
 

 



Ustawa  z dnia 17  czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji  

Ustawa z dnia 11września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW  z dnia 8 sierpnia 2016 

r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji 

administracyjnej 

 

    Egzekucja administracyjna -  oznacza stosowanie przez 
powołane do tego organy egzekucyjne konkretnych  środków 
przymusu służących doprowadzeniu  
do wykonywania przez zobowiązanych ciążących  na nich 
obowiązków 



 organ egzekucyjny 

 wierzyciel 

  zobowiązany 

 egzekutor 

 inne podmioty 

 

Załącznik nr 1 

 



 Celowości 

 Obowiązku prowadzenia egzystencji 

 Stosowania środków egzekucyjnych 
przewidzianych w ustawie 

 Legalności 

 Zagrożenia 

 Niezbędności 

 Poszanowania minimum egzystencji 

 Prawdy obiektywnej 

 



 Zasada celowości jej istota polega na tym, iż 
jedynym celem postępowania egzekucyjnego jest 
doprowadzenie do realizacji ciążących na 
zobowiązanym obowiązków. Celem egzekucji 
administracyjnej nie jest wyrządzenie 
zobowiązanemu dolegliwości, ale bezpośrednie 
zapewnienie wykonania obowiązków 
administracyjnych.  

 



 Zasada obowiązku prowadzenia egzekucji – 
art. 6 ustawy stanowi, że „w razie uchylania się 
zobowiązanego od wykonywania obowiązku 
wierzyciel powinien podjąć czynności zmierzające 
do zastosowania środków egzekucyjnych”.  



 Organ egzekucyjny  nie może stosować 
środków egzekucyjnych  innych niż  
przewidziane w ustawie 



 Istotą tej zasady jest to, że egzekucja 
administracyjna może być prowadzona tylko 
wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania 
celu egzekucji, jakim jest wykonanie 
obowiązku. Jeśli zatem cel został już 
osiągnięty, stosowanie środków egzekucyjnych 
jest niedopuszczalne np. gdy zobowiązany 
dostarczył dowody wykonania obowiązku 



 Organ egzekucyjny  - to organ  administracji 
publicznej, który może stosować środki służące  
doprowadzeniu do wykonania przez 
zobowiązanych ich obowiązków. 

 Rodzaje organów egzekucyjnych – Tabela 24, 

 Uczestnicy postępowania egzekucyjnego – 
Tabela 25 





 decyzja 

 postanowienie właściwych organów orzeczeń 
właściwych organów 

 przepisy prawa (np. obowiązki wynikające z deklaracji 
lub zeznania złożonego przez podatnika lub płatnika) 

 

 Obowiązki podlegające przymusowemu 
wykonaniu – załącznik nr 2 

https://www.gazetaprawna.pl/tagi/prawo


Egzekucja administracyjna: 

 może być wszczęta z urzędu lub na wniosek wierzyciela, 

w przypadku gdy wierzyciel, po upływie terminu do wykonania 

przez  zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne 

upomnienie,  

postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero  

po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia. 

 wierzyciel sporządza tytuł wykonawczy i przesyła go wraz  

z wnioskiem o wszczęcie egzekucji do organu egzekucyjnego, 

 datą wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest dzień 

doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego (odpis 

tytułu wykonawczego wręcza egzekutor przystępując  

do czynności egzekucyjnych) 

 



TYTUŁ WYKONAWCZY powinien zawierać: 

 

 oznaczenie wierzyciela, 

 imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zobowiązanego, 

 treść i podstawę prawną egzekwowanego obowiązku, 

 podstawę prawną prowadzonej egzekucji, 

 datę wystawienia tytułu, podpis z podaniem imienia, nazwiska,     

stanowiska służbowego podpisującego oraz odpis pieczęci urzędowej 

wierzyciela, 

 pouczenie zobowiązanego o skutkach niezawiadomienia organu 

egzekucyjnego o zmianie miejsca pobytu, 

 pouczenie zobowiązanego o przysługującym mu w terminie 7 dni prawie 

zgłoszenia zarzutów dotyczących postępowania egzekucyjnego 

Tytuł wykonawczy – załącznik nr 3 
 



 Po wręczeniu tytułu wykonawczego  organ 

egzekucyjny  może przystąpić do  czynności 

egzekucyjnych. 

