcia oraz o przyczynie braku realizacji tego zajęcia w okresie blokady, o której mowa w art. 119zw § 1 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.   

 

POUCZENIE DLA BANKU W PRZYPADKU REALIZACJI ZAJĘCIA Z RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 62a USTAWY Z DNIA  

29 SIERPNIA 1997 r. – PRAWO BANKOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm.)  
 

 Środki pieniężne zgromadzone:  

1) na rachunku VAT, 

2) na rachunku rozliczeniowym w wysokości odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług wskazanej w komunikacie przelewu  
- są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego dotyczącego egzekucji innych należności niż podatek od 

towarów i usług (art. 62d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe). 

 Realizacja przez bank zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego obejmuje należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie, koszty 

upomnienia oraz koszty egzekucyjne powstałe w egzekucji należności z tytułu podatku od towarów i usług. 

 W tytule polecenia przelewu bank wpisuje numer zawiadomienia o zajęciu oraz podaje informację, że realizacja zajęcia następuje z rachunku VAT lub 

rachunku rozliczeniowego w wysokości odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług wskazanej w komunikacie przelewu poprzez wpisanie skrótu: 

„rVAT”. 

POUCZENIE DLA ZOBOWIĄZANEGO 

 Zobowiązanemu przysługuje skarga na zajęcie egzekucyjne. Skargę wnosi się do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia 

zobowiązanego o czynności egzekucyjnej, tj. od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. W ramach skargi badana jest zgodność dokonania czynności 

zajęcia z przepisami prawa (art. 54 ustawy). Skarga nie zastępuje innych środków zaskarżenia przewidzianych w ustawie. 

 Organ egzekucyjny może z mocy samego zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego wykonywać wszelkie prawa zobowiązanego  

w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji. Zobowiązany udziela organowi egzekucyjnemu wszelkich wyjaśnień potrzebnych do  

dochodzenia należności pieniężnej.     

 Zobowiązanemu nie wolno dokonywać wypłat zajętej kwoty z rachunku bankowego bez zgody organu egzekucyjnego.  

 Zobowiązanemu, któremu uprzednio nie doręczono odpisów/ wydruków tytułów wykonawczych wymienionych w niniejszym zawiadomieniu,  

przesyła się, jako załączniki, odpisy/ wydruki tych tytułów. 
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     Załącznik nr 5 

 
Wzór 

 
PROTOKÓŁ ZAJĘCIA WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKU BANKOWEGO ZWIĄZANEGO Z DOKUMENTEM 

 

 

 

 

 

 

 
(oznaczenie organu egzekucyjnego)  

............................................................................................................................. ............................ 

...................................................................................................... ................................................... 

............................................................................................................................. ............................ 

.........................................................................................................................................................  
(oznaczenie lub opis dokumentu) 

Na podstawie art. 84 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1314, z późn. zm.), zwanej 

dalej „ustawą”, zawiadamia się o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego związanego z wyżej określonym dokumentem  

na pokrycie zobowiązań …................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. .............................................................................................. 
(oznaczenie  zobowiązanego1)) 

I. 
z tytułu................................................................................za okres......................................z terminem płatności w dniu........................................ 

w kwocie.....................................zł.............gr, z tego należność główna............................................zł..........gr, odsetki za zwłokę/ połowa odsetek za zwłokę/ 
podwyższona stawka odsetek za zwłokę/ za zwłokę od należności celnych/ ustawowe/ ustawowe za opóźnienie/ ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych/ 

nie pobiera się2) naliczone do dnia sporządzenia protokołu ............................................zł..........gr.  

Dalsze odsetki nalicza się od kwoty.....................................................zł...........gr wg stopy ...............%. 
Należność pieniężna jest objęta tytułem wykonawczym3) ........................................................................................................................................................,  

…………………….................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

II. 
z tytułu.....................................................................za okres...............................................z terminem płatności w dniu.......................................... 

w kwocie...................................zł...........gr, z tego należność główna.............................................zł...........gr, odsetki za zwłokę/ połowa odsetek za zwłokę/ 

podwyższona stawka odsetek za zwłokę/ za zwłokę od należności celnych/ ustawowe/ ustawowe za opóźnienie/ ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych/ 

nie pobiera się2) naliczone do dnia sporządzenia protokołu ............................................zł..........gr.  
Dalsze odsetki nalicza się od kwoty.....................................................zł...........gr wg stopy ...............%. 

Należność pieniężna jest objęta tytułem wykonawczym3) ......................................................................................................................................................,  

……………………................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

III. 
z tytułu..................................................................za okres.....................................................z terminem płatności w dniu....................................... 

w kwocie..............................zł...........gr, z tego należność główna..................................................zł...........gr, odsetki za zwłokę/ połowa odsetek za zwłokę/ 
podwyższona stawka odsetek za zwłokę/ za zwłokę od należności celnych/ ustawowe/ ustawowe za opóźnienie/ ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych/ 

nie pobiera się2) naliczone do dnia sporządzenia protokołu ............................................zł..........gr.  

Dalsze odsetki nalicza się od kwoty.....................................................zł...........gr wg stopy ...............%. 
Należność pieniężna jest objęta tytułem wykonawczym3) ......................................................................................................................................................,  

……………………................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

kwota kosztów upomnienia             ……………………………….    

kwota kosztów egzekucyjnych        ………….……………………, w tym: 

opłaty manipulacyjnej                      ………………………………. 

opłaty za czynności egzekucyjne     ………………………………. 

wydatków egzekucyjnych                ………………………………. 

opłaty egzekucyjnej4)                         .………………………………. 

 

powstałych w umorzonym  
postepowaniu egzekucyjnym           ……………………………….. 

 

 

 

RAZEM DOCHODZONE 

NALEŻNOŚCI  

                                                 

           zł       gr 

Zgłoszone przez obecnych wnioski i oświadczenia:  
................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

Osoby uczestniczące przy sporządzaniu protokołu: 

 

...............................................     .................................................  
                (imię i nazwisko)                                                (podpis) 

...............................................     ................................................. 
                (imię i nazwisko)                                                (podpis) 

........... ...................................     .................................................  
                  (imię i nazwisko)                                                (podpis) 

...............................................     .................................................  
                (imię i nazwisko)                                                (podpis) 

Wzmianka o przyczynie braku podpisów: 
........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

Podpis i pieczątka  

poborcy skarbowego  

 

Protokół sporządzono........................................................................................ 

........................................................................................................................... 
                                       (oznaczenie miejsca, daty i godziny) 

Potwierdzam otrzymanie odpisu protokołu 

 
……………………………………..…………….................................................... 
                                                (podpis zobowiązanego) 
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1) Podaje się imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego, adres jego zamieszkania lub siedziby, numer PESEL, REGON lub NIP. 

2) Niepotrzebne skreślić. 

3) Podaje się: numer tytułu wykonawczego oraz oznaczenie wierzyciela, który wystawił ten tytuł wykonawczy. Jeżeli podstawą sporządzenia protokołu zajęcia jest jednolity tytuł 

wykonawczy albo zagraniczny tytuł wykonawczy, podaje się również nazwę tego tytułu wykonawczego.  
4) Podaje się opłatę egzekucyjną w wysokości nieprzekraczającej 10%: należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów upomnienia,  

 nie więcej jednak niż 40.000 zł. 

 

UWAGA!  

I) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie więcej niż trzech tytułów wykonawczych, można w protokole dodać części przeznaczone na ujęcie tych tytułów wykonawczych,  

oznaczając je kolejnym numerem.  

II) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie tytułów wykonawczych obejmujących należności pieniężne, od których nalicza się różne  rodzaje odsetek, dla każdego rodzaju  

odsetek dodaje się kolejny blok zajęcia oznaczony cyfrą rzymską, oznaczając go kolejnym numerem. W blokach dotyczących tej samej należności pieniężnej podaje  

się kwotę tej należności w rozbiciu na kwoty, od których nalicza się różne rodzaje odsetek. 

III) Kwoty podaje się w złotych i dziesiątkach groszy. 

 

 

POUCZENIE DLA ZOBOWIĄZANEGO 

 Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego związanego z niniejszym dokumentem jest skuteczne z chwilą podpisania protokołu przez poborcę 

skarbowego.  

 Organ egzekucyjny może z mocy samego zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem wykonywać wszelkie prawa 

zobowiązanego w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji. Zobowiązany udziela organowi egzekucyjnemu wszelkich wyjaśnień potrzebnych do 

dochodzenia należności pieniężnej.     

 Zobowiązanemu przysługuje skarga na zajęcie egzekucyjne. Skargę wnosi się do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia 

zobowiązanego o czynności egzekucyjnej, tj. od dnia doręczenia niniejszego protokołu. W ramach skargi badana jest zgodność dokonania czynności 

zajęcia z przepisami prawa (art. 54 ustawy). Skarga nie zastępuje innych środków zaskarżenia przewidzianych w ustawie.  

 Zobowiązany nie może realizować zajętej wierzytelności poza częścią wolną od egzekucji ani rozporządzać nią w żaden inny sposób.  

 Zobowiązanemu doręcza się odpisy/ wydruki tytułów wykonawczych wymienionych w niniejszym protokole, o ile nie zostały wcześniej doręczone.  

 
POUCZENIE DLA ZOBOWIĄZANEGO W PRZYPADKU ZBIEGU EGZEKUCJI 

 W razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo zbiegu egzekucji administracyjnych do wierzytelności z rachunku bankowego związanej z 

dokumentem wymienionym w niniejszym protokole zajęcia zobowiązany, pod rygorem odpowiedzialności za szkodę, niezwłocznie zawiadamia o 

zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę sporządzenia protokołu zajęcia (dokumentu zajęcia) wierzytelności z rachunku 

bankowego związanej z dokumentem przez te organy i wysokość należności, na poczet których zajęcia zostały dokonane (art. 69a § 2 ustawy). 

 W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej prowadzonej na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej albo zagranicznego tytułu wykonawczego określonych w ustawie z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu 
podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 425) i egzekucji sądowej bądź egzekucji administracyjnej do 

wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem wymienionym w niniejszym protokole – egzekucje prowadzi łącznie administracyjny 

organ egzekucyjny, który dokonał zajęcia w egzekucji prowadzonej na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego albo zagranicznego tytułu 

wykonawczego (art. 62 § 2 i art. 63 § 1 ustawy).  

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

z rachunku bankowego związanej z dokumentem, egzekucję przejmuje organ egzekucyjny, który prowadzi łącznie egzekucje w wyniku pierwszego 

zbiegu (art. 62e i art. 63 § 1 ustawy).  

 Wierzyciel może dochodzić odszkodowania od zobowiązanego na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego za szkody wyrządzone wskutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku, o którym mowa powyżej (art. 168c § 2 ustawy).   

 Na zobowiązanego, który nie powiadomi organu egzekucyjnego o zajęciu przez inny organ egzekucyjny tej samej wierzytelności  

z rachunku bankowego związanej z dokumentem, organ egzekucyjny może nałożyć karę pieniężną do wysokości 3800 zł (art. 168d § 3 ustawy). 
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     Załącznik nr 6 

 
Wzór 

 

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU INNEJ WIERZYTELNOŚCI PIENIĘŻNEJ 
 

 

 

 

............................................................................ 
(oznaczenie organu egzekucyjnego) 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko lub nazwa i adres zamieszkania lub siedziby dłużnika zajętej wierzytelności) 

data wystawienia 

zawiadomienia1)  

.............................. 

