
Projekt z dnia 30 stycznia 2019 r.

U S T A W A

z dnia ……………………….. 2018 r.

o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych 

ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1a po pkt 4c dodaje się pkt 4d w brzmieniu:

„4d) należności celnej – rozumie się przez to należność celną, o której mowa w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 

października 2013 r. ustanawiającym unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 

10.10.2013, str. 1, z późn. zm.3)), dochodzoną na podstawie tytułu wykonawczego 

innego niż jednolity tytuł wykonawczy albo zagraniczny tytuł wykonawczy;”;

2) w art. 3a w § 1 skreśla się wyrazy „(Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.)”;

3) w art. 6 po § 1d dodaje się § 1e -1f w brzmieniu:

„§ 1e. Na wezwanie wierzyciela zobowiązany podaje, pisemnie lub ustnie do 

protokołu, dane dotyczące jego składników majątkowych i źródeł dochodu niezbędne do 

wszczęcia lub przeprowadzenia egzekucji administracyjnej oraz oświadcza o 

prawdziwości i zupełności tych danych, pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia. 

§ 1f. Wzywając zobowiązanego do podania danych, o których mowa w § 1e, 

wierzyciel uprzedza go o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.”;

4) w art. 15 po § 1 dodaje się § 1a i 1b w brzmieniu:

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, 
ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
postępowania karnego, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o 
postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1356, 1499, 1629, 
2192, 2193 i 2432.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 287 z 29.10.2013, str. 90, Dz. Urz. 
UE L 267 z 30.09.2016, str. 2, Dz. Urz. UE L 354 z 23.12.2016, str. 32 oraz Dz. Urz. UE L 42 z 18.02.2017, 
str. 43.
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„§ 1a. Upomnienie zawiera pouczenie zobowiązanego o obowiązku zawiadomienia 

wierzyciela, a w przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej – również organu 

egzekucyjnego, o każdej zmianie adresu jego miejsca zamieszkania lub siedziby. W razie 

niewykonania tego obowiązku doręczenie pisma wierzyciela lub organu egzekucyjnego 

pod adresem dotychczasowego miejsca zamieszkania lub siedziby zobowiązanego ma 

skutek prawny. 

§ 1b. Upomnienie nie wymaga podpisu.”; 

5) w art. 17 po § 1b dodaje się § 1c w brzmieniu:

„§ 1c. Organ egzekucyjny stwierdza w drodze postanowienia uchybienie terminu do 

wniesienia skargi, wniosku lub innego podania, którego wniesienie jest ograniczone 

ustawowym terminem.”;

6) w art. 18i § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Jeżeli sprzeciw oparto na okoliczności będącej podstawą zarzutu w sprawie 

egzekucji administracyjnej, postępowanie wszczęte sprzeciwem staje się 

bezprzedmiotowe.”;

7) w art. 19:

a) po § 1 dodaje się § 1a–1c w brzmieniu:

„§ 1a. Niektóre czynności egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym mogą 

być wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego wyznaczonego zgodnie z § 

1c, innego niż naczelnik urzędu skarbowego prowadzący to postępowanie.

§ 1b. Organy egzekucyjne, o których mowa w § 1a, współpracują w zakresie 

czynności egzekucyjnych, w tym  przekazują sobie informacje niezbędne do 

prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego w szczególności 

wydawania postanowień.

§ 1c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze 

rozporządzenia, upoważnić naczelnika urzędu skarbowego, innego niż prowadzący 

postępowanie egzekucyjne, do podejmowania niektórych czynności egzekucyjnych 

w tym postępowaniu, określając zakres tych czynności oraz sposób i tryb współpracy 

organów egzekucyjnych, w tym zakres informacji, o których mowa w § 1b, mając 

na względzie sprawne i efektywne stosowanie środków egzekucyjnych.”,

b) uchyla się § 3;

8) w art. 22:

a) w § 2 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem § 2a-3a”,
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b) uchyla się § 3,

c) w § 3a wyrazy „§ 2–3” zastępuje się wyrazami „§ 2 i 2a”,

d) po § 3a dodaje się § 3b w brzmieniu:

„§ 3b. W przypadku powzięcia informacji o zdarzeniu powodującym zmianę 

właściwości miejscowej organu egzekucyjnego, o której mowa w 22 § 1, organ 

egzekucyjny niezwłocznie przekazuje sprawę do właściwego miejscowo organu 

egzekucyjnego. Czynności podjęte przez organ egzekucyjny przed powzięciem tej 

informacji są skuteczne.”;

9) w art. 25:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.  Zwierzchni nadzór nad przestrzeganiem przez wierzycieli i organy 

egzekucyjne przepisów ustawy w zakresie egzekucji:

1) należności pieniężnych – sprawuje minister właściwy do spraw finansów 

publicznych;

2) obowiązków o charakterze niepieniężnym – sprawuje minister właściwy do 

spraw administracji publicznej.”,

b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Zwierzchni nadzór, o którym mowa w § 1, nie obejmuje rozstrzygnięć 

wydawanych przez wierzyciela i organ egzekucyjny.”;

10) w art. 26:

a) w § 1b wyrazy „§ 2–4 i 6” zastępuje się wyrazami „§1e–1h, 2–4 i 6”,

b) § 1c i 1d otrzymują brzmienie:

„§ 1c. Wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze są przekazywane przez 

wierzyciela do organu egzekucyjnego:

1) drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z 

użyciem środków komunikacji elektronicznej;

2) przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2018 poz. 2188), przez swoich 

pracowników, inne upoważnione osoby lub organy, jeżeli z przyczyn 

technicznych nie jest możliwa droga elektroniczna.

§ 1d. W przypadku tytułu wykonawczego przekazanego drogą elektroniczną 

organ egzekucyjny sporządza wydruk tytułu wykonawczego.”,
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c) po § 1d dodaje się § 1e–1h w brzmieniu:

„§ 1e. Wierzyciel przekazuje organowi egzekucyjnemu wraz z wnioskiem 

egzekucyjnym i tytułem wykonawczym informację niezbędną do wszczęcia lub 

prowadzenia egzekucji administracyjnej, w której wskazuje w szczególności:

1) okoliczność, na podstawie której ustalono właściwość miejscową organu 

egzekucyjnego zgodnie z art. 22 § 3a;

2) imię i nazwisko oraz adres do korespondencji przedstawiciela ustawowego 

zobowiązanego, jego opiekuna albo kuratora; 

3) imię i nazwisko oraz adres do korespondencji zarządcy przedsiębiorstwa w 

spadku;

4) posiadane przez zobowiązanego składniki majątkowe i źródła dochodu;

5) w przypadku wystąpienia o udzielenie pomocy, o której mowa w ustawie z dnia 

11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy – datę uzupełnienia i wysłania 

przez centralne biuro łącznikowe wniosku o udzielenie informacji lub 

powiadomienie do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego oraz numer 

referencyjny wniosku o udzielenie informacji lub powiadomienie;

6) numer i datę wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego 

wydanego na podstawie art. 59 § 2 oraz ujawniony składnik majątkowy lub 

źródło dochodu zobowiązanego przewyższających kwotę wydatków 

egzekucyjnych.

§ 1f. Informacja, o której mowa w § 1e, jest przekazywana w sposób, o którym 

mowa w § 1c.

§ 1g. W przypadku gdy tytuł wykonawczy przekazany drogą elektroniczną: 

1) zawiera dane zobowiązanego, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 27 § 5, niezgodne z danymi zawartymi w: 

a) rejestrze PESEL, 

b) Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

c) rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym,

2) zawiera dane wierzyciela i podstawę prawną, niezgodne ze słownikami 

referencyjnymi zamieszczonymi na stronie podmiotowej ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych,
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3) nie zawiera danych, innych niż określone w pkt 1 i 2, wymaganych przepisami 

art. 27 

– zawiadamia się wierzyciela o nieprzyjęciu tytułu wykonawczego wraz z podaniem 

przyczyny nieprzyjęcia.