 

 Postępowanie egzekucyjne musi być 

poprzedzone postępowaniem zabezpieczającym, 

którego zadaniem jest ochrona przyszłych interesów 

wierzyciela, stworzenie gwarancji, że w przyszłości 

dojdzie do wykonania obowiązku 

 

Egzekucja obowiązków o charakterze 

pieniężnym.  

Egzekucja obowiązków o charakterze 

niepieniężnym. 



Właściwość organów egzekucyjnych 
 

1. Właściwość miejscową organów egzekucyjnych w przypadku 

należności pieniężnych ustala się następująco: 

 

 z nieruchomości – wg miejsca położenia nieruchomości, 

 z praw majątkowych lub ruchomości – wg miejsca 

zamieszkania lub siedziby zobowiązanego 

 

2. Przy należnościach niepieniężnych – wg miejsca zamieszkania 

lub siedziby zobowiązanego, a w razie braku zamieszkania 

lub siedziby w kraju – wg miejsca pobytu zobowiązanego 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zawieszenie postępowania egzekucyjnego 
 

 Postępowanie egzekucyjne  może być zawieszone m. in.  

w przypadkach: 

 wstrzymania wykonania, 

 odroczenia terminu wykonania obowiązku, 

 rozłożenia na raty spłat należności, 

 śmierci zobowiązanego w sytuacji, gdy obowiązek nie jest ściśle 

związany z osobą zmarłego, 

 w związku z utratą przez zobowiązanego zdolności do czynności 

prawnych i brakiem jego przedstawiciela ustawowego 

  na żądanie wierzyciela. 

 

 

 



Umorzenie postępowania egzekucyjnego 
Postępowanie egzekucyjne może być umorzone gdy: 

 obowiązek został wykonany przed wszczęciem postępowania, 

 obowiązek nie jest wymagalny, został umorzony lub wygasł  

z innego powodu albo jeżeli obowiązek nie istniał, 

 egzekwowany obowiązek został określony niezgodnie z treścią obowiązku 

wynikającego z decyzji  organu admin., orzeczenia sądowego lub z przepisów 

prawa 

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

prowadzona ze względu na osobę zobowiązanego, 

 jeżeli obowiązek o charakterze niepieniężnym okazał się niewykonalny, 

 jeżeli nie doręczono upomnienia zobowiązanemu, mimo, że obowiązek taki 

ciążył na wierzycielu, 

 na żądanie wierzyciela. 

O umorzeniu postępowania egzekucyjnego decyzję podejmuje organ egzekucyjny 

w formie postanowienia. 

 

 

 



Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym 

 
1) ZARZUT – może być wnoszony tylko przez zobowiązanego,  

w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu tytułu wykonawczego, 

w sprawie prowadzenia egzekucji np. zastosowanie zbyt uciążliwego 

środka egzekucyjnego. 

2) ZAŻALENIE – może wnieść wierzyciel i zobowiązany  

w terminie 7 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia postanowienia. 

3) WNIOSEK O WYŁĄCZENIE SPOD EGZEKUCJI RZECZY LUB 

PRAWA MAJĄTKOWEGO – może złożyć  w ciągu 14 dni od 

uzyskania wiadomości o czynności egzekucyjnej, ten, kto nie jest 

zobowiązanym do wykonania obowiązku i jednocześnie ma prawa 

do rzeczy, które są objęte egzekucją administracyjną (musi 

dostarczyć dowody na poparcie swego żądania) 

4) SKARGA – może być złożona w różnych sytuacjach np.: jako 

skarga na czynności egzekucyjne, skarga na przewlekłość 

postępowania lub na bezczynność wierzyciela, może być wnoszona 

przez zobowiązanego, wierzyciela, czy inny podmiot, którego interes 

został naruszony 

 