   

 

............................................................................................................................. 
(nr zawiadomienia) 

 

 
 

Na podstawie art. 89 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wzywa 

się ww. dłużnika, aby należnej od niego kwoty  

z tytułu ................................................................................... 

................................................................................................ 

........................................................................................................... 

 

 

 

 

 
(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby dłużnika zajętej wierzytelności lub 

zobowiązanego) 

bez zgody organu egzekucyjnego nie uiszczał zobowiązanemu 
 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

(oznaczenie zobowiązanego2)) 
 

lecz należną kwotę przekazał organowi egzekucyjnemu na pokrycie należności objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi przez  
 

................................................................................................................................................................................................................................................................ 
(oznaczenie wierzyciela) 

Poz. Nr systemowy 

sprawy organu 

egzekucyjnego3)  

Nr tytułu wykonawczego4) 
Dane dotyczące dochodzonych należności 

rok /okres/ termin płatności kwota należności głównej odsetki 

1     rodzaj5) 

stopa 

podstawa6) 

kwota 

2     rodzaj5) 

stopa 

podstawa6) 

kwota 

3     rodzaj5) 

stopa 

podstawa6) 

kwota 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM 

kwota należności głównej 

 

....................................................... 

 

kwota kosztów egzekucyjnych 

           …………………….…………, w tym: 

 

14) opłaty manipulacyjnej 

 

15) opłaty za czynności egzekucyjne 

 

16) wydatków egzekucyjnych 

 

kwota odsetek 

 

................................................... 

 

 

 

…………………………….. 

 

…………………………….. 

 

…………………………….. 

kwota kosztów upomnienia 

 

............................................... 

 

 

 

4) opłaty egzekucyjnej7) 

 

5) powstałych w umorzonym 

postepowaniu 

egzekucyjnym 

 

 

 

 

 

 

………………………. 

 

 

………………………. 

 

 

 

 

 

RAZEM DOCHODZONE 

NALEŻNOŚCI 

 

......................................................... 

Odsetki naliczono na dzień1) ............................... 
 

DODATKOWA INFORMACJA 

Za każdy następny dzień należy naliczać odsetki wg poniższej informacji. W przypadku zmiany stopy odsetek, dłużnik zajętej wierzytelności zostanie 
poinformowany o tej zmianie przez organ egzekucyjny. 

Poz. Suma kwot, od których nalicza się ten sam rodzaj odsetek  Rodzaj odsetek5) Stopa odsetek 

1    

Kwoty uzyskane z zajęcia do wysokości wyżej określonej należy wpłacić, powołując się na numer niniejszego zawiadomienia, na rachunek bankowy: 

 

. 
 

...................................................................................................................................................................................... 
(nazwa banku i numer rachunku bankowego) 

 

............................................................................................ 
(podpis z podaniem imienia, 

nazwiska i stanowiska służbowego) 

1) Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr. 

2) Podaje się imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego, adres jego zamieszkania lub siedzibę, numer PESEL, REGON lub NIP. 

3) Nie podaje się, jeżeli organ egzekucyjny nie nadaje numeru systemowego sprawie egzekucyjnej. 

4) Podaje się również nazwę jednolitego tytułu wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego, jeżeli był podstawą wystawienia zawiadomienia o zajęciu. 
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5) Podaje się odpowiednio: „za zwłokę”, „połowa odsetek za zwłokę”, „podwyższona stawka odsetek za zwłokę”, „za zwłokę od należności celnych”, „ustawowe”, „ustawowe za opóźnienie”, „ustawowe za opóźnienie 

w transakcjach handlowych”, „nie pobiera się”. 

6) Podaje się kwotę, od której nalicza się odsetki, jeżeli dochodzoną należnością jest ryczałt lub zaliczka na podatek. 

7) Podaje się opłatę egzekucyjną w wysokości nieprzekraczającej 10%: należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów 

upomnienia,  nie więcej jednak niż 40.000 zł. 

 

 

UWAGA!  

I) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie więcej niż trzech tytułów wykonawczych jednego wierzyciela, można w zawiadomieniu dodać wiersze w tabeli przeznaczonej na ujęcie tych tytułów wykonawczych, 

oznaczając je kolejnym numerem. 

II) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie tytułów wykonawczych różnych wierzycieli, można w zawiadomieniu dodać tabele przeznaczone na ujęcie tytułów wykonawczych tych wierzycieli, z tym że każdą 

tabelę poprzedza się wyrazami: „objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi przez”, a także oznaczeniem wierzyciela.  

III) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie tytułów wykonawczych obejmujących należności pieniężne, od których nalicza się różne rodzaje odsetek, dodaje się wiersze:  

– w tabeli przeznaczonej na ujęcie tytułów wykonawczych jednego wierzyciela, oznaczając je kolejnym numerem. W wierszach dotyczących tej samej należności pieniężnej, w kolumnie   

„kwota należności głównej” podaje się kwotę tej należności w rozbiciu na kwoty, od których nalicza się różne rodzaje odsetek, 

– w tabeli zawierającej informację dotyczącą naliczania dalszych odsetek, oznaczając je kolejnym numerem.  

IV) Kwoty podaje się w złotych i dziesiątkach groszy. 

 

WEZWANIE DŁUŻNIKA ZAJĘTEJ WIERZYTELNOŚCI 

Wzywa się dłużnika zajętej wierzytelności, aby w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia złożył organowi egzekucyjnemu oświadczenie: 
1. o uznaniu zajętej wierzytelności zobowiązanego; 

2. o przekazaniu organowi egzekucyjnemu z zajętej wierzytelności kwoty na pokrycie należności lub o odmowie przekazania organowi egzekucyjnemu z 

zajętej wierzytelności kwoty na pokrycie należności oraz jej przyczynie; 
3. w jakim sądzie lub przed jakim organem toczy się albo toczyła się sprawa o zajętą wierzytelność. 

Jeżeli zajęta wierzytelność dotyczy nadpłaty lub zwrotu podatku w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 800, z późn. zm.) dłużnik zajętej wierzytelności: 

1. składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 1-4, jednocześnie z przekazaniem organowi egzekucyjnemu kwoty na pokrycie dochodzonych należności albo  

2. informuje o braku swojej właściwości, jeżeli nie jest dłużnikiem zajętej wierzytelności.     

POUCZENIE DLA DŁUŻNIKA ZAJĘTEJ WIERZYTELNOŚCI 

 Zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zajęcie wierzytelności z tytułu dostaw, robót i usług dotyczy również 

 wierzytelności, które nie istniały w chwili zajęcia, a powstaną po dokonaniu zajęcia z tytułu tych dostaw, robót i usług. 

 Jeżeli zajęta wierzytelność należy się zobowiązanemu od organów będących jednocześnie jednostkami budżetowymi lub samorządowymi 

 zakładami budżetowymi albo od funduszy, których są dysponentami, za dłużnika zajętej wierzytelności uważa się organ właściwy do  

 wydania polecenia wypłaty. 

 Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa obejmuje 

 także wierzytelności przyszłe, wynikające z nadpłaty lub zwrotu podatku powstałych w ciągu roku od dnia dokonania zajęcia.  

 Dłużnik zajętej wierzytelności nalicza odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, należne od następnego dnia po dniu wystawienia przez organ 

egzekucyjny zawiadomienia o zajęciu wierzytelności do dnia przekazania organowi egzekucyjnemu środków pieniężnych uzyskanych z zajęcia. Jeżeli 
dłużnik zajętej wierzytelności przekazuje organowi egzekucyjnemu środki pieniężne za pośrednictwem rachunku bankowego, nalicza odsetki do dnia 

obciążenia rachunku bankowego przekazywaną kwotą (art. 70 ustawy). 

 Jeżeli dłużnik zajętej wierzytelności bezpodstawnie uchyla się od przekazania zajętej wierzytelności albo części wierzytelności organowi egzekucyjnemu, 

mimo że wierzytelność została przez niego uznana i jest wymagalna, zajęta wierzytelność albo część wierzytelności może być ściągnięta od dłużnika 

zajętej wierzytelności w trybie egzekucji administracyjnej (art. 71b ustawy). 

 Dłużnik zajętej wierzytelności, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ciążące na nim obowiązki związane z realizacją egzekucyjnego zajęcia 

wierzytelności pieniężnej, odpowiada za szkody wyrządzone z tego powodu wierzycielowi na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 168c § 

1ustawy). 

 Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków związanych z egzekucją wierzytelności pieniężnej, może zastać nałożona kara pieniężna do 

wysokości 3800 zł. Kara ta może być powtarzana (art. 168e ustawy). 
 

POUCZENIE DLA DŁUŻNIKA ZAJĘTEJ WIERZYTELNOŚCI W PRZYPADKU ZBIEGU EGZEKUCJI 

 W razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo zbiegu egzekucji administracyjnych do tej samej wierzytelności pieniężnej, gdy zajęte kwoty nie 

wystarczają na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych, dłużnik zajętej wierzytelności przekazuje należność na rzecz tego organu, który 

pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności pieniężnych 

w wyższej kwocie (art. 69a § 1 pkt 1 ustawy).  

 W tytule polecenia przelewu dłużnik zajętej wierzytelności wpisuje numer zawiadomienia o zajęciu (dot. egzekucji administracyjnej), numer sygnatury akt 

sprawy egzekucyjnej (dot. egzekucji sądowej) oraz informację, że realizacja zajęcia następuje w wyniku zbiegu egzekucji poprzez wpisanie skrótu: 

„ZBIEG”. 

 W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej prowadzonej na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

albo zagranicznego tytułu wykonawczego określonych w ustawie z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, 

należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. 2018 r. poz. 425) i egzekucji sądowej bądź egzekucji administracyjnej do tej samej 

wierzytelności pieniężnej – dłużnik zajętej wierzytelności przekazuje należność na rzecz administracyjnego organu egzekucyjnego, który dokonał zajęcia 

w egzekucji prowadzonej na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego (art. 62 § 2 i art. 63 § 1 ustawy). 

 W przypadku kolejnego zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo zbiegu egzekucji administracyjnych do tej samej wierzytelności pieniężnej, 

egzekucję przejmuje organ egzekucyjny, który prowadzi łącznie egzekucje w wyniku pierwszego zbiegu (art. 62e i art. 63 § 1 ustawy). 

 Pod rygorem odpowiedzialności za szkodę, dłużnik zajętej wierzytelności niezwłocznie zawiadamia o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, 

wskazując datę doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet których zajęcia zostały dokonane (art. 

69a § 1 pkt 2 ustawy).  

 Dłużnik zajętej wierzytelności, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ww. obowiązki, odpowiada za szkody wyrządzone z tego powodu 

wierzycielowi na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 168c § 1 ustawy). 

POUCZENIE DLA ZOBOWIĄZANEGO 

 Zobowiązanemu przysługuje skarga na zajęcie egzekucyjne. Skargę wnosi się do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia 

zobowiązanego o czynności egzekucyjnej, tj. od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. W ramach skargi badana jest zgodność dokonania czynności 

zajęcia z przepisami prawa (art. 54 ustawy). Skarga nie zastępuje innych środków zaskarżenia przewidzianych w ustawie.  

 Organ egzekucyjny może z mocy samego zajęcia wierzytelności pieniężnej wykonywać wszelkie prawa zobowiązanego w zakresie niezbędnym do 

prowadzenia egzekucji. Zobowiązany udziela organowi egzekucyjnemu wszelkich wyjaśnień potrzebnych do dochodzenia należności pieniężnej.   
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 Zobowiązanemu nie wolno zajętej kwoty odebrać ani też rozporządzać nią lub ustanowionym dla niej zabezpieczeniem.  