§ 1h. Zawiadomienie, o którym mowa w § 1g, przekazuje się drogą 

elektroniczną, o której mowa w § 1c pkt 1.”,

e) w § 5:

– w pkt 2 po wyrazach „odpisu tytułu wykonawczego” kropkę zastępuje się 

przecinkiem i dodaje się wyraz „lub”,

– dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) podpisania protokołu zajęcia ruchomości przez pracownika obsługującego 

organ egzekucyjny, jeżeli to podpisanie nastąpiło przed doręczeniem 

zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego, lub 

4) wpisu w księdze wieczystej o wszczęciu egzekucji z nieruchomości lub 

złożenia wniosku o wpis o wszczęciu egzekucji z nieruchomości do zbioru 

dokumentów, jeżeli ten wpis lub to złożenie nastąpiło przed doręczeniem 

zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego.”,

f) § 5b otrzymuje brzmienie:

„§ 5b. W przypadku tytułu wykonawczego przekazanego drogą elektroniczną 

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

doręczenie odpisu tytułu wykonawczego.”;

11) po art. 26 dodaje się art. 26aa w brzmieniu:

„§ Art. 26aa. § 1. System teleinformatyczny, o którym mowa w art. 26 § 1c pkt 1, 

jest prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

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

rozporządzenia, inny organ Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 26 § 1c pkt 1, mając na względzie 

konieczność sprawnego funkcjonowania tego systemu, w tym przekazywania 

naczelnikowi urzędu skarbowego będącemu organem egzekucyjnym wniosku 

egzekucyjnego i tytułu wykonawczego.

§ 3. Organ prowadzący system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 26 § 1c pkt 

1, na wniosek wierzyciela zapewnia temu wierzycielowi dostęp do tego systemu w 

zakresie niezbędnym do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.”; 
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12) w art. 26c po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Wierzyciel może wystawić dalszy tytuł wykonawczy na zobowiązanego i jego 

małżonka w razie potrzeby zabezpieczenia lub egzekucji ze składników majątkowych 

wchodzących w skład majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, zwanego dalej 

„majątkiem wspólnym”, w przypadku gdy odpowiedzialność zobowiązanego za 

należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje majątek 

osobisty zobowiązanego i majątek wspólny.”;

13) w art. 27:

a) w § 1:

– pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8) pouczenie zobowiązanego o skutkach niezawiadomienia organu 

egzekucyjnego o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby;

9) pouczenie zobowiązanego o przysługującym mu prawie wniesienia do 

wierzyciela, za pośrednictwem organu egzekucyjnego, zarzutu w sprawie 

egzekucji administracyjnej oraz o skutkach wniesienia zarzutu w terminie 

7 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego i 

po upływie tego terminu;”,

– po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) pouczenie zobowiązanego o przysługującym jego małżonkowi prawie do 

wniesienia sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem 

wspólnym;”,

b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a.  W tytule wykonawczym wierzyciel wskazuje jako adres zobowiązanego 

ostatni znany mu adres miejsca zamieszkania lub siedziby zobowiązanego.”,

c) dodaje się § 5 w brzmieniu:

„§ 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób nadania wierzycielowi dostępu do systemu teleinformatycznego, o 

którym mowa w art. 26 § 1c pkt 1,

2) szczegółowy sposób przekazywania wniosku egzekucyjnego i tytułu 

wykonawczego oraz informacji, o której mowa w art. 26 § 1e, do organu 

egzekucyjnego będącego naczelnikiem urzędu skarbowego,
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3) format danych wniosku egzekucyjnego i tytułu wykonawczego, informacji, o 

której mowa w art. 26 § 1e, oraz zagranicznego tytułu wykonawczego 

przekazywanych do organu egzekucyjnego będącego naczelnikiem urzędu 

skarbowego,

4) zakres danych zobowiązanego zawartych w tytule wykonawczym, 

przekazanym przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, o którym 

mowa w art. 26 § 1c pkt 1, weryfikowanych z danymi zawartymi w rejestrach, 

o których mowa w art. 26 § 1g pkt 1,

5) sposób sporządzania wydruku tytułu wykonawczego,

6) sposób nadawania klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji 

administracyjnej,

7) sposób przechowywania i posługiwania się tytułem wykonawczym 

przekazanym drogą elektroniczną

– mając na względzie zapewnienie sprawnego przekazania drogą elektroniczną 

wniosku egzekucyjnego, tytułu wykonawczego oraz informacji, o której mowa w art. 

26 § 1e, do organu egzekucyjnego będącego naczelnikiem urzędu skarbowego, 

poprawności danych zawartych w tych dokumentach, automatycznej ich rejestracji 

w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 26 § 1c pkt 1, a także 

bezpieczeństwo korzystania z tych dokumentów.”;

14) uchyla się art. 27d;

15) po art. 27d dodaje się art. 27e–27j w brzmieniu:

„Art. 27e. § 1. Jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami odpowiedzialność 

zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie 

obejmuje majątek osobisty zobowiązanego i majątek wspólny, tytuł wykonawczy 

wystawiony na zobowiązanego jest podstawą do prowadzenia egzekucji z majątku 

osobistego zobowiązanego i majątku wspólnego.

§ 2. Tytuł wykonawczy, o którym mowa w § 1, jest podstawą do prowadzenia 

egzekucji z majątku osobistego zobowiązanego i majątku wspólnego również kosztów 

upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych powstałych w postępowaniu egzekucyjnym 

prowadzonym na podstawie tego tytułu.

§ 3. Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej lub zaistnienie innego zdarzenia 

skutkującego ograniczeniem, zniesieniem, wyłączeniem lub ustaniem wspólności 

majątkowej po powstaniu należności pieniężnej nie stanowi przeszkody do prowadzenia 
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egzekucji ze składnika majątkowego, który należałby do majątku wspólnego, gdyby nie 

zawarto umowy majątkowej małżeńskiej lub nie wystąpiło inne zdarzenie prawne. 

Składnik ten uznaje się za wchodzący w skład majątku wspólnego.

Art. 27f. § 1. W sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym małżonkowi 

zobowiązanego przysługuje prawo sprzeciwu. Podstawą sprzeciwu jest ograniczenie, 

zniesienie, wyłączenie lub ustanie odpowiedzialności całością albo częścią majątku 

wspólnego. W sprzeciwie określa się istotę i zakres żądania oraz dowody uzasadniające 

to żądanie.

§ 2. Sprzeciw wnosi się do wierzyciela za pośrednictwem organu egzekucyjnego. 

Sprzeciw może być wniesiony jeden raz w postępowaniu egzekucyjnym.

§ 3. Wierzyciel zawiadamia zobowiązanego o wniesieniu sprzeciwu przez małżonka 

zobowiązanego w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym. 

§ 4. Wierzyciel wydaje postanowienie w sprawie sprzeciwu małżonka 

zobowiązanego, w którym:

1) oddala sprzeciw małżonka zobowiązanego;

2) uznaje sprzeciw małżonka zobowiązanego w całości albo w części i w pozostałym 

zakresie – oddala sprzeciw małżonka zobowiązanego.

§ 5. Na postanowienie o oddaleniu sprzeciwu przysługuje zażalenie małżonkowi 

zobowiązanego.

§ 6. Wierzyciel przekazuje organowi egzekucyjnemu ostateczne postanowienie w 

sprawie sprzeciwu małżonka zobowiązanego. 

Art. 27g. § 1. Wniesienie sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem 

wspólnym wstrzymuje wykonanie zastosowanego środka egzekucyjnego do majątku 

wspólnego do czasu doręczenia organowi egzekucyjnemu ostatecznego postanowienia w 

sprawie sprzeciwu małżonka zobowiązanego. 