 Zobowiązanemu, któremu uprzednio nie doręczono odpisów/ wydruków tytułów wykonawczych wymienionych w niniejszym zawiadomieniu, przesyła 

się, jako załączniki, odpisy/ wydruki tych tytułów. 
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Załącznik nr 7 

 
Wzór 

 

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ZAPISANYCH NA RACHUNKU PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH LUB INNYM RACHUNKU ORAZ Z WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKU PIENIĘŻNEGO  
 

 

 
 

............................................................................ 
(oznaczenie organu egzekucyjnego) 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
(nazwa i adres podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych) 

data wystawienia 

zawiadomienia1)  

.............................. 

   

 

............................................................................................................................. 
(nr zawiadomienia) 

 

 
 

Na podstawie art. 93 § 1/ art. 94 § 12) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 
r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1314, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia się ww. 
podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o zajęciu 
praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o 
obrocie instrumentami finansowymi zapisanych na rachunku 
papierów wartościowych lub innym rachunku, oraz wierzytelności 
z rachunku pieniężnego 

........................................................................................................ 

 

 

 

 

 (nazwa i adres siedziby prowadzącego rachunki papierów wartościowych 

lub imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby zobowiązanego) 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
                      (oznaczenie zobowiązanego3)/ rachunku) 

i wzywa się do przekazania z rachunku pieniężnego zobowiązanego środków do wysokości egzekwowanej należności/ przesłania organowi 

egzekucyjnemu wyciągu z rachunku papierów wartościowych lub innego rachunku, na którym zapisane są instrumenty finansowe niebędące 

przedmiotem obrotu zorganizowanego4) objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi przez …….………………………………………………….  

......................................................................................................................................................................................................................................................... 
(oznaczenie wierzyciela) 

Poz. 
Nr systemowy 

sprawy organu 

egzekucyjnego5)  

Nr tytułu wykonawczego6) Dane dotyczące dochodzonych należności 

rok / okres / termin płatności kwota należności głównej odsetki  

  1     rodzaj7) 

stopa 

podstawa8) 

kwota 

  2     rodzaj7) 

stopa 

podstawa8) 

kwota 

  3     rodzaj7) 

stopa 

podstawa8) 

kwota 

 
 

 

 

 

 

 

 

RAZEM 

kwota należności głównej 

 

................................................. 

 

kwota kosztów egzekucyjnych 

 

           …………………….…………, w tym: 

 

17) opłaty manipulacyjnej 

 

18) opłaty za czynności egzekucyjne 

 

19) wydatków egzekucyjnych 

 

kwota odsetek 

 

............................................ 

 

 

 

 

 

 

…………………………. 

 

…………………………. 

 

…………………………. 

 

 

kwota kosztów upomnienia 

 

............................................ 

 

 

 

 

20) opłaty egzekucyjnej9) 

 

21) powstałych w umorzonym 

postepowaniu 

egzekucyjnym 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

 

 

…………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM DOCHODZONE  

NALEŻNOŚCI 
 

 

.............................................................. 

 Odsetki naliczono na dzień1) ............................... 

 

DODATKOWA INFORMACJA 

Za każdy następny dzień należy naliczać odsetki wg poniższej informacji. W przypadku zmiany stopy odsetek, prowadzący rachunki papierów wartościowych 

zostanie poinformowany o tej zmianie przez organ egzekucyjny. 

Poz. Suma kwot, od których nalicza się ten sam rodzaj odsetek  Rodzaj odsetek7) Stopa odsetek 

1 
   

Kwoty uzyskane z zajęcia do wysokości wyżej określonej należy wpłacić, powołując się na numer niniejszego zawiadomienia, na rachunek bankowy: 

 

..................................................................................................................................................................................... 
(nazwa banku i numer rachunku bankowego) 

 

 

............................................................................................ 
(podpis z podaniem imienia, 

nazwiska i stanowiska służbowego) 
1) Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr. 

2) Niepotrzebne skreślić. 

3) Podaje się imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego, adres jego zamieszkania lub siedzibę, numer PESEL, REGON lub NIP. 

4) Obowiązek przekazania wyciągu nie dotyczy, jeżeli następuje przekazanie środków pieniężnych do wysokości dochodzonych należności.  
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5) Nie podaje się, jeżeli organ egzekucyjny nie nadaje numeru systemowego sprawie egzekucyjnej. 

6) Podaje się również nazwę jednolitego tytułu wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego, jeżeli był podstawą wystawienia zawiadomienia o zajęciu. 

7) Podaje się odpowiednio: „za zwłokę”, „połowa odsetek za zwłokę”, „podwyższona stawka odsetek za zwłokę”, „za zwłokę od należności celnych”, „ustawowe”, „ustawowe za opóźnienie”, „ustawowe za 

opóźnienie w transakcjach handlowych”, „nie pobiera się”. 

8) Podaje się kwotę, od której nalicza się odsetki, jeżeli dochodzoną należnością jest ryczałt lub zaliczka na podatek. 

9) Podaje się opłatę egzekucyjną w wysokości nieprzekraczającej 10%: należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów 

upomnienia, nie więcej jednak niż 40.000 zł. 

 

 

UWAGA! 

I) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie więcej niż trzech tytułów wykonawczych jednego wierzyciela, można w zawiadomieniu dodać wiersze w tabeli przeznaczonej na tych tytułów wykonawczych, 

oznaczając je kolejnym numerem. 

II) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie tytułów wykonawczych różnych wierzycieli, można w zawiadomieniu dodać tabele przeznaczone na ujęcie tytułów wykonawczych tych wierzycieli,   

z tym że każdą tabelę poprzedza się wyrazami: „objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi przez”, a także oznaczeniem wierzyciela. 

III) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie tytułów wykonawczych obejmujących należności pieniężne, od których nalicza się różne rodzaje odsetek, dodaje się wiersze:  

– w tabeli przeznaczonej na ujęcie tytułów wykonawczych jednego wierzyciela, oznaczając je kolejnym numerem. W wierszach dotyczących tej samej należności pieniężnej, w kolumnie   

„kwota należności głównej” podaje się kwotę tej należności w rozbiciu na kwoty, od których nalicza się różne rodzaje odsetek, 

– w tabeli zawierającej informację dotyczącą naliczania dalszych odsetek, oznaczając je kolejnym numerem.  

IV) Kwoty podaje się w złotych i dziesiątkach groszy. 

 

WEZWANIE PROWADZĄCEGO RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  

Jeżeli środki na rachunku pieniężnym nie są wystarczające do pokrycia egzekwowanych kwot, prowadzący rachunki papierów wartościowych, zwany dalej 

„prowadzącym rachunki”, na żądanie organu egzekucyjnego dokonuje sprzedaży zajętych instrumentów finansowych i uzyskaną ze sprzedaży kwotę 
wpłaca organowi egzekucyjnemu albo zawiadamia ten organ w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o przeszkodzie w dokonaniu realizacji 

zajęcia, w tym również o nieprowadzeniu rachunku pieniężnego, rachunku papierów wartościowych lub innego rachunku zobowiązanego. 

WEZWANIE ZOBOWIĄZANEGO  

W przypadku zajęcia praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi wzywa się zobowiązanego, aby w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu niniejszego zawiadomienia poinformował organ egzekucyjny, na podstawie art. 93 § 1 ustawy, w jakiej kolejności 

i po jakiej cenie instrumenty finansowe mają być zbywane. Jeżeli zobowiązany w wyznaczonym terminie nie wskaże ceny lub kolejności zbycia 
instrumentów finansowych lub jeżeli w terminie 5 kolejnych dni transakcyjnych sprzedaż instrumentów finansowych zgodnie z dyspozycją zobowiązanego 

nie dojdzie do skutku, organ egzekucyjny wystawi zlecenie sprzedaży instrumentów finansowych po cenie umożliwiającej realizację zlecenia w obrocie 

zorganizowanym. 

POUCZENIE DLA PROWADZĄCEGO RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

 Zajęcie praw z instrumentów finansowych oraz wierzytelności z rachunku pieniężnego jest dokonane z chwilą doręczenia niniejszego zawiadomienia i 

obejmuje również prawa i wierzytelności, które nie zostały zapisane lub nie znajdowały się na rachunku zobowiązanego  

w chwili zajęcia. Zajęcie jest skuteczne także wtedy, gdy zawiadomienie zawiera tylko imię i nazwisko lub firmę oraz adres zobowiązanego. 

 Prowadzący rachunki nalicza odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, należne od następnego dnia po dniu wystawienia zawiadomienia o 

zajęciu praw z instrumentów finansowych oraz wierzytelności z rachunku pieniężnego do dnia przekazania organowi egzekucyjnemu środków pieniężnych 

uzyskanych z zajęcia. Jeżeli prowadzący rachunki przekazuje organowi egzekucyjnemu środki pieniężne za pośrednictwem rachunku bankowego, nalicza 

odsetki do dnia obciążenia rachunku bankowego przekazywaną kwotą (art. 70 ustawy). 

 Jeżeli prowadzący rachunki bezpodstawnie uchyla się od przekazania zajętej wierzytelności lub kwoty uzyskanej ze sprzedaży zajętych praw z 

instrumentów finansowych albo części wierzytelności lub części kwoty uzyskanej ze sprzedaży zajętych praw z instrumentów finansowych, mogą być one 

ściągnięte od prowadzącego rachunki w trybie egzekucji administracyjnej (art. 71b ustawy). 

 Prowadzący rachunki, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ciążące na nim obowiązki związane z realizacją egzekucyjnego zajęcia praw, 

odpowiada za szkody wyrządzone z tego powodu wierzycielowi na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 168c § 1 ustawy). 

 Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków związanych z realizacją egzekucyjnego zajęcia praw, może zastać nałożona kara pieniężna do 

wysokości 3800 zł. Kara ta może być powtarzana (art. 168e ustawy). 

POUCZENIE DLA PROWADZĄCEGO RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W PRZYPADKU ZBIEGU EGZEKUCJI  

 W razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo zbiegu egzekucji administracyjnych do tych samych praw z instrumentów finansowych 

zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego, gdy zajęte kwoty nie wystarczają na 

pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych, prowadzący rachunki przekazuje należność na rzecz tego organu, który pierwszy dokonał zajęcia, a w 
razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności pieniężnych w wyższej kwocie (art. 69a § 1 

pkt 1 ustawy).  

 W tytule polecenia przelewu prowadzący rachunki wpisuje numer zawiadomienia o zajęciu (dot. egzekucji administracyjnej), numer sygnatury akt sprawy 

egzekucyjnej (dot. egzekucji sądowej) oraz informację, że realizacja zajęcia następuje w wyniku zbiegu egzekucji poprzez wpisanie skrótu: „ZBIEG”. 

 W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej prowadzonej na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

albo zagranicznego tytułu wykonawczego określonych w ustawie z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, 

należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 425) i egzekucji sądowej bądź egzekucji administracyjnej do tych samych praw 

z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego – 
prowadzący rachunki przekazuje należność na rzecz administracyjnego organu egzekucyjnego, który dokonał zajęcia w egzekucji prowadzonej na 

podstawie jednolitego tytułu wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego (art. 62 § 2 i art. 63 § 1 ustawy). 

 W przypadku kolejnego zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo zbiegu egzekucji administracyjnych do tych samych praw  

z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego, 

egzekucję przejmuje organ egzekucyjny, który prowadzi łącznie egzekucje w wyniku pierwszego zbiegu (art. 62e i art. 63 § 1 ustawy). 

 Pod rygorem odpowiedzialności za szkodę, prowadzący rachunki niezwłocznie zawiadamia o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazując 

datę doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet których zajęcia zostały dokonane (art. 69a § 1 pkt 

2 ustawy).  

 Prowadzący rachunki, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ww. obowiązki, odpowiada za szkody wyrządzone z tego powodu wierzycielowi na 

podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 168c § 1 ustawy). 

POUCZENIE DLA ZOBOWIĄZANEGO 

 Zobowiązanemu przysługuje skarga na zajęcie egzekucyjne. Skargę wnosi się do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia 

zobowiązanego o czynności egzekucyjnej, tj. od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. W ramach skargi badana jest zgodność dokonania czynności 

zajęcia z przepisami prawa (art. 54 ustawy). Skarga nie zastępuje innych środków zaskarżenia przewidzianych w ustawie.  

 Organ egzekucyjny może z mocy samego zajęcia praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym 

rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego wykonywać wszelkie prawa zobowiązanego w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji. 

Zobowiązany udziela organowi egzekucyjnemu wszelkich wyjaśnień potrzebnych do dochodzenia należności pieniężnej.     

 Zobowiązanemu nie wolno rozporządzać zajętymi prawami.  
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 Zobowiązanemu, któremu uprzednio nie doręczono odpisów/ wydruków tytułów wykonawczych wymienionych w niniejszym zawiadomieniu, przesyła 

się, jako załączniki, odpisy/ wydruki tych tytułów. 
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Załącznik nr 8 

 

Wzór 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU DOKUMENTU 
 

 

 

 
 

 
    

(oznaczenie organu egzekucyjnego)  

.................................................................................................................. 

…………................................................................................................... 

……………………….................................................................................. 

(oznaczenie lub opis odbieranego dokumentu) 

Wartość szacunkowa prawa 

majątkowego związanego z 

odebranym dokumentem 
 

 
 

………………………… zł 

Na podstawie art. 85 § 1/ art. 95 § 1/ art. 96/ art. 96l pkt 11) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, dokonuje się zajęcia praw majątkowych związanych  

z wyżej określonym dokumentem przez jego odbiór na pokrycie należności pieniężnych 

……………………………………................................................................................................................................................................................... 

(oznaczenie zobowiązanego2)) 

I. 
z tytułu.........................................................................za okres........................................z terminem płatności w dniu..................................... 

w kwocie ........................................... zł ...........gr, z tego należność główna ................................ zł........gr, odsetki za zwłokę/ połowa odsetek za zwłokę/ 

podwyższona stawka odsetek za zwłokę/ za zwłokę od należności celnych/ ustawowe/ ustawowe za opóźnienie/ ustawowe za opóźnienie w transakcjach 
handlowych/ nie pobiera się1)  naliczone do dnia sporządzenia protokołu ............................................zł.........gr.  

Dalsze odsetki nalicza się od kwoty.................................................zł..........gr wg stopy...............%.  
Należność pieniężna jest objęta tytułem  wykonawczym3) ........................................................................................…………….................................,  

…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….… 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
 

II. 
z tytułu.............................................................za okres...........................................z terminem płatności w dniu.............................................. 

w kwocie .......................................... zł ..........gr, z tego należność główna ................................. zł........gr, odsetki za zwłokę/ połowa odsetek za zwłokę/ 
podwyższona stawka odsetek za zwłokę/ za zwłokę od należności celnych/ ustawowe/ ustawowe za opóźnienie/ ustawowe za opóźnienie w transakcjach 

handlowych/ nie pobiera się1)  naliczone do dnia sporządzenia protokołu ............................................zł.........gr.  

Dalsze odsetki nalicza się od kwoty.................................................zł..........gr wg stopy...............%.  
Należność pieniężna jest objęta tytułem  wykonawczym3) ........................................................................................…………….................................,  

…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….… 

........................................................................................................................................................................................................................................... 
 

III. 
z tytułu...................................................................za okres............................................z terminem płatności w dniu....................................... 

w kwocie .......................................... zł ..........gr, z tego należność główna ................................... zł........gr, odsetki za zwłokę/ połowa odsetek za zwłokę/ 

podwyższona stawka odsetek za zwłokę/ za zwłokę od należności celnych/ ustawowe/ ustawowe za opóźnienie/ ustawowe za opóźnienie w transakcjach 
handlowych/ nie pobiera się1)  naliczone do dnia sporządzenia protokołu ............................................zł.........gr.  

Dalsze odsetki nalicza się od kwoty.................................................zł..........gr wg stopy...............%. 

Należność pieniężna jest objęta tytułem  wykonawczym3) ........................................................................................…………….................................,  
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………. 

........................................................................................................................................................................................................................................... 
  

kwota kosztów upomnienia             ……………………………….    

kwota kosztów egzekucyjnych        ………….……………………, w tym: 

opłaty manipulacyjnej                      ………………………………. 

opłaty za czynności egzekucyjne     ………………………………. 

wydatków egzekucyjnych                ………………………………. 

opłaty egzekucyjnej4)                         .………………………………. 

 
powstałych w umorzonym  

postepowaniu egzekucyjnym           ……………………………….. 

 

 

 

RAZEM DOCHODZONE 

NALEŻNOŚCI 

                                   

                zł       gr 

Zgłoszone przez obecnych wnioski i oświadczenia: 
......................................................................................................  

......................................................................................................  

......................................................................................................  

...................................................................................................... 

Osoby uczestniczące przy sporządzaniu protokołu: 

 

................................................     .................................................  
               (imię i nazwisko)                                                (podpis) 

................................................     .................................................  
               (imię i nazwisko)                                                (podpis) 

................................................     ................................................. 
               (imię i nazwisko)                                                (podpis) 

................................................     .................................... ............. 
                 (imię i nazwisko)                                                (podpis) 

Wzmianka o przyczynie braku podpisów: 

......................................................................................................  

………………………………………………………………….. 

......................................................................................................  

......................................................................................................  

Podpis i pieczątka poborcy skarbowego 

 

 

 

Protokół sporządzono............................................................................... 

…………………………………………………………………………………. 
                                        (oznaczenie miejsca, daty i godziny) 

Potwierdzam otrzymanie odpisu protokołu                                 

 

......................................................................................................  
                                            (podpis zobowiązanego) 

 

1) Niepotrzebne skreślić. 

2) Podaje się imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego, adres jego zamieszkania lub siedziby, numer PESEL, REGON lub NIP.  
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3) Podaje się: numer tytułu wykonawczego oraz oznaczenie wierzyciela, który wystawił ten tytuł wykonawczy. Jeżeli podstawą sporządzenia protokołu jest 

jednolity tytuł wykonawczy albo zagraniczny tytuł wykonawczy, podaje się również nazwę tego tytułu wykonawczego.  

4) Podaje się opłatę egzekucyjną w wysokości nieprzekraczającej 10%: należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień 

wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów upomnienia, nie więcej jednak niż 40.000 zł. 

 

UWAGA!  

I) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie więcej niż trzech tytułów wykonawczych, można w protokole dodać części przeznaczone na ujęcie tych tytułów 

wykonawczych, oznaczając je kolejnym numerem.  

II) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie tytułów wykonawczych obejmujących należności pieniężne, od których nalicza się różne  rodzaje odsetek, dla każdego rodzaju odsetek dodaje 

się kolejny blok zajęcia oznaczony cyfrą rzymską, oznaczając go kolejnym numerem. W blokach dotyczących tej samej należności pieniężnej podaje się kwotę tej należności w 

rozbiciu na kwoty, od których nalicza się różne rodzaje odsetek. 
III) Kwoty podaje się w złotych i dziesiątkach groszy. 

 

 

POUCZENIE DLA ZOBOWIĄZANEGO 

 Zajęcie praw majątkowych związanych z odbieranym dokumentem jest skuteczne z chwilą podpisania niniejszego protokołu przez 

poborcę skarbowego. 

 Organ egzekucyjny może z mocy samego zajęcia praw majątkowych związanych z dokumentem wykonywać wszelkie prawa 

zobowiązanego w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji. Zobowiązany udziela organowi egzekucyjnemu wszelkich wyjaśnień 

potrzebnych do dochodzenia należności pieniężnej.  

 Zobowiązanemu przysługuje skarga na zajęcie egzekucyjne. Skargę wnosi się do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia 

zawiadomienia zobowiązanego o czynności egzekucyjnej, tj. od dnia doręczenia niniejszego protokołu. W ramach skargi badana jest 

zgodność dokonania czynności zajęcia z przepisami prawa (art. 54 ustawy). Skarga nie zastępuje innych środków zaskarżenia 

przewidzianych w ustawie. 

 Zobowiązany nie może realizować zajętych praw majątkowych związanych z dokumentem poza częścią wolną od egzekucji, ani 

rozporządzać zajętymi prawami w żaden inny sposób. 

 Zobowiązanemu doręcza się odpisy/ wydruki tytułów wykonawczych wymienionych w niniejszym protokole, o ile nie zostały wcześniej 

doręczone. 

 

POUCZENIE DLA ZOBOWIĄZANEGO W PRZYPADKU ZBIEGU EGZEKUCJI 

 W razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo zbiegu egzekucji administracyjnych do prawa majątkowego związanego z 

dokumentem wymienionym w niniejszym protokole zobowiązany, pod rygorem odpowiedzialności za szkodę, niezwłocznie zawiadamia 

o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę sporządzenia protokołu - dokumentu zajęcia prawa majątkowego 

związanego z dokumentem przez te organy i wysokość należności, na poczet których zajęcia zostały dokonane (art. 69a § 2 ustawy).  

 W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej prowadzonej na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej albo zagranicznego tytułu wykonawczego określonych w ustawie z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy 

przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 425) i egzekucji sądowej bądź 

egzekucji administracyjnej do prawa majątkowego związanego z dokumentem wymienionym w niniejszym protokole – egzekucje 
prowadzi łącznie administracyjny organ egzekucyjny, który dokonał zajęcia w egzekucji prowadzonej na podstawie jednolitego tytułu 

wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego (art. 62 § 2 i art. 63 § 1 ustawy).  

 W przypadku kolejnego zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo zbiegu egzekucji administracyjnych do tego samego prawa 

majątkowego związanego z dokumentem, egzekucję przejmuje organ egzekucyjny, który prowadzi łącznie egzekucje w wyniku 

pierwszego zbiegu (art. 62e i art. 63 § 1 ustawy).  

 Wierzyciel może dochodzić odszkodowania od zobowiązanego na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego za szkody wyrządzone 

wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku, o którym mowa powyżej (art. 168c § 2 ustawy). 

 Na zobowiązanego, który nie powiadomi organu egzekucyjnego o zajęciu przez inny organ egzekucyjny tych samych praw majątkowych 

związanych z dokumentem, organ egzekucyjny może nałożyć karę pieniężną do wysokości 3800 zł (168d § 3 ustawy). 
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Załącznik nr 9 

 

Wzór 

 

PROTOKÓŁ ZAJĘCIA AUTORSKIEGO PRAWA MAJĄTKOWEGO I PRAWA POKREWNEGO LUB PRAWA WŁASNOŚCI 

PRZEMYSŁOWEJ/ ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ1) 

 
 

 

 

 

 
(oznaczenie organu egzekucyjnego)  

............................................................................................................................. .. 

............................................................................................................................. .. 

............................................................................................................................. . 