§ 2. Ostateczne postanowienie o oddaleniu sprzeciwu stanowi podstawę do dalszej 

realizacji środka egzekucyjnego lub zastosowania kolejnego środka egzekucyjnego do 

majątku wspólnego. Małżonek zobowiązanego uczestniczy w tej egzekucji na prawach 

zobowiązanego.

§ 3. W przypadku uznania sprzeciwu małżonka zobowiązanego w całości albo w 

części organ egzekucyjny uchyla czynność egzekucyjną lub usuwa stwierdzone wady 

czynności egzekucyjnej, jeżeli osoba trzecia nie nabyła rzeczy lub prawa majątkowego w 

wyniku egzekucji do majątku wspólnego na podstawie tej czynności.
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Art. 27h. Po otrzymaniu ostatecznego postanowienia o oddaleniu sprzeciwu organ 

egzekucyjny zawiadamia małżonka zobowiązanego o:

1) zakazie rozporządzania uprzednio zajętą rzeczą lub prawem majątkowym 

wchodzących w skład majątku wspólnego oraz zakazie realizacji tego prawa 

majątkowego poza częścią wolną od zajęcia;

2) aktualnej wysokości egzekwowanej należności pieniężnej, odsetek z tytułu 

niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych.

Art. 27i. § 1. Jeżeli rzecz lub prawo majątkowe obciążone zastawem skarbowym lub 

hipoteką przymusową zabezpieczającymi należność pieniężną i odsetki z tytułu 

niezapłacenia jej w terminie zostało przeniesione na inny podmiot, tytuł wykonawczy 

wystawiony na zobowiązanego obejmujący tę należność jest podstawą do prowadzenia 

egzekucji z tej rzeczy lub prawa majątkowego.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, tytuł wykonawczy wystawiony na 

zobowiązanego jest podstawą do prowadzenia egzekucji również kosztów upomnienia i 

kosztów egzekucyjnych.

Art. 27j. Podmiotowi będącemu w dniu zajęcia właścicielem rzeczy lub 

posiadaczem prawa majątkowego, o których mowa w art. 27i § 1, przysługuje prawo 

sprzeciwu. Podstawą sprzeciwu jest ograniczenie, zniesienie, wyłączenie lub ustanie 

odpowiedzialności rzeczą lub prawem majątkowym. W sprzeciwie określa się istotę i 

zakres żądania oraz wskazuje dowody uzasadniające to żądanie. Przepisy art. 27f § 2 i 4–

6, art. 27g i art. 27h stosuje się odpowiednio.”;

16) w art. 28b dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3. W zmienionym tytule wykonawczym wierzyciel wskazuje wysokość 

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

upomnienia należnych na dzień wystawienia zmienionego tytułu wykonawczego. W 

zmienionym tytule wykonawczym wskazuje się również dane dotyczące pozostałych 

należności pieniężnych, które nie uległy zmianie.”;

17) po art. 32a dodaje się art. 32aa w brzmieniu:

„Art. 32aa.  Wierzyciel niezwłocznie zawiadamia organ egzekucyjny o:

1) zmianie wysokości należności pieniężnej objętej tytułem wykonawczym 

wynikającej z jej wygaśnięcia w całości albo w części, w szczególności gdy 

wygaśnięcie jest wynikiem:

a) wyegzekwowania należności pieniężnej przez inny organ egzekucyjny, 
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b) korekty dokumentu, o którym mowa w art. 3a § 1, powodującej zmniejszenie 

wysokości należności pieniężnej, 

c) przedawnienia należności pieniężnej, 

d) zapłaty do wierzyciela należności pieniężnej;

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 zdarzenia zaistniałego po dniu wystawienia tytułu 

wykonawczego;

5) uzyskanej informacji o zobowiązanym, składniku majątkowym i źródle dochodu 

zobowiązanego w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej;

6) dacie śmierci zobowiązanego w przypadku, o którym mowa w art. 28d § 1, oraz 

imieniu, nazwisku i adresie do korespondencji zarządcy przedsiębiorstwa w 

spadku.”;

18) art. 33 otrzymuje brzmienie:

„Art. 33. § 1 Zobowiązanemu przysługuje prawo wniesienia do wierzyciela, za 

pośrednictwem organu egzekucyjnego, zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej.

§ 2. Podstawą zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej jest:

1) nieistnienie obowiązku;

2) określenie egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku 

wynikającego z:

a) orzeczenia, o którym mowa w art. 3 i 4,

b) dokumentu, o którym mowa w art. 3a § 1,

c) przepisu prawa, jeżeli obowiązek wynika bezpośrednio z tego przepisu;

3) błąd co do zobowiązanego;

4) brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, jeżeli jest wymagane; 

5) wygaśnięcie obowiązku w całości albo w części;

6) brak wymagalności obowiązku w przypadku:

a) odroczenia terminu wykonania obowiązku,

b) rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej,

c) wystąpienia innej przyczyny niż określona w lit. a i b.

§ 3. Zarzut określa istotę i zakres żądania oraz dowody uzasadniające to żądanie. 
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§ 4. Przepisów § 2 pkt 1–4 nie stosuje się w egzekucji należności pieniężnych, o 

których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 i 9.”;

19) art. 34 otrzymuje brzmienie:

„Art. 34. § 1. Organ egzekucyjny niezwłocznie przekazuje wierzycielowi zarzut w 

sprawie egzekucji administracyjnej.

§ 2. Wierzyciel wydaje postanowienie, w którym:

1) oddala zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej;

2) uznaje zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej w całości albo w części i w 

pozostałym zakresie – oddala ten zarzut;

3) stwierdza niedopuszczalność zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej, jeżeli:

a) zarzut jest albo był przedmiotem rozpatrzenia w odrębnym postępowaniu 

administracyjnym, podatkowym lub sądowym,

b) zobowiązany kwestionuje w całości albo w części wymagalność należności 

pieniężnej z uwagi na jej wysokość ustaloną lub określoną w orzeczeniu, od którego 

przysługuje środek zaskarżenia lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

§ 3. Na postanowienie w sprawie zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej 

przysługuje zażalenie.

§ 4. Organ egzekucyjny po otrzymaniu ostatecznego postanowienia o:

1) oddaleniu zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej – kontynuuje postępowanie 

egzekucyjne albo podejmuje zawieszone postępowanie egzekucyjne;

2) uznaniu zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej, o którym mowa w art. 33 § 

2 pkt 6, jeżeli przyczyna braku wymagalności obowiązku wystąpiła po dniu 

wszczęcia egzekucji administracyjnej – zawiesza w całości albo w części 

postępowanie egzekucyjne; 

3) uznaniu zarzutu, o którym mowa w:

a) art. 33 § 2 pkt 1–5,

b) art. 33 § 2 pkt 6, jeżeli przyczyna braku wymagalności obowiązku wystąpiła przed 

dniem wszczęcia egzekucji administracyjnej 

– umarza w całości albo w części postępowanie egzekucyjne.”;

20) po art. 34 dodaje się art. 34a w brzmieniu:

„Art. 34a. Wierzyciel z urzędu występuje do organu egzekucyjnego o umorzenie 

postępowania egzekucyjnego w całości albo w części, w przypadku wystąpienia 

przyczyny określonej w:
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1) art. 33 § 2 pkt 1–5;

2) art. 33 § 2 pkt 6, jeżeli ta przyczyna wystąpiła przed dniem wszczęcia egzekucji 

administracyjnej.”;