............................................................................................................................. .. 
(rodzaj i opis zajętego prawa) 

Wartość szacunkowa 

zajętego prawa 

 
 

 

................................zł 

Na podstawie art. 96g § 1/ § 21) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018  r.  poz. 1314, z późn. zm.), 

zwanej dalej „ustawą”, dokonuje się zajęcia/ zawiadamia się o zajęciu1) ww. prawa majątkowego oraz korzyści z tego prawa na pokrycie należności 

pieniężnych  

.................................................................................................................................................................................................................................................. 
(oznaczenie zobowiązanego2)) 

I. 
z tytułu........................................................................za okres................................................z terminem płatności w dniu........................................ 

w kwocie....................................zł..........gr, z tego należność główna...............................................zł..........gr, odsetki za zwłokę/ połowa odsetek za zwłokę/ 
podwyższona stawka odsetek za zwłokę/ za zwłokę od należności celnych/ ustawowe/ ustawowe za opóźnienie/ ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych/ 

nie pobiera się1) naliczone do dnia sporządzenia protokołu ............................................zł..........gr.  

Dalsze odsetki nalicza się od kwoty.....................................................zł...........gr wg stopy ...............%.  

Należność pieniężna jest objęta tytułem wykonawczym3)...................................................................................................................................................,  

……………………………................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................... 
 

II. 
z tytułu.....................................................................za okres...................................................z terminem płatności w dniu ...................................... 

w kwocie ................................zł..........gr, z tego należność główna ……………..............................zł..........gr, odsetki za zwłokę/ połowa odsetek za zwłokę/ 

podwyższona stawka odsetek za zwłokę/ za zwłokę od należności celnych ustawowe/ ustawowe za opóźnienie/ ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych/ 

nie pobiera się1) naliczone do dnia sporządzenia protokołu ............................................zł..........gr.  
Dalsze odsetki nalicza się od kwoty.....................................................zł...........gr wg stopy ...............%.  

Należność pieniężna jest objęta tytułem wykonawczym3)...................................................................................................................................................,  

……………………………................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................................................. 

 

III. 
z tytułu.....................................................................za okres...................................................z terminem płatności w dniu............................. 

w kwocie ...............................zł..........gr, z tego należność główna …………...................................zł..........gr, odsetki za zwłokę/ połowa odsetek za zwłokę/ 

podwyższona stawka odsetek za zwłokę/ za zwłokę od należności celnych/ ustawowe/ ustawowe za opóźnienie/ ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych/ 
nie pobiera się1) naliczone do dnia sporządzenia protokołu ............................................zł..........gr.  

Dalsze odsetki nalicza się od kwoty.....................................................zł...........gr wg stopy ...............%.  
Należność pieniężna jest objęta tytułem wykonawczym3)...................................................................................................................................................,  

……………………………................................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................................................................. 
 

kwota kosztów upomnienia             ……………………………….    

kwota kosztów egzekucyjnych        ………….……………………, w tym: 

opłaty manipulacyjnej                      ………………………………. 

opłaty za czynności egzekucyjne     ………………………………. 

wydatków egzekucyjnych                ………………………………. 

opłaty egzekucyjnej4)                         .………………………………. 

 

powstałych w umorzonym  
postepowaniu egzekucyjnym           ……………………………….. 

 

 

 

RAZEM DOCHODZONE 

NALEŻNOŚCI  

                             

                               zł       gr 

WNIOSEK 

Na podstawie art. 96g § 5 pkt 4 ustawy wnioskuje się o dokonanie we 
właściwym rejestrze Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wpisu o 

zajęciu prawa objętego protokołem/ zawiadomieniem1). 

 

 

 

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego) 

Osoby uczestniczące przy sporządzaniu protokołu: 

................................................     .................................................  
                   (imię i nazwisko)                                                (podpis) 

................................................     .................................................  
                    (imię i nazwisko)                                                (podpis) 

................................................     .................................................  
                    (imię i nazwisko)                                                (podpis) 

................................................     ................................................. 
                    (imię i nazwisko)                                                (podpis) 

Data (dzień-miesiąc-rok) 

Wzmianka o przyczynie braku podpisów: 

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

...........................................................................................................  

Podpis i pieczątka poborcy skarbowego  
 

Protokół sporządzono ……………………………………..………………… 

………………………………………………….……………………………… 

(oznaczenie miejsca, daty i godziny) 

Potwierdzam otrzymanie odpisu protokołu 

………………….................................................................................                                                                         
(podpis zobowiązanego) 
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1) Niepotrzebne skreślić.  

2) Podaje się imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego, adres jego zamieszkania lub siedzibę, numer PESEL, REGON lub NIP. 

3) Podaje się: numer tytułu wykonawczego oraz oznaczenie wierzyciela, który wystawił ten tytuł wykonawczy. Jeżeli podstawą sporządzenia protokołu zajęcia jest jednolity tytuł 

wykonawczy albo zagraniczny tytuł wykonawczy, podaje się również nazwę tego tytułu wykonawczego. 

4) Podaje się opłatę egzekucyjną w wysokości nieprzekraczającej 10%: należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia 

tytułu wykonawczego i kosztów upomnienia, nie więcej jednak niż 40.000 zł. 

  

UWAGA!  

I) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie więcej niż trzech tytułów wykonawczych, można w protokole dodać części przeznaczone na ujęcie tych tytułów wykonawczych,  

oznaczając je kolejnym numerem.  

II) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie tytułów wykonawczych obejmujących należności pieniężne, od których nalicza się różne rodzaje odsetek, dla każdego rodzaju odsetek  

dodaje się kolejny blok zajęcia oznaczony cyfrą rzymską, oznaczając go kolejnym numerem. W blokach dotyczących tej samej należności pieniężnej podaje się kwotę tej  

należności w rozbiciu na kwoty, od których nalicza się różne rodzaje odsetek. 

III) Kwoty podaje się w złotych i dziesiątkach groszy. 

 

POUCZENIE DLA ZOBOWIĄZANEGO 

 Zajęcie prawa majątkowego oraz korzyści z tego prawa jest skuteczne z chwilą podpisania niniejszego protokołu przez poborcę skarbowego oraz 

zobowiązanego lub świadków albo w przypadku praw, o których mowa w art. 96g § 1 pkt 2-5, 7 i 8 ustawy, również doręczenia Urzędowi Patentowemu 

Rzeczypospolitej Polskiej zawiadomienia o zajęciu, jeżeli było wcześniejsze.  

 Organ egzekucyjny może z mocy samego zajęcia autorskiego prawa majątkowego i prawa pokrewnego lub prawa własności przemysłowej wykonywać 

wszelkie prawa zobowiązanego w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji. Zobowiązany udziela organowi egzekucyjnemu wszelkich wyjaśnień 

potrzebnych do dochodzenia należności pieniężnej. 

 Zobowiązanemu przysługuje skarga na zajęcie egzekucyjne. Skargę wnosi się do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia 

zobowiązanego o czynności egzekucyjnej, tj. od dnia doręczenia niniejszego protokołu/ zawiadomienia. W ramach skargi badana jest zgodność dokonania 

czynności zajęcia z przepisami prawa (art. 54 ustawy). Skarga nie zastępuje innych środków zaskarżenia przewidzianych w ustawie. 

 Zobowiązanemu przysługuje w terminie 7 dni od dnia zajęcia prawo wniesienia do organu egzekucyjnego zarzutu na oszacowanie dokonane przez poborcę 

skarbowego. W przypadku nieuwzględnienia zarzutu zobowiązanego organ egzekucyjny zwraca się do biegłego skarbowego o oznaczenie wartości 

zajętych praw. Koszty oszacowania przez biegłego skarbowego ponosi zobowiązany (art. 96h § 3 ustawy). 

 Zobowiązany nie może rozporządzać zajętymi prawami. 

 Zobowiązanemu doręcza się odpisy/ wydruki tytułów wykonawczych wymienionych w niniejszym protokole/ zawiadomieniu, o ile nie zostały wcześniej 

doręczone. 

 

POUCZENIE DLA ZOBOWIĄZANEGO W PRZYPADKU ZBIEGU EGZEKUCJI 

 W razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo zbiegu egzekucji administracyjnych do autorskiego prawa majątkowego i prawa pokrewnego lub 

prawa własności przemysłowej zobowiązany, pod rygorem odpowiedzialności za szkodę, niezwłocznie zawiadamia o zbiegu egzekucji  właściwe organy 

egzekucyjne, wskazując datę sporządzenia protokołu zajęcia (dokumentu zajęcia) autorskiego prawa majątkowego i prawa pokrewnego oraz prawa 

własności przemysłowej przez te organy i wysokość należności, na poczet których zajęcia zostały dokonane (art. 69a § 2 ustawy). 

 W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej prowadzonej na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

albo zagranicznego tytułu wykonawczego określonych w ustawie z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, 
należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 425) i egzekucji sądowej bądź egzekucji administracyjnej do autorskiego prawa 

majątkowego i prawa pokrewnego lub prawa własności przemysłowej wymienionego w niniejszym protokole – egzekucję prowadzi łącznie 

administracyjny organ egzekucyjny, który dokonał zajęcia w egzekucji prowadzonej na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego albo zagranicznego 

tytułu wykonawczego (art. 62 § 2 i art. 63 § 1 ustawy).  

 W przypadku kolejnego zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo zbiegu egzekucji administracyjnych do tych samych autorskich praw 

majątkowych i praw pokrewnych lub praw własności przemysłowej, egzekucję przejmuje organ egzekucyjny, który prowadzi łącznie egzekucje w wyniku 

pierwszego zbiegu (art. 62e i art. 63 § 1 ustawy).  

 Wierzyciel może dochodzić odszkodowania od zobowiązanego na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego za szkody wyrządzone wskutek niewykonania 

lub nienależytego wykonania obowiązku, o którym mowa powyżej (art. 168c § 2 ustawy).   

 Na zobowiązanego, który nie powiadomi organu egzekucyjnego o zajęciu przez inny organ tych samych autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych 

lub praw własności przemysłowej, organ egzekucyjny może nałożyć karę pieniężną do wysokości 3800 zł (168d § 3 ustawy). 
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Załącznik nr 10 

 
Wzór 

 

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU UDZIAŁU W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
 

 

 
 

............................................................................ 
(oznaczenie organu egzekucyjnego) 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
(nazwa i siedziba spółki) 

data wystawienia 

zawiadomienia1)  

.............................. 

   

 

.............................................................................................................................. 
(nr zawiadomienia) 

 

Na podstawie art. 96j § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, 

zawiadamia się ww. spółkę o zajęciu udziału 
 

 

 
 

 

 

 
 

……………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

  (nazwa i adres siedziby spółki 

lub imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby zobowiązanego) 

 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

                                             (oznaczenie zobowiązanego2)) 

i wzywa się spółkę, aby żadnych należności przypadających zobowiązanemu z tytułu zajętego udziału nie uiszczała zobowiązanemu, lecz należne 

kwoty przekazała organowi egzekucyjnemu na pokrycie należności  
 

objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi przez ........................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                        
(oznaczenie wierzyciela) 

Poz. Nr systemowy 

sprawy organu 

egzekucyjnego3)  

 

 

 

 

 

Nr tytułu wykonawczego4) 
Dane dotyczące dochodzonych należności pieniężnych 

rok / okres / termin płatności kwota należności głównej odsetki 

1     rodzaj5) 

stopa 

podstawa6) 

kwota 

2     rodzaj5) 

stopa 

podstawa6) 

kwota 

3     rodzaj5) 

stopa 

podstawa6) 

kwota 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM 

kwota należności głównej 

 

....................................................... 