21) w art. 35:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wniesienie przez zobowiązanego zarzutu w sprawie egzekucji 

administracyjnej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu 

wykonawczego, zawiesza postępowanie egzekucyjne, w całości albo w części 

odpowiadającej zarzutowi, z dniem doręczenia tego zarzutu organowi 

egzekucyjnemu do czasu doręczenia temu organowi ostatecznego postanowienia w 

sprawie zarzutu. W sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego organ 

egzekucyjny wydaje postanowienie, na które służy zażalenie.”,

b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Wierzyciel po otrzymaniu zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej 

może wystąpić z wnioskiem o podjęcie w całości albo w części zawieszonego 

postępowania egzekucyjnego, jeżeli zachodzi przypuszczenie, że ten zarzut zostanie 

oddalony albo jest niedopuszczalny. Art. 56 § 3 i 4 stosuje się odpowiednio”,

c) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W okresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego organ egzekucyjny 

prowadzący to postępowanie może dokonać zabezpieczenia, na podstawie tytułu 

wykonawczego, poprzez zastosowanie środka zabezpieczenia odpowiadającego 

środkowi egzekucyjnemu, do którego stosowania jest uprawniony. W pozostałym 

zakresie zabezpieczenia dokonuje naczelnik urzędu skarbowego na wniosek organu 

egzekucyjnego prowadzącego postępowanie egzekucyjne i na podstawie 

sporządzonego przez niego odpisu tytułu wykonawczego.”; 

22) w art. 36 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Zobowiązany, przeciwko któremu wszczęto egzekucję administracyjną, ma 

obowiązek zawiadomić organ egzekucyjny o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub 

siedziby. W razie zaniechania tego zawiadomienia doręczenie pisma pod adresem 

dotychczasowego miejsca zamieszkania lub siedziby ma skutek prawny. O obowiązku 

zawiadomienia o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby oraz o skutkach jego 

zaniechania poucza się zobowiązanego, doręczając mu odpisu tytułu wykonawczego.”;

23) po art. 37a dodaje się art. 37b i art. 37c w brzmieniu:
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„Art. 37b. Na wezwanie organu egzekucyjnego zobowiązany podaje, pisemnie lub 

ustnie do protokołu, dane dotyczące jego składników majątkowych i źródeł dochodu 

niezbędne do wszczęcia lub przeprowadzenia egzekucji administracyjnej oraz oświadcza 

o prawdziwości i zupełności tych danych, pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia. Wzywając zobowiązanego do podania danych, organ 

egzekucyjny uprzedza go o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.

Art. 37c. § 1. Rozporządzenie rzeczą lub prawem majątkowym po ich zajęciu nie ma 

wpływu na dalszą egzekucję z tej rzeczy lub prawa majątkowego. Nabywca rzeczy lub 

prawa majątkowego może uczestniczyć w egzekucji z tej rzeczy lub prawa majątkowego 

na prawach zobowiązanego. Czynności egzekucyjne podjęte w ramach tej egzekucji są 

skuteczne wobec zobowiązanego i nabywcy rzeczy lub prawa majątkowego. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do rozporządzenia rzeczą lub prawem 

majątkowym, którego skutek nastąpił po zajęciu tej rzeczy lub prawa majątkowego.

§ 3. Obciążenie rzeczy lub prawa majątkowego przez zobowiązanego po ich zajęciu 

jest nieważne. W takim przypadku zabezpieczona wierzytelność nie korzysta z 

pierwszeństwa zaspokojenia przewidzianego dla należności pieniężnych 

zabezpieczonych zastawem lub hipoteką.

§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje się odpowiednio do udziału we współwłasności rzeczy 

lub prawa majątkowego.”;

24) w art. 41 dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do ruchomości oznaczonych co do 

gatunku, których przechowywanie powoduje koszty niewspółmierne do ich wartości albo 

powodowałoby znaczne obniżenie ich wartości.”;

25) art. 54 otrzymuje brzmienie:

„Art. 54. § 1. Zobowiązanemu przysługuje skarga na czynność egzekucyjną organu 

egzekucyjnego. Podstawą skargi jest:

1) dokonanie czynności egzekucyjnej z naruszeniem ustawy;

2) zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego.

§ 2. Skarga na czynność egzekucyjną określa zaskarżoną czynność egzekucyjną, 

żądanie i jego uzasadnienie.



– 14 –

§ 3. Skargę na czynność egzekucyjną wnosi się do organu egzekucyjnego, który 

dokonał tej czynności, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu odpisu 

dokumentu stanowiącego podstawę dokonania zaskarżonej czynności egzekucyjnej.

§ 4. Organ egzekucyjny wydaje postanowienie, w którym:

1) oddala skargę na czynność egzekucyjną;

2) uwzględnia skargę na czynność egzekucyjną w całości albo w części i w pozostałym 

zakresie – oddala skargę.

§ 5. Na postanowienie w sprawie skargi na czynność egzekucyjną przysługuje 

zażalenie.

§ 6. W przypadku uwzględnienia skargi na czynność egzekucyjną organ 

egzekucyjny:

1) uchyla zaskarżoną czynność egzekucyjną w całości albo w części;

2) usuwa stwierdzoną wadę czynności egzekucyjnej.

§ 7. Wniesienie skargi na czynność egzekucyjną nie wstrzymuje dalszej realizacji 

środka egzekucyjnego, w ramach którego dokonano zaskarżonej czynności egzekucyjnej. 

W uzasadnionych przypadkach organ egzekucyjny może wstrzymać dalszą realizację tego 

środka egzekucyjnego do dnia, w którym postanowienie w sprawie skargi na czynność 

egzekucyjną stanie się ostateczne.”;

26) dodaje się art. 54a w brzmieniu:

„Art. 54a. § 1. Organ egzekucyjny uchyla z urzędu, w całości albo w części, 

czynność egzekucyjną, jeżeli została dokonana z naruszeniem ustawy.

§ 2. Organ egzekucyjny może uchylić z urzędu, w całości albo w części, czynność 

egzekucyjną, jeżeli:

1) dalsza realizacja zastosowanego środka egzekucyjnego, w ramach którego dokonano 

tej czynności:

a) jest niecelowa,

b) nie doprowadzi bezpośrednio do wyegzekwowania środków pieniężnych 

przewyższających koszty egzekucyjne,

c) powoduje niewspółmierne trudności lub wydatki egzekucyjne w stosunku do 

środków pieniężnych, które mogą być wyegzekwowane;

2) wyegzekwowanie należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w 

terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych jest możliwe poprzez 

zastosowanie lub realizację innego środka egzekucyjnego, mniej uciążliwego dla 
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zobowiązanego, lub umożliwiającego wyegzekwowanie tych należności w krótszym 

czasie; 

§ 3.  W przypadku, o którym mowa w § 2, pozostają w mocy skutki związane z 

zastosowaniem środka egzekucyjnego, w ramach którego dokonano uchylonej czynności 

egzekucyjnej.

§ 4. Organ egzekucyjny zawiadamia zobowiązanego i dłużnika zajętej 

wierzytelności o uchyleniu czynności egzekucyjnej w całości albo w części.”;

27) w art. 56:

a) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w razie śmierci zobowiązanego, jeżeli obowiązek nie jest ściśle związany ze 

zobowiązanym, a w postępowaniu egzekucyjnym zajęto rzecz lub prawo 

majątkowe, które nie wygasło wskutek śmierci zobowiązanego.”,

b) po § 1b dodaje § 1c w brzmieniu:

„§ 1c. Organ egzekucyjny może wystąpić do wierzyciela o zajęcie stanowiska, 

czy obowiązek dochodzony w postępowaniu egzekucyjnym jest ściśle związany ze 

zobowiązanym.”,

c) dodaje się § 5 w brzmieniu:

„§ 5. W okresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego z przyczyny 

określonej w art. 56 § 1 pkt 2 i 3 i § 1b, nie wydaje się rozstrzygnięć w wyniku 

rozpoznania skargi, wniosku lub innego podania.”;

28) w art. 59:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Postępowanie egzekucyjne umarza się w całości albo w części w 

przypadku:

1) niedopuszczalności egzekucji administracyjnej, w tym ze względu na 

zobowiązanego;