 

kwota kosztów egzekucyjnych 

 

           …………………….…………, w tym: 

 

22) opłaty manipulacyjnej 

 

23) opłaty za czynności egzekucyjne 

 

24) wydatków egzekucyjnych 

 

kwota odsetek 

 

………................................ 

 

 

 

 

 

 

…………………………. 

 

…………………………. 

 

…………………………. 

kwota kosztów upomnienia 

 

............................................... 

 

 

 

 

 

4) opłaty egzekucyjnej7) 

 

5) powstałych w umorzonym 

postepowaniu 

egzekucyjnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………. 

 

 

 

………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM DOCHODZONE 

NALEŻNOŚCI   

 

………………….......................... 

 Odsetki naliczono na dzień1) ................................. 
 
DODATKOWA INFORMACJA 

Za każdy następny dzień należy naliczać odsetki wg poniższej informacji. W przypadku zmiany stopy odsetek, spółka zostanie poinformowana  

o tej zmianie przez organ egzekucyjny. 

Poz. Suma kwot, od których nalicza się ten sam rodzaj odsetek  Rodzaj odsetek5) Stopa odsetek 

1 
   

Kwoty uzyskane z zajęcia do wysokości wyżej określonej należy wpłacić, powołując się na numer niniejszego zawiadomienia, na rachunek bankowy: 

 
 

 

..................................................................................................................................................................................... 
(nazwa banku i numer rachunku bankowego) 

 
 

............................................................................................ 
(podpis z podaniem imienia, 

nazwiska i stanowiska służbowego) 
1) Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr. 

2) Podaje się imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego, adres jego zamieszkania lub siedzibę, numer PESEL, REGON lub NIP. 

3) Nie podaje się, jeżeli organ egzekucyjny nie nadaje numeru systemowego sprawie egzekucyjnej. 
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4) Podaje się również nazwę jednolitego tytułu wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego, jeżeli był podstawą wystawienia zawiadomienia o zajęciu. 

5) Podaje się odpowiednio: „za zwłokę”, „połowa odsetek za zwłokę”, „podwyższona stawka odsetek za zwłokę”, „za zwłokę od należności celnych”, „ustawowe”, „ustawowe za opóźnienie”, „ustawowe 

za opóźnienie w transakcjach handlowych”, „nie pobiera się”. 

6) Podaje się kwotę, od której nalicza się odsetki, jeżeli dochodzoną należnością jest ryczałt lub zaliczka na podatek. 

7) Podaje się opłatę egzekucyjną w wysokości nieprzekraczającej 10%: należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów upomnienia,  

nie więcej jednak niż 40.000 zł. 

 

UWAGA!  

I) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie więcej niż trzech tytułów wykonawczych jednego wierzyciela, można w zawiadomieniu dodać wiersze w tabeli przeznaczonej na ujęcie tych tytułów wykonawczych, 

oznaczając je kolejnym numerem. 

II) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie tytułów wykonawczych różnych wierzycieli, można w zawiadomieniu dodać tabele przeznaczone na ujęcie tytułów wykonawczych tych wierzycieli,  

z tym że każdą tabelę poprzedza się wyrazami: „objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi przez”, a także oznaczeniem wierzyciela. 

III) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie tytułów wykonawczych obejmujących należności pieniężne, od których nalicza się różne rodzaje odsetek, dodaje się wiersze:  

– w tabeli przeznaczonej na ujęcie tytułów wykonawczych jednego wierzyciela, oznaczając je kolejnym numerem. W wierszach dotyczących tej samej należności pieniężnej, w kolumnie   

„kwota należności głównej” podaje się kwotę tej należności w rozbiciu na kwoty, od których nalicza się różne rodzaje odsetek, 

– w tabeli zawierającej informację dotyczącą naliczania dalszych odsetek, oznaczając je kolejnym numerem.  

IV) Kwoty podaje się w złotych i dziesiątkach groszy. 

 

POUCZENIE DLA SPÓŁKI 

 Zajęcie udziału oraz wierzytelności z tego prawa jest dokonane z chwilą doręczenia spółce niniejszego zawiadomienia. 

 Spółka nalicza odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, należne od następnego dnia po dniu wystawienia zawiadomienia o zajęciu udziału w 

spółce do dnia przekazania organowi egzekucyjnemu środków pieniężnych uzyskanych z zajęcia. Jeżeli spółka przekazuje organowi egzekucyjnemu środki 

pieniężne za pośrednictwem rachunku bankowego, nalicza odsetki do dnia obciążenia rachunku bankowego przekazywaną kwotą (art. 70 ustawy). 

 Jeżeli spółka bezpodstawnie uchyla się od przekazania zajętej wierzytelności albo części wierzytelności organowi egzekucyjnemu, zajęta wierzytelność albo 

część wierzytelności może być ściągnięta od spółki w trybie egzekucji administracyjnej (art. 71b ustawy). 

 Spółka, która nie wykonała lub nienależycie wykonała ciążące na niej obowiązki związane z realizacją egzekucyjnego zajęcia udziału w spółce, odpowiada 

za szkody wyrządzone z tego powodu wierzycielowi na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 168c § 1 ustawy). 

 Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków związanych z egzekucją z udziału w spółce, może zastać nałożona kara pieniężna do wysokości 

3800 zł. Kara ta może być powtarzana (art. 168e ustawy). 

 

POUCZENIE DLA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZBIEGU EGZEKUCJI  

 W razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo zbiegu egzekucji administracyjnych do tego samego udziału oraz wierzytelności  

z tego prawa, gdy zajęte kwoty nie wystarczają na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych, spółka przekazuje należność na rzecz tego organu, który 

pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności pieniężnych w 

wyższej kwocie (art. 69a § 1 pkt 1 ustawy).  

 W tytule polecenia przelewu spółka wpisuje numer zawiadomienia o zajęciu (dot. egzekucji administracyjnej), numer sygnatury akt sprawy egzekucyjnej 

(dot. egzekucji sądowej) oraz informację, że realizacja zajęcia następuje w wyniku zbiegu egzekucji poprzez wpisanie skrótu: „ZBIEG”. 

 W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej prowadzonej na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

albo zagranicznego tytułu wykonawczego określonych w ustawie z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, 

należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 425) i egzekucji sądowej bądź egzekucji administracyjnej do tego samego udziału 

oraz wierzytelności z tego prawa – spółka przekazuje należność na rzecz administracyjnego organu egzekucyjnego, który dokonał zajęcia w egzekucji 

prowadzonej na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego (art. 62 § 2 i art. 63 § 1 ustawy).  

 W przypadku kolejnego zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo zbiegu egzekucji administracyjnych do tego samego udziału oraz wierzytelności z 

tego prawa, egzekucję przejmuje organ egzekucyjny, który prowadzi łącznie egzekucje w wyniku pierwszego zbiegu (art. 62e i art. 63 § 1 ustawy). 

 Pod rygorem odpowiedzialności za szkodę, spółka niezwłocznie zawiadamia o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę doręczenia 

zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet których zajęcia zostały dokonane (art. 69a § 1 pkt 2 ustawy).  

 Spółka, która nie wykonała lub nienależycie wykonała ww. obowiązki, odpowiada za szkody wyrządzone z tego powodu wierzycielowi na podstawie 

przepisów Kodeksu cywilnego (art. 168c § 1 ustawy). 

POUCZENIE DLA ZOBOWIĄZANEGO 

 Zobowiązanemu przysługuje skarga na zajecie egzekucyjne. Skargę wnosi się do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia 

zobowiązanego o czynności egzekucyjnej, tj. od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. W ramach skargi badana jest zgodność dokonania czynności 

zajęcia z przepisami prawa (art. 54 ustawy). Skarga nie zastępuje innych środków zaskarżenia przewidzianych w ustawie. 

 Organ egzekucyjny może z mocy samego zajęcia udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywać wszelkie prawa zobowiązanego w 

zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji. Zobowiązany udziela organowi egzekucyjnemu wszelkich wyjaśnień potrzebnych do dochodzenia 

należności pieniężnej. 

 Zobowiązanemu nie wolno odebrać należności przypadających z tytułu zajętego udziału, ani rozporządzać zajętym udziałem. 

 Zobowiązanemu, któremu uprzednio nie doręczono odpisów/ wydruków tytułów wykonawczych wymienionych w niniejszym zawiadomieniu, przesyła się, 

jako załączniki, odpisy/ wydruki tych tytułów. 
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Załącznik nr 11 

 
Wzór 

 

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU POZOSTAŁYCH PRAW MAJĄTKOWYCH 
 

 

 

 

 

............................................................................ 
(oznaczenie organu egzekucyjnego) 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
(nazwa i adres dłużnika zajętej wierzytelności) 

data wystawienia 

zawiadomienia1)  

.............................. 

   

 

............................................................................................................................. 
(nr zawiadomienia) 

 

 
 

Na podstawie art. 96l pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wzywa się 

ww. dłużnika, aby należnej od niego kwoty  

z tytułu ................................................................................................................ 

………….................................................................................................................. 

 
 

 

 

 

 

 
 

                  (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby  

                              dłużnika zajętej wierzytelności lub zobowiązanego) 

bez zgody organu egzekucyjnego nie uiszczał zobowiązanemu 
 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

(oznaczenie zobowiązanego2)) 

oraz wzywa się do przekazania organowi egzekucyjnemu środków pieniężnych uzyskanych wskutek wykonania prawa majątkowego oraz 

wierzytelności z tego prawa do wysokości egzekwowanej należności objętej tytułami wykonawczymi wystawionymi  

przez .......................................................................................................................................................................................................................... 
                                                                                               (oznaczenie wierzyciela) 

Poz. Nr systemowy 

sprawy organu 

egzekucyjnego3) 

Nr tytułu wykonawczego4) 
Dane dotyczące dochodzonych należności pieniężnych 

rok / okres / termin płatności kwota należności głównej odsetki 

1     rodzaj5) 

stopa 

podstawa6) 

kwota 

2     rodzaj5) 

stopa 

podstawa6) 

kwota 

3     rodzaj5) 

stopa 

podstawa6) 

kwota 
 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM 

kwota należności głównej 

 

.............................................................. 

 

 

kwota kosztów egzekucyjnych 

 

           …………………….…………, w tym: 

 

25) opłaty manipulacyjnej 

 

26) opłaty za czynności egzekucyjne 

 

27) wydatków egzekucyjnych 

 

kwota odsetek 

 

................................................. 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

 

…………………………… 

 

…………………………… 

kwota kosztów upomnienia 

 

............................................ 

 

 

 

 

 

 

28) opłaty egzekucyjnej7) 

 

29) powstałych w umorzonym 

postepowaniu 

egzekucyjnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………….…. 

 

 

…………………....... 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM DOCHODZONE 

NALEŻNOŚCI 

 

…………………...................................... 

 Odsetki naliczono na dzień1) ..................................  
 
DODATKOWA INFORMACJA 
Za każdy następny dzień należy naliczać odsetki wg poniższej informacji. W przypadku zmiany stopy odsetek, dłużnik zajętej wierzytelności zostanie 
poinformowany o tej zmianie przez organ egzekucyjny. 

Poz. Suma kwot, od których nalicza się ten sam rodzaj odsetek  Rodzaj odsetek5) Stopa odsetek 

1 
   

Kwoty uzyskane z zajęcia do wysokości wyżej określonej należy wpłacić, powołując się na numer niniejszego zawiadomienia, na rachunek bankowy: 

 
 

...................................................................................................................................................................................... 
(nazwa banku i numer rachunku bankowego) 

 
 

.............................................................................................. 
(podpis z podaniem imienia, 

nazwiska i stanowiska służbowego) 
1) Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr. 

2) Podaje się imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego, adres jego zamieszkania lub siedzibę, numer PESEL, REGON lub NIP. 

3) Nie podaje się, jeżeli organ egzekucyjny nie nadaje numeru systemowego sprawie egzekucyjnej.  



– 39 – 
4) Podaje się również nazwę jednolitego tytułu wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego, jeżeli był podstawą wystawiania zawiadomienia o zajęciu. 

5) Podaje się odpowiednio: „za zwłokę”, „połowa odsetek za zwłokę”, „podwyższona stawka odsetek za zwłokę”, „za zwłokę od należności celnych”, „ustawowe”, „ustawowe za opóźnienie”, „ustawowe za 

opóźnienie w transakcjach handlowych”, „nie pobiera się”. 

6) Podaje się kwotę, od której nalicza się odsetki, jeżeli dochodzoną należnością jest ryczałt lub zaliczka na podatek. 

7) Podaje się opłatę egzekucyjną w wysokości nieprzekraczającej 10%: należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów 

upomnienia, nie więcej jednak niż 40.000 zł. 

 

UWAGA!  

I) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie więcej niż trzech tytułów wykonawczych jednego wierzyciela, można w zawiadomieniu dodać wiersze w tabeli przeznaczonej na ujęcie tych tytułów wykonawczych, 

oznaczając je kolejnym numerem. 

II) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie tytułów wykonawczych różnych wierzycieli, można w zawiadomieniu dodać tabele przeznaczone na ujęcie tytułów wykonawczych tych wierzycieli,  

z tym że każdą tabelę poprzedza się wyrazami: „objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi przez”, a także oznaczeniem wierzyciela. 

III) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie tytułów wykonawczych obejmujących należności pieniężne, od których nalicza się różne rodzaje odsetek, dodaje się wiersze:  

– w tabeli przeznaczonej na ujęcie tytułów wykonawczych jednego wierzyciela, oznaczając je kolejnym numerem. W wierszach dotyczących tej samej należności pieniężnej, w kolumnie   

„kwota należności głównej” podaje się kwotę tej należności w rozbiciu na kwoty, od których nalicza się różne rodzaje odsetek, 

– w tabeli zawierającej informację dotyczącą naliczania dalszych odsetek, oznaczając je kolejnym numerem.  

IV) Kwoty podaje się w złotych i dziesiątkach groszy. 

 

WEZWANIE DŁUŻNIKA ZAJĘTEJ WIERZYTELNOŚCI 

Wzywa się dłużnika zajętej wierzytelności, aby w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia złożył organowi egzekucyjnemu oświadczenie: 
1. o uznaniu zajętego prawa majątkowego zobowiązanego; 

2. o przekazaniu organowi egzekucyjnemu z zajętego prawa kwoty na pokrycie należności lub o odmowie przekazania organowi egzekucyjnemu z 

zajętego prawa kwoty na pokrycie należności oraz jej przyczynie;   
3. w jakim sądzie lub przed jakim organem toczy się albo toczyła się sprawa o zajęte prawo.  

 

POUCZENIE DLA DŁUŻNIKA ZAJĘTEJ WIERZYTELNOŚCI  

 Zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia niniejszego zawiadomienia. 

 Dłużnik zajętej wierzytelności nalicza odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, należne od następnego dnia po dniu wystawienia 

zawiadomienia o zajęciu pozostałych praw majątkowych do dnia przekazania organowi egzekucyjnemu środków pieniężnych uzyskanych  

z zajęcia. Jeżeli dłużnik zajętej wierzytelności przekazuje organowi egzekucyjnemu środki pieniężne za pośrednictwem rachunku bankowego, nalicza 

odsetki do dnia obciążenia rachunku bankowego przekazywaną kwotą (art. 70 ustawy). 

 Jeżeli dłużnik zajętej wierzytelności bezpodstawnie uchyla się od przekazania środków pieniężnych uzyskanych wskutek wykonania prawa majątkowego 

oraz wierzytelności z tego prawa albo części środków pieniężnych uzyskanych wskutek wykonania prawa majątkowego oraz części wierzytelności z tego 
prawa organowi egzekucyjnemu, mimo że prawo majątkowe zostało przez niego uznane i jest wymagalne, zajęta wierzytelność albo część wierzytelności 

może być ściągnięta od dłużnika zajętej wierzytelności w trybie egzekucji administracyjnej (art. 71b ustawy). 

 Dłużnik zajętej wierzytelności, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ciążące na nim obowiązki związane z realizacją egzekucyjnego zajęcia prawa 

majątkowego, odpowiada za szkody wyrządzone z tego powodu wierzycielowi na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 168c § 1 ustawy). 

 Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków związanych z egzekucją z praw, może zastać nałożona kara pieniężna do wysokości 3800 zł. 

Kara ta może być powtarzana (art. 168e ustawy).  

POUCZENIE DLA DŁUŻNIKA ZAJĘTEJ WIERZYTELNOŚCI W PRZYPADKU ZBIEGU EGZEKUCJI  

  W razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo zbiegu egzekucji administracyjnych do tego samego prawa majątkowego, gdy zajęte kwoty nie 

wystarczają na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych, dłużnik zajętej wierzytelności przekazuje należność na rzecz tego organu, który pierwszy 

dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności pieniężnych w wyższej 

kwocie (art. 69a § 1 pkt 1 ustawy).  

 W tytule polecenia przelewu dłużnik zajętej wierzytelności wpisuje numer zawiadomienia o zajęciu (dot. egzekucji administracyjnej), numer sygnatury akt 

sprawy egzekucyjnej (dot. egzekucji sądowej) oraz informację, że realizacja zajęcia następuje w wyniku zbiegu egzekucji poprzez wpisanie skrótu: 

„ZBIEG”. 

 W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej prowadzonej na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

albo zagranicznego tytułu wykonawczego określonych w ustawie z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, 

należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 425) i egzekucji sądowej bądź egzekucji administracyjnej do tego samego prawa 

majątkowego – dłużnik zajętej wierzytelności przekazuje należność na rzecz administracyjnego organu egzekucyjnego, który dokonał zajęcia w egzekucji 

prowadzonej na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego (art. 62 § 2 i art. 63 § 1 ustawy). 

 W przypadku kolejnego zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo zbiegu egzekucji administracyjnych do tego samego prawa majątkowego, 

egzekucję przejmuje organ egzekucyjny, który prowadzi łącznie egzekucje w wyniku pierwszego zbiegu (art. 62e i art. 63 § 1 ustawy). 

 Pod rygorem odpowiedzialności za szkodę, dłużnik zajętej wierzytelności niezwłocznie zawiadamia o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, 

wskazując datę doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet których zajęcia zostały dokonane (art. 

69a § 1 pkt 2 ustawy).  

 Dłużnik zajętej wierzytelności, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ww. obowiązki, odpowiada za szkody wyrządzone z tego powodu 

wierzycielowi na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 168c § 1 ustawy). 

 

POUCZENIE DLA ZOBOWIĄZANEGO 

 Zobowiązanemu przysługuje skarga na zajęcie egzekucyjne. Skargę wnosi się do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia 

zobowiązanego o czynności egzekucyjnej, tj. od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. W ramach skargi badana jest zgodność dokonania czynności 

zajęcia z przepisami prawa (art. 54 ustawy). Skarga nie zastępuje innych środków zaskarżenia przewidzianych w ustawie.  

 Organ egzekucyjny może z mocy samego zajęcia praw majątkowych wykonywać wszelkie prawa zobowiązanego w zakresie niezbędnym do prowadzenia 

egzekucji. Zobowiązany udziela organowi egzekucyjnemu wszelkich wyjaśnień potrzebnych do dochodzenia należności pieniężnej. 

 Zobowiązanemu nie wolno odebrać należności przypadających z tytułu zajętego prawa ani rozporządzać zajętym prawem lub ustanowionym dla niego 

zabezpieczeniem.  

 Zobowiązanemu, któremu uprzednio nie doręczono odpisów/ wydruków tytułów wykonawczych wymienionych w niniejszym zawiadomieniu, przesyła 

się, jako załączniki, odpisy/ wydruki tych tytułów. 
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      Załącznik nr 12 

Wzór 
 

PROTOKÓŁ ZAJĘCIA I ODBIORU RUCHOMOŚCI 
 

PROTOKÓŁ ZAJĘCIA RUCHOMOŚCI 

 

 

 

 

(oznaczenie organu egzekucyjnego) 

Na podstawie art. 97 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, dokonuje się 

zajęcia ruchomości na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych 

 ……………………...…..……..…………………………………………………………….…… 
……………………………………………………...……………………….…………….……… 

(oznaczenie zobowiązanego1)) 

objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi przez ………….………………….………………………………………………............. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                   (oznaczenie wierzyciela) 

Poz. Nr systemowy 

sprawy organu 

egzekucyjnego2) 

Nr tytułu wykonawczego3) 

 

Dane dotyczące dochodzonych należności  

Rok/ okres/ termin 

płatności  

Kwota należności 

głównej 

 Odsetki  

1     
rodzaj4) 
stopa 
podstawa5) 
kwota 

2     
rodzaj4)  
stopa 
podstawa5) 
kwota 

3     
rodzaj4) 
stopa 
podstawa5) 
kwota 

4     
rodzaj4) 
stopa 
podstawa5) 
kwota 

5     
rodzaj4) 
stopa 
podstawa5) 
kwota 

6     
rodzaj4) 
stopa 
podstawa5) 
kwota 

7     
rodzaj4) 
stopa 
podstawa5) 
kwota 

8     
rodzaj4) 
stopa 
podstawa5) 
kwota 

9     
rodzaj4) 
stopa 
podstawa5) 
kwota 

10     
rodzaj4) 
stopa 
podstawa5) 
kwota 

 

kwota kosztów upomnienia             ……………………………….    

 

kwota kosztów egzekucyjnych        ………….……………………, w tym: 

opłaty manipulacyjnej                        ………………………………. 

opłaty za czynności egzekucyjne       ………………………………. 

wydatków egzekucyjnych                  ………………………………. 

opłaty egzekucyjnej7)                         .………………………………. 

powstałych w umorzonym  

postepowaniu egzekucyjnym             ……………………………….. 

 

 

RAZEM DOCHODZONE 

NALEŻNOŚCI 

 

 

 

 

      …………..……………………zł…..….. gr 

 

                                                           
1) Podaje się imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego, adres jego zamieszkania lub siedziby, numer PESEL, REGON lub NIP. 

2) Nie podaje się, jeżeli organ egzekucyjny nie nadaje numeru systemowego sprawie egzekucyjnej. 

3) Podaje się również nazwę jednolitego tytułu wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego, jeżeli był podstawą sporządzenia protokołu zajęcia. 

4) Podaje się odpowiednio: „za zwłokę”, „połowa odsetek za zwłokę”, „podwyższona stawka odsetek za zwłokę”, „za zwłokę od należności celnych”, „ustawowe”, „ustawowe za 

opóźnienie”, „ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”, „nie pobiera się”. 

5) Podaje się kwotę, od której nalicza się odsetki, jeżeli dochodzoną należnością jest ryczałt lub zaliczka na podatek. 