2) wszczęcia egzekucji administracyjnej przez niewłaściwy organ egzekucyjny;

3) niewykonalności obowiązku o charakterze niepieniężnym;

4) niespełnienia w tytule wykonawczym wymogów określonych w art. 27, a w 

zagranicznym tytule wykonawczym – wymogów określonych w art. 102 

ustawy o wzajemnej pomocy;

5) śmierci zobowiązanego, gdy obowiązek:

a) jest ściśle związany ze zobowiązanym,
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b) nie jest ściśle związany ze zobowiązanym, a w postępowaniu egzekucyjnym:

– nie zajęto rzeczy lub prawa majątkowego, 

– zajęto rzecz lub prawo majątkowe, które wygasło wskutek śmierci 

zobowiązanego;

6) gdy postępowanie egzekucyjne zawieszone na żądanie wierzyciela nie zostało 

podjęte przed upływem 12 miesięcy od dnia zgłoszenia tego żądania;

7) gdy z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego wystąpi 

wierzyciel;

8) przewidzianym w ustawie.”,

b) § 2a otrzymuje brzmienie:

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

9, postępowanie egzekucyjne umarza się w całości albo w części w przypadku:

1) zaistnienia przyczyny określonej w § 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 oraz § 2;

2) gdy zachodzi błąd co do zobowiązanego.”,

c) po § 2a dodaje się § 2b w brzmieniu:

„§ 2b. Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego z przyczyny 

określonej w § 1 pkt 2 wnosi się w terminie 14 dni od dnia wszczęcia egzekucji 

administracyjnej.”,

d) uchyla się § 3,

e)  § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie umorzenia 

postępowania egzekucyjnego na żądanie zobowiązanego, wierzyciela albo z 

urzędu. Postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego zawiera 

informację o uchyleniu czynności egzekucyjnych, o których mowa w art. 60 § 1 

zdanie pierwsze.”;

f) dodaje się § 6 w brzmieniu:

„§ 6. W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego z przyczyny 

określonej w § 1 pkt 5–8 i § 2 pozostają skutki związane z zastosowaniem środka 

egzekucyjnego.”;

29) w art. 60 w § 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie czynności 

egzekucyjnych.”;

30) w art. 62 dodaje się § 3 i 4 w brzmieniu:
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„§ 3. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej do tej samej rzeczy 

albo prawa majątkowego, gdy egzekucja sądowa dotyczy: 

1) należności alimentacyjnych lub innych świadczeń powtarzających się w rozumieniu 

przepisów Kodeksu postępowania cywilnego,

2) świadczenia pieniężnego podlegającego spełnieniu w walucie obcej

– egzekucje do tej rzeczy albo prawa majątkowego prowadzi łącznie sądowy organ 

egzekucyjny.

§ 4. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej, o której mowa w § 2, i 

egzekucji sądowej, o której mowa w § 3, do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego 

egzekucje prowadzi łącznie sądowy organ egzekucyjny. Prawa i obowiązki wierzyciela 

należności pieniężnej dochodzonej na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego albo 

zagranicznego tytułu wykonawczego wykonuje administracyjny organ egzekucyjny.”;

31) w art. 62b:

a) w § 1:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku gdy prowadzenie łącznej egzekucji należy do sądowego organu 

egzekucyjnego, organ egzekucyjny:”,

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) niezwłocznie przekazuje sądowemu organowi egzekucyjnemu adnotację w 

sprawie przekazania egzekucji z rzeczy albo prawa majątkowego, zwaną 

dalej „adnotacją w sprawie zbiegu”, zawierającą informacje niezbędne do 

prowadzenia łącznie egzekucji, sporządzoną w sposób określony 

przepisami wydanymi na podstawie art. 63a § 2;”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przekazuje sądowemu organowi egzekucyjnemu środki pieniężne uzyskane 

wskutek zajęcia rzeczy albo prawa majątkowego, do których nastąpił zbieg 

egzekucji administracyjnej i sądowej, w przypadku gdy środki te nie 

zostały wypłacone wierzycielowi przed przekazaniem sądowemu organowi 

egzekucyjnemu adnotacji w sprawie zbiegu;”,

b) po § 1 dodaje się § 1a–1c w brzmieniu:

„§ 1a. Przepisów § 1 nie stosuje się w przypadku uchylenia czynności 

egzekucyjnej zgodnie z art. 54 § 6 pkt 1 albo art. 54a § 1 i 2, która doprowadziła do 

zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej.
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§ 1b. Adnotacja w sprawie zbiegu zawiera:

1) wskazanie wysokości należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej 

w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych należnych na dzień 

sporządzenia tej adnotacji;

2) inne dane niezbędne do prowadzenia egzekucji z rzeczy albo prawa 

majątkowego;

3) kwalifikowany podpis elektroniczny.

§ 1c. Adnotacja jest przekazywana w postaci elektronicznej odpowiadającej 

strukturze logicznej dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych.”,

c) uchyla się § 2;

32) w art. 62d dodaje się § 4–6 w brzmieniu:

„§ 4. W przypadku nieprzekazania przez sądowy organ egzekucyjny adnotacji w 

sprawie zbiegu lub przekazania jej bez wymaganej postaci organ egzekucyjny, który 

przejął prowadzenie łącznie egzekucji do rzeczy albo prawa majątkowego, przed 

dokonaniem podziału kwoty uzyskanej z egzekucji, wzywa sądowy organ egzekucyjny 

do przekazania tej adnotacji w wymaganej postaci w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

tego wezwania, pod rygorem:

1) pominięcia w podziale kwoty uzyskanej z egzekucji zgodnie z § 6;

2) nieprzystąpienia do prowadzenia łącznej egzekucji zgodnie z art. 62f § 3. 

§ 5. Przepisów § 4 nie stosuje się przed kolejnym podziałem kwoty uzyskanej z 

egzekucji.

§ 6. Do czasu przekazania przez sądowy organ egzekucyjny adnotacji w sprawie 

zbiegu w wymaganej postaci należność pieniężna dochodzona w egzekucji sądowej jest 

pomijana w podziale kwoty uzyskanej z egzekucji administracyjnej.”;

33) art. 62e otrzymuje brzmienie:

„Art. 62e. W przypadku kolejnego zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej do 

tej samej rzeczy albo prawa majątkowego egzekucję przejmuje organ egzekucyjny, który 

prowadzi łącznie egzekucje w wyniku pierwszego zbiegu egzekucji. Jeżeli egzekucja, w 

której wystąpił kolejny zbieg egzekucji, dotyczy należności pieniężnych, o których mowa 

w art. 62 § 2–4, prowadzenie łączne egzekucji przejmuje organ egzekucyjny określony 

zgodnie z tymi przepisami. Przepisy art. 62a, art. 62b § 1–1c, art. 62c, art. 62d, art. 62f i 

art. 62g stosuje się odpowiednio.”;
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34) w art. 62f dodaje się § 3–7 w brzmieniu:

„§ 3. Organ egzekucyjny ustalony zgodnie z art. 62 § 1 i 2 nie przystępuje do 

prowadzenia łącznie egzekucji do rzeczy albo prawa majątkowego, jeżeli:

1) sądowy organ egzekucyjny nie przekazał adnotacji w sprawie zbiegu w wymaganej 

postaci w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w § 4;

2) czynność egzekucyjna, która doprowadziła do zbiegu egzekucji, została uchylona.

§ 4. O nieprzystąpieniu do prowadzenia łącznie egzekucji do rzeczy albo prawa 

majątkowego zawiadamia się sądowy organ egzekucyjny, zobowiązanego oraz dłużnika 

zajętej wierzytelności. Na wniosek sądowego organu egzekucyjnego, złożony w terminie 

7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, organ egzekucyjny wydaje postanowienie w 

sprawie nieprzystąpienia do prowadzenia łącznie egzekucji do rzeczy albo prawa 

majątkowego, na które przysługuje zażalenie.

§ 5. Organ egzekucyjny przekazuje zobowiązanemu uzyskane w egzekucji z rzeczy 

lub prawa majątkowego, pozostałe po zaspokojeniu dochodzonej przez ten organ 

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

i kosztów egzekucyjnych, po upływie 7 dni od dnia doręczenia odpowiednio 

zawiadomienia, o którym mowa w § 4, albo po dniu, w którym postanowienie, o którym 

mowa w § 4, stało się ostateczne.

§ 6. Przepisu § 5 nie stosuje się, jeżeli zachodzi podstawa zaliczenia tych środków 

na poczet innej, egzekwowanej należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej 

w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych zgodnie z art. 115 § 7 i 8.

§ 7. Organ egzekucyjny przekazuje sądowemu organowi egzekucyjnemu, na jego 

żądanie, informacje niezbędne do dalszego prowadzenia egzekucji z tej rzeczy albo prawa 

majątkowego.”;

35) po art. 62f dodaje się art. 62g i art. 62h w brzmieniu:

„Art. 62g. Nie obciąża się kosztami egzekucyjnymi wierzyciela, na wniosek którego 

została wszczęta egzekucja sądowa, przejęta przez organ egzekucyjny w wyniku zbiegu 

egzekucji, jeżeli w egzekucji sądowej jest zwolniony z kosztów egzekucyjnych.

Art. 62h. W przypadku skargi na czynności komornika oraz na zaniechanie przez 

komornika dokonania czynności w sprawie łącznego prowadzenia egzekucji do rzeczy 

albo prawa majątkowego przepisów art. 62d § 4–6 i art. 62f § 3–7 nie stosuje się do czasu 

prawomocnego rozpatrzenia tej skargi.”;

36) w art. 63: 
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a) w § 1 wyrazy „art. 62d § 1 i 3” zastępuje się wyrazami „art. 62d § 1 i 3–6”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

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

wniosek organu egzekucyjnego pozostającego w sporze, dyrektor izby administracji 

skarbowej właściwy ze względu na siedzibę organu egzekucyjnego, który dokonał 

zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie. W przypadku sporu o właściwość 

przepisów art. 62d § 4–6 i art. 62f § 3–7 nie stosuje się do czasu ostatecznego jego 

rozstrzygnięcia.”;

37) w art. 63a § 2 otrzymuje brzmienie:

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

Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, 

w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres danych zawartych w adnotacji w sprawie zbiegu,

2) sposób sporządzania oraz dokonywania doręczeń adnotacji w sprawie zbiegu i 

innych dokumentów, jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia łącznie egzekucji do tej 

samej rzeczy albo prawa majątkowego

– mając na względzie sprawność i skuteczność prowadzenia łącznej egzekucji, 

niezbędność danych do jej prowadzenia oraz bezpieczeństwo posługiwania się 

dokumentami w postaci elektronicznej.”;

38) w art. 66 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wierzyciel ponosi wydatki związane z:

1) przekazaniem mu:

a) wyegzekwowanych lub uzyskanych środków pieniężnych,

b) wyegzekwowanego przedmiotu; 

2) wyegzekwowaniem lub uzyskaniem przez organ egzekucyjny na rzecz tego 

wierzyciela środków pieniężnych przy użyciu terminala płatniczego.”;

39) w art. 67:

a) w § 2:

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) numer tytułu wykonawczego stanowiącego podstawę do zajęcia ze 

wskazaniem rodzaju tego tytułu w przypadku jednolitego tytułu 

wykonawczego lub zagranicznego tytułu wykonawczego;”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:
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„5) kwotę należności pieniężnej, jej rodzaj w przypadku podatku, okres, której 

dotyczy należność pieniężna, termin płatności należności pieniężnej, rodzaj 

i stopę odsetek z tytułu niezapłacenia tej należności w terminie 

obowiązującą na dzień wystawienia zawiadomienia o zajęciu oraz kwotę 

tych odsetek naliczonych na ten dzień;”,

b) w § 2a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zawiadomienie o zajęciu zawiera numer PESEL lub NIP zobowiązanego 

będącego osobą fizyczną, a w przypadku zobowiązanego niebędącego osobą 

fizyczną – NIP albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, albo numer w 

innym rejestrze lub ewidencji, o ile są znane organowi egzekucyjnemu;”;

40) w art. 67d § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Jeżeli zobowiązany nie zgadza się z oszacowaniem przez biegłego skarbowego 

wartości ruchomości lub prawa majątkowego, może w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

mu odpisu protokołu oszacowania złożyć do organu egzekucyjnego wniosek o dokonanie 

tego oszacowania przez biegłego sądowego.”;

41) po art. 67d dodaje się art. 67e–67g w brzmieniu:

„Art. 67e. § 1. Zobowiązany może dokonać, bez wezwania organu egzekucyjnego, 

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

upomnienia i kosztów egzekucyjnych gotówką lub bezgotówkowo. Zapłaty 

bezgotówkowo można dokonać w siedzibie organu egzekucyjnego, jeżeli po stronie tego 

organu istnieją odpowiednie warunki techniczne. 

§ 2. Zapłata, o której mowa w § 1, nie stanowi egzekucji z pieniędzy.

§ 3. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio do zapłaty:

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

upomnienia i kosztów egzekucyjnych dokonanej przez małżonka zobowiązanego, 

aktualnego właściciela rzeczy lub prawa majątkowego obciążonych hipoteką 

przymusową lub zastawem skarbowym albo innego podmiotu działającego na rzecz 

zobowiązanego;

2) ceny nabycia rzeczy lub prawa majątkowego przez nabywcę tej rzeczy lub prawa 

majątkowego.

Art. 67f. § 1. Do zapłaty organowi egzekucyjnemu przez:

1) zobowiązanego:

a) gotówką – stosuje się odpowiednio art. 71e § 1, 2 i 4;
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b) bezgotówkowo przy użyciu terminala płatniczego – stosuje się odpowiednio art. 71e 

§ 1, 2 pkt 1, 2, 4, 5 i 7 oraz § 4.

2) podmiot określony w art. 67e § 3:

a) gotówką – stosuje się odpowiednio art. 71e § 1 i 2 pkt 1 i 3–8 oraz § 4,

b) bezgotówkowo przy użyciu terminala płatniczego – stosuje się odpowiednio art. 71e 

§ 1, 2 pkt 1, 4, 5 i 7 oraz § 4.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w art. 67e § 3, pokwitowanie pobrania zawiera 

również odpowiednio imię i nazwisko albo firmę podmiotu dokonującego zapłaty oraz 

tytuł prawny stanowiący podstawę zapłaty lub imię i nazwisko albo firmę nabywcy rzeczy 

lub prawa majątkowego.

Art. 67g. Za dzień zapłaty egzekwowanej należności pieniężnej, odsetek z tytułu 

niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych uważa się 

przy zapłacie:

1) gotówką – dzień pobrania gotówki przez organ egzekucyjny albo dzień wpłaty tych 

należności na rachunek organu egzekucyjnego w banku, w placówce pocztowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, w spółdzielczej 

kasie oszczędnościowo-kredytowej, w biurze usług płatniczych, w instytucji 

płatniczej, w małej instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego;

2) bezgotówkowo:

a) dzień obciążenia rachunku zobowiązanego przez dostawcę, o którym mowa w art. 

4c ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2003, z późn. zm.2)), w przypadku zapłaty przy użyciu polecenia przelewu,

b) dzień uzyskania potwierdzenia autoryzacji transakcji płatniczej, o której mowa w art. 

40 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych – w przypadku 

zapłaty przy użyciu innego niż polecenie przelewu instrumentu płatniczego.”; 

42) uchyla się art. 68;

43) w art. 69a w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przekazuje środki pieniężne:

a) organowi egzekucyjnemu, który pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności 

ustalenia tego pierwszeństwa – organowi, który dokonał zajęcia na poczet należności 

pieniężnych w wyższej kwocie,

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 650, 723, 864, 
1000, 1075, 1629 i 2243.
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b) administracyjnemu organowi egzekucyjnemu – w przypadku zbiegu egzekucji, o 

którym mowa w art. 62 § 2,

c) sądowemu organowi egzekucyjnemu – w przypadku zbiegu egzekucji, o którym 

mowa w art. 62 § 3 i 4.”;

44) w art. 70 po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Przekazując środki pieniężne organowi egzekucyjnemu, dłużnik zajętej 

wierzytelności podaje w poleceniu przelewu informacje niezbędne do prawidłowego 

rozliczenia tych środków, wskazane we wzorach dokumentów określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 67 § 1.”; 

45) w dziale II po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu:

„Rozdział 1a

Egzekucja z pieniędzy

Art. 71d. § 1. Organ egzekucyjny stosuje egzekucję z pieniędzy poza siedzibą tego 

organu poprzez ustne wezwanie zobowiązanego do zapłaty egzekwowanej należności 

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

egzekucyjnych oraz pobranie od zobowiązanego tych należności.

§ 2. Organ egzekucyjny pobiera należność pieniężną, odsetki z tytułu niezapłacenia 

jej w terminie, koszty upomnienia i koszty egzekucyjne zapłacone przez zobowiązanego 

gotówką lub bezgotówkowo przy użyciu terminala płatniczego. 

Art. 71e. § 1. Na pobraną należność pieniężną, odsetki z tytułu niezapłacenia jej w 

terminie, koszty upomnienia i koszty egzekucyjne niezwłocznie wystawia się 

pokwitowanie pobrania.

§ 2. Pokwitowanie pobrania zawiera:

1) oznaczenie organu egzekucyjnego;

2) numer tytułu wykonawczego;

3) serię i numer pokwitowania pobrania;

4) imię i nazwisko lub firmę zobowiązanego;

5) kwotę pobrania;

6) imię, nazwisko i stanowisko służbowe pracownika obsługującego organ 

egzekucyjny, wystawiającego pokwitowanie pobrania;

7) datę wystawienia pokwitowania.
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§ 3. Egzekucja z pieniędzy jest zastosowana z chwilą wystawienia pokwitowania 

pobrania.

§ 4. Pokwitowanie pobrania należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej 

w terminie i kosztów upomnienia wywiera ten sam skutek prawny co pokwitowanie 

wierzyciela. Za pokwitowaną należność pieniężną organ egzekucyjny ponosi 

odpowiedzialność wobec wierzyciela.

§ 5. W egzekucji z pieniędzy nie stosuje się przepisów art. 53.

Art. 71f.  W przypadku odebrania pieniędzy w wyniku przeszukania pomieszczeń i 

schowków, urządzeń, maszyn, środków transportu oraz odzieży, teczek, waliz i 

podobnych przedmiotów, przepisy art. 71e § 1–4 oraz art. 53 stosuje się odpowiednio.”;

46) w art. 80:

a) w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Organ egzekucyjny jednocześnie wzywa bank, aby bez zgody organu 

egzekucyjnego nie dokonywał wypłat z rachunku bankowego do wysokości zajętej 

wierzytelności, lecz niezwłocznie:

1) przekazał zajęte środki pieniężne organowi egzekucyjnemu na pokrycie 

egzekwowanej należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w 

terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych; 

2) nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania zawiadomił organ 

egzekucyjny o przeszkodzie w dokonaniu wpłaty, w tym również o 

nieprowadzeniu rachunku bankowego zobowiązanego.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego zobowiązanego jest 

dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zajęciu, o którym mowa w 

§ 1, również w przypadku, gdy wierzytelności z tego rachunku nie istniały w chwili 

zajęcia, a powstaną po jego dokonaniu.”,

c) po § 2 dodaje się § 2a i 2b w brzmieniu:

„§ 2a. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego obejmuje również 

wierzytelności przyszłe, które powstaną na zajętym rachunku bankowym lub na 

rachunku bankowym zobowiązanego otwartym po dniu tego zajęcia. 

§ 2b.  Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego nie obejmuje kwot 

pochodzących ze:
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1) świadczeń alimentacyjnych, świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku 

bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczeń rodzinnych, dodatków 

rodzinnych, pielęgnacyjnych, porodowych, dla sierot zupełnych, zasiłków dla 

opiekunów, świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń wychowawczych oraz 

jednorazowych świadczeń, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 

2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860 oraz 

z 2018 r. poz. 1076 i 2192);

2) świadczeń, dodatków i innych kwot, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 80 

ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544 i 2245) oraz środków finansowych na 

utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 

jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części 

przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 

dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy 

zastępczej.”;

47) w art. 81:

a) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Jeżeli zajęto rachunek bankowy prowadzony w walucie obcej, bank 

przekazuje organowi egzekucyjnemu środki pieniężne w złotych przeliczone według 

średniego kursu tej waluty w stosunku do złotego z ostatniego dnia roboczego 

poprzedzającego dzień przekazania tych środków, ogłoszonego przez Narodowy 

Bank Polski.”,

b) § 4 otrzymuje brzmienie 

„§ 4. Wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego zakaz wypłat 

z tego rachunku nie dotyczy wypłaty na bieżące wynagrodzenia za pracę oraz na 

zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem 

odszkodowania – do wysokości przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego 

kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 

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

Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39). Wypłata na 
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wynagrodzenia za pracę następuje po złożeniu organowi egzekucyjnemu odpisu listy 

płac lub innego wiarygodnego dowodu, a wypłata alimentów lub renty o charakterze 

alimentacyjnym – tytułu stwierdzającego obowiązek zobowiązanego do płacenia 

alimentów lub renty.”,

c) po § 4 dodaje się § 4a i 4b w brzmieniu:

„§ 4a. Organ egzekucyjny wydaje zgodę na wypłatę, o której mowa w § 4, w 

formie postanowienia. Na postanowienie o odmowie wyrażenia tej zgody 

przysługuje zażalenie.

§ 4b. Bank dokonuje wypłaty, o której mowa w § 4, na podstawie 

postanowienia organu egzekucyjnego. Wypłata na alimenty lub renty następuje do 

rąk osoby uprawnionej do tych świadczeń.”,

d) w § 5 wyrazy „Przepis § 4” zastępuje się wyrazami „Przepisy § 4–4b”,

e) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego nie podlega realizacji w 

okresie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg pkt 

2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.”;

48) art. 87 otrzymuje brzmienie:

„Art. 87. Przepisy dotyczące egzekucji z rachunków bankowych i wierzytelności z 

rachunku bankowego związanego z dokumentem stosuje się odpowiednio w egzekucji z 

rachunków prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.”;

49) w art. 89a:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. 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 doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o 

zajęciu. Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku jest dokonane z 

chwilą powstania tej wierzytelności.

§ 2. Dłużnik zajętej wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku:

1) przekazuje organowi egzekucyjnemu środki pieniężne na pokrycie 

egzekwowanej należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w 

terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych;
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2) zawiadamia organ egzekucyjny o braku swojej właściwości, jeżeli nie jest 

dłużnikiem wierzytelności.”,

b) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. W przypadku zbiegu egzekucji do wierzytelności z tytułu nadpłaty lub 

zwrotu podatku dłużnik zajętej wierzytelności zawiadamia właściwe organy 

egzekucyjne o zbiegu egzekucji jednocześnie z przekazaniem środków pieniężnych 

na pokrycie egzekwowanej należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej 

w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych.”,

c) dodaje się § 4 i 5 w brzmieniu:

„§ 4. Przepisy art. 62–63a i art. 69a § 1 stosuje się do zajęcia wierzytelności z 

tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w wysokości wyższej niż 100 zł. Dłużnik zajętej 

wierzytelności przekazuje środki pieniężne na pokrycie egzekwowanej należności 

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

kosztów egzekucyjnych organowi egzekucyjnemu, który jako pierwszy dokonał 

zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – organowi 

egzekucyjnemu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie. 

§ 5. Jeżeli po przekazaniu, o którym mowa w § 4, pozostały środki pieniężne, 

dłużnik zajętej wierzytelności przekazuje je, aż do całkowitego rozliczenia 

wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku, organowi egzekucyjnemu, 

który jako kolejny dokonał zajęcia nadpłaty lub zwrotu podatku, a w razie 

niemożności ustalenia kolejności – organowi, który dokonał zajęcia na poczet 

należności w wyższej kwocie.”; 

50) po art. 94d dodaje się art. 94e w brzmieniu:

„Art. 94e. Zawiadomienia i inne dokumenty sporządzone w ramach egzekucji z 

praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych 

lub innych rachunkach oraz wierzytelności z rachunków pieniężnych przesyła się do 

prowadzącego rachunki będącego bankiem albo spółdzielczą kasą oszczędnościowo-

kredytową i organu egzekucyjnego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego 

obsługującego zajęcie wierzytelności odpowiednio z rachunku bankowego lub rachunku 

prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową. Jeżeli 

wykorzystanie tego systemu jest niemożliwe z przyczyn technicznych, w czasie 

niezbędnym do przywrócenia jego funkcjonowania, zawiadomienia i wezwania doręcza 

się na piśmie.”;
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51) w art. 97:

a) w § 1 wyrazy „poborca skarbowy” zastępuje się wyrazami „organ egzekucyjny”,

b) § 4 i 4a otrzymują brzmienie:

„§ 4. Egzekucję z ułamkowej części ruchomości stanowiącej współwłasność 

zobowiązanego prowadzi się w sposób przewidziany dla egzekucji z ruchomości, 

lecz sprzedaży podlega wyłącznie udział zobowiązanego we współwłasności.

§ 4a. Organ egzekucyjny może sprzedać ruchomość, której współwłaścicielem 

jest zobowiązany, jeżeli pozostali współwłaściciele wyrażą zgodę na jej sprzedaż. 

Organ egzekucyjny przekazuje pozostałym współwłaścicielom środki pieniężne 

odpowiadające ich udziałom we współwłasności sprzedanej ruchomości.”;

52) w art. 98:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zajęcie ruchomości następuje przez wpisanie jej do protokołu zajęcia i 

podpisanie protokołu przez pracownika obsługującego organ egzekucyjny. Protokół 

podpisuje także zobowiązany, jeżeli jest obecny przy zajęciu, lub świadkowie.”,

b) po § 1 dodaje się § 1a–1c w brzmieniu:

„§ 1a. Ruchomość może być zajęta na podstawie ewidencji prowadzonej przez 

zobowiązanego, urzędowego rejestru ruchomości lub rejestru zastawów. W takim 

przypadku przepisu § 1 zdanie drugie nie stosuje się.

§ 1b. Organ egzekucyjny może wezwać zobowiązanego do okazania 

ruchomości zajętej w sposób, o którym mowa w § 1a, lub wskazania miejsca jej 

przechowywania w terminie wyznaczonym przez ten organ, nie krótszym niż 3 dni 

od dnia doręczenia wezwania.

§ 1c. Organ egzekucyjny może sporządzić protokół uzupełniający protokół 

zajęcia nie później niż 14 dni od dnia zajęcia ruchomości. Przepis § 2 stosuje się 

odpowiednio.”,

c) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Pracownik obsługujący organ egzekucyjny może umieścić na zajętej 

ruchomości znak ujawniający na zewnątrz jej zajęcie. Nie umieszcza się tego znaku 

na ruchomości, o której mowa w § 1a i 4 oraz art. 98a.”;

53) po art. 98 dodaje się art. 98a w brzmieniu:
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„Art. 98a. Przepisy dotyczące egzekucji z ruchomości stosuje się odpowiednio do 

egzekucji ze zwierząt, jeżeli nie jest to sprzeczne z przepisami regulującymi ochronę 

zwierząt.”;

54) w art. 99:

a) § 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Pracownik obsługujący organ egzekucyjny zamieszcza w protokole zajęcia opis 

zajętej ruchomości według cech jej właściwych, a ponadto, jeżeli jest to możliwe, 

oznacza jej wartość szacunkową, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.”,

b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Pracownik obsługujący organ egzekucyjny może oznaczyć w protokole 

uzupełniającym protokół zajęcia wartość szacunkową zajętej ruchomości nie później 

niż w terminie 14 dni od dnia zajęcia ruchomości.”,

c) § 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„§ 2. Zobowiązanemu przysługuje w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

odpowiednio odpisu protokołu zajęcia ruchomości lub odpisu protokołu 

uzupełniającego prawo wniesienia do organu egzekucyjnego skargi na oszacowanie 

dokonane przez pracownika obsługującego organ egzekucyjny. W takim przypadku 

organ egzekucyjny wzywa biegłego skarbowego do oszacowania wartości zajętej 

ruchomości.

§ 3. Biegły skarbowy dokonuje oszacowania wartości:

1) kosztowności;

2) ruchomości o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10, 1669 i 2245), 

zwanej dalej „ruchomością o wartości historycznej, naukowej lub 

artystycznej”.”,

d) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Kosztowność nie może być oszacowana poniżej wartości kruszcu lub 

materiału, z którego została wytworzona.”;

55) w art. 100:

a) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Jeżeli zachodzi przypuszczenie, że zajęta ruchomość ma wartość 

historyczną, naukową lub artystyczną organ egzekucyjny oddaje pod dozór 
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państwowej lub samorządowej instytucji kultury, o czym zawiadamia 

wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego ze względu na miejsce jej 

przechowywania, a w przypadku materiału bibliotecznego – Dyrektora Biblioteki 

Narodowej w Warszawie. Państwowa lub samorządowa instytucja kultury nie może 

odmówić przyjęcia pod dozór zajętej ruchomości.”,

b) po § 3 dodaje się § 3a i 3b w brzmieniu:

„§ 3a. Organ egzekucyjny występuje do wojewódzkiego konserwatora 

zabytków właściwego ze względu na miejsce jej przechowywania, a w przypadku 

materiału bibliotecznego – do Dyrektora Biblioteki Narodowej w Warszawie, z 

wnioskiem o wskazanie, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, czy zajęta 

ruchomość ma wartość historyczną, naukową lub artystyczną, oraz która państwowa 

lub samorządowa instytucja kultury jest właściwa do sprawowania dozoru oraz 

nabycia takiej ruchomości.

§ 3b. Dozór nad zajętą kosztownością niemającą wartości historycznej, 

naukowej lub artystycznej sprawuje organ egzekucyjny lub bank.”,

c) dodaje się § 5 w brzmieniu:

„§ 5. Dozór nad ruchomością zajętą w sposób, o którym mowa w art. 98 § 1a, 

sprawuje zobowiązany, chyba że organ egzekucyjny postanowi inaczej.”; 

56) w art. 102:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Dozorca jest obowiązany przechowywać zajętą ruchomość z taką 

starannością, aby zapobiec jej uszkodzeniu, zniszczeniu lub zaginięciu, oraz wydać 

ją na wezwanie organu egzekucyjnego.

§ 2. Organ egzekucyjny przyzna, na wniosek dozorcy złożony w terminie 

miesiąca od dnia ustania dozoru, zwrot koniecznych wydatków związanych z 

wykonywaniem dozoru oraz wynagrodzenie za dozór, chyba że dozorcą jest 

państwowa lub samorządowa instytucja kultury