6) Niepotrzebne skreślić. 

7) Podaje się opłatę egzekucyjną w wysokości nieprzekraczającej 10%: należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów 

upomnienia, nie więcej jednak niż 40.000 zł. 

 

UWAGA!  

I) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie więcej niż dziesięciu tytułów wykonawczych, można w protokole dodać wiersze w tabeli przeznaczonej na ujęcie tytułów wykonawczych 

oznaczając je kolejnym numerem. 

II) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez różnych wierzycieli, w miejscu przeznaczonym na oznaczenie wierzyciela podaje się 

oznaczenie wszystkich wierzycieli.  

III) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie tytułów wykonawczych obejmujących należności pieniężne, od których nalicza się różne rodzaje odsetek, dodaje się wiersze w tabeli 

przeznaczonej na ujęcie tytułów wykonawczych, oznaczając je kolejnym numerem; w wierszach dotyczących tej samej należności pieniężnej, w kolumnie „kwota należności 

głównej” podaje się kwotę tej należności w rozbiciu na kwoty, od których nalicza się różne rodzaje odsetek.  

IV) Kwoty podaje się w złotych i dziesiątkach groszy. 
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Strona 2
 

Lp. Wyszczególnienie i opis zajętych ruchomości Ilość 
Jednostka miary Wartość 

szacunkowa w zł 
Uwagi 

1  

 

    

2      

3      

4      

5      

 

Zgłoszone przez obecnych wnioski i oświadczenia: 

.................................................................................................. 

................................................................................................... 

...............................................................................................................

........................................................................................ 

 

Osoby uczestniczące przy sporządzaniu protokołu: 

..........................................................     .................................. 
                 (imię i nazwisko)                                           (podpis) 

..........................................................     .................................. 
               (imię i nazwisko)                                           (podpis) 

..........................................................     .................................. 

               (imię i nazwisko)                                           (podpis) 

..........................................................     .................................. 
               (imię i nazwisko)                                           (podpis) 

Wzmianka o przyczynie braku podpisów: 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

 

Protokół sporządzono................................................................ 

.................................................................................................. 
                        (oznaczenie miejsca, daty i godziny) 

 
 
 
 
 
 

(podpis i pieczątka poborcy skarbowego) 

Potwierdzam otrzymanie odpisu protokołu 

 

 …………………........................................................................ 

………………………….……………………………………… 
                                (podpis zobowiązanego) 

 
Ruchomości wymienione w poz. .................................................... protokołu mogą być sprzedane bezpośrednio po zajęciu, ponieważ 
……………………………………………………………………………………….………………………... (art. 104 § 2 ustawy). 

 

Zgoda zobowiązanego na sprzedaż zajętych ruchomości w drodze 

przetargu ofert  

 

................................................................................................... 

(podpis zobowiązanego) 

 

ADNOTACJA O POZOSTAWIENIU ZAJĘTYCH RUCHOMOŚCI POD DOZOREM 

Na każdej zajętej ruchomości umieszczono znak, ujawniający na zewnątrz jej zajęcie.  

Zajęte ruchomości wyszczególnione w poz. ……………………, pozostawiono pod dozorem zobowiązanego/ oddano pod dozór  

 
Pana(i)6): …………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………..……………….            …………………………………………………….. 
                (imię i nazwisko oraz adres zamieszkania)                                                                      (podpis dozorcy) 
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ADNOTACJE ORGANU EGZEKUCYJNEGO 

 

 
 

Strona 3
 

 

POUCZENIE DLA ZOBOWIĄZANEGO 

 Jeżeli egzekwowane należności nie zostaną zapłacone w terminie 7 dni od daty sporządzenia niniejszego protokołu, zajęte ruchomości zostaną sprzedane w 

trybie egzekucyjnym. 

 Organ egzekucyjny może z mocy samego zajęcia ruchomości wykonywać wszelkie prawa zobowiązanego w zakresie niezbędnym do prowadzenia 

egzekucji. Zobowiązany udziela organowi egzekucyjnemu wszelkich wyjaśnień potrzebnych do dochodzenia należności pieniężnej.  

 Odebranie zajętych ruchomości może nastąpić w każdej chwili. 

 Sprzedaż zajętych ruchomości może nastąpić, za zgodą wierzyciela i zobowiązanego, w drodze przetargu ofert, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, 

że w wyniku sprzedaży zajętej ruchomości w drodze licytacji publicznej nie uzyska się korzystnej ceny (art. 107a ustawy). 

 Jeżeli zajęte ruchomości zostaną przeznaczone do sprzedaży w drodze licytacji publicznej lub przetargu ofert, o ich dacie zobowiązany zostanie 

zawiadomiony przez doręczenie odpisu obwieszczenia o licytacji lub ogłoszenia o przetargu ofert.  

 Kto w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, 

że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, 

bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 300 § 2 Kodeksu karnego). 

 Na zobowiązanego, który nie powiadomi organu egzekucyjnego o zajęciu przez inny organ egzekucyjny ruchomości, organ egzekucyjny może nałożyć 

karę pieniężną do wysokości 3800 zł (art. 168d § 3 ustawy). 

 Zobowiązanemu przysługuje skarga na zajęcie egzekucyjne. Skargę wnosi się do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia 

zobowiązanego o czynności egzekucyjnej, tj. od dnia doręczenia niniejszego protokołu. W ramach skargi badana jest zgodność dokonania czynności zajęcia 

z przepisami prawa (art. 54 ustawy). Skarga nie zastępuje innych środków zaskarżenia przewidzianych w ustawie.  

 Zobowiązanemu przysługuje w terminie 5 dni od daty zajęcia ruchomości prawo wniesienia do organu egzekucyjnego skargi na oszacowanie dokonane 

przez poborcę skarbowego. W tym przypadku organ egzekucyjny jest obowiązany wezwać biegłego skarbowego do oszacowania wartości zajętych 

ruchomości (art. 99 § 2 ustawy). 

 Zobowiązanemu, któremu uprzednio nie doręczono odpisów/ wydruków tytułów wykonawczych wymienionych w niniejszym protokole, doręcza się 

odpisy/ wydruki tych tytułów. 

 

POUCZENIE DLA ZOBOWIĄZANEGO W PRZYPADKU ZBIEGU EGZEKUCJI 

 W razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo zbiegu egzekucji administracyjnych do ruchomości wymienionych w niniejszym protokole zajęcia 

zobowiązany, pod rygorem odpowiedzialności za szkodę, niezwłocznie zawiadamia o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę 

sporządzenia protokołu zajęcia (dokumentu zajęcia) ruchomości przez te organy i wysokość należności, na poczet których zajęcia zostały dokonane (art. 69a 

§ 2 ustawy). 

 W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej prowadzonej na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

albo zagranicznego tytułu wykonawczego określonych w ustawie z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, 

należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 425) i egzekucji sądowej bądź egzekucji administracyjnej do ruchomości 

wymienionych w niniejszym protokole – egzekucje prowadzi łącznie administracyjny organ egzekucyjny, który dokonał zajęcia w egzekucji prowadzonej 

na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego (art. 62 § 2 i art. 63 § 1 ustawy).  

 W przypadku kolejnego zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo zbiegu egzekucji administracyjnych do tych samych ruchomości, egzekucję 

przejmuje organ egzekucyjny, który prowadzi łącznie egzekucje w wyniku pierwszego zbiegu (art. 62e i art. 63 § 1 ustawy). 

  Wierzyciel może dochodzić odszkodowania od zobowiązanego na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego za szkody wyrządzone wskutek niewykonania 

lub nienależytego wykonania obowiązku, o którym mowa powyżej (art. 168c § 2 ustawy).   

 Na zobowiązanego, który nie powiadomi organu egzekucyjnego o zajęciu przez inny organ egzekucyjny tych samych ruchomości, organ egzekucyjny może 

nałożyć karę pieniężną do wysokości 3800 zł (168d § 3 ustawy). 

 

 

POUCZENIE DLA DOZORCY  

 Zobowiązanemu albo domownikowi razem z nim mieszkającemu służy prawo zwykłego używania zajętej ruchomości, pozostawionej pod ich dozorem, 

byleby przez to ruchomość nie straciła na wartości.  

 Jeżeli ruchomość zobowiązanego zajęto u innej osoby uprawnionej do używania tej ruchomości i pozostawiono pod jej dozorem, osobie tej służy prawo 

zwykłego używania zajętej ruchomości, byleby przez to ruchomość nie straciła na wartości.  

 W innych przypadkach dozorca nie ma prawa używania zajętej ruchomości, chyba że jej używanie jest konieczne dla utrzymania jej wartości. W razie 

używania przez dozorcę zajętego inwentarza żywego, wartość uzyskiwanych pożytków podlega zaliczeniu na koszty dozoru.   

 Dozorca jest obowiązany przechowywać zajętą ruchomość z taką starannością, aby nie straciła na wartości oraz wydać ją na wezwanie organu 

egzekucyjnego lub poborcy skarbowego.  

 Dozorca jest obowiązany zawiadomić organ egzekucyjny o zamierzonej zmianie miejsca przechowywania ruchomości.  

 Dozorca nie odpowiada za uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie zajętej ruchomości, wynikłe wskutek przypadku lub siły wyższej. 
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Strona 4 

PROTOKÓŁ ODBIORU RUCHOMOŚCI1) 

 

 

 

(oznaczenie organu egzekucyjnego) 

Na podstawie art. 100 § 2 lub 102 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  

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

zwanej dalej „ustawą”, ruchomości zajęte protokołem sporządzonym w dniu 
…………………….….. wyszczególnione w poz. ........................................ należące do 

 …..…………….………………………………………………………………………………....... 
(oznaczenie zobowiązanego2)) 

odbiera się od zobowiązanego/ dozorcy3)………………………………………………………………………………………..…..….. 
                                                                      (podpis oddającego) 

Zgłoszone przez obecnych wnioski i oświadczenia: 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

Osoby uczestniczące przy sporządzaniu protokołu: 

..........................................................     .................................. 
                 (imię i nazwisko)                                          (podpis) 

..........................................................     .................................. 
               (imię i nazwisko)                                          (podpis) 

..........................................................     .................................. 

               (imię i nazwisko)                                           (podpis) 

..........................................................     .................................. 
               (imię i nazwisko)                                           (podpis) 

Wzmianka o przyczynie braku podpisów: 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

Protokół sporządzono............................................................... 

.................................................................................................. 
                        (oznaczenie miejsca, daty i godziny) 
 
 
 
 
 
 

    (podpis i pieczątka poborcy skarbowego) 

Potwierdzam otrzymanie odpisu protokołu 

 

 …………………...................................................................... 

…………………………..…………………………………….. 
                                (podpis zobowiązanego) 

POUCZENIE DLA ZOBOWIĄZANEGO 

Zobowiązanemu przysługuje skarga na odbiór ruchomości. Skargę wnosi się do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu 

niniejszego protokołu. W ramach skargi badana jest zgodność dokonania czynności odbioru z przepisami prawa (art. 54 ustawy). Skarga nie zastępuje innych 

środków zaskarżenia przewidzianych w ustawie. 

 

ADNOTACJE ORGANU EGZEKUCYJNEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1) W przypadku, gdy odbiór zajętych ruchomości następuje w innym dniu, niż ich zajęcie, wypełnioną stronę 4 doręcza się zobowiązanemu.     
2) Podaje się imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego, adres jego zamieszkania lub siedziby, numer PESEL, REGON lub NIP. 
3) Niepotrzebne skreślić. 

25/03-kt 
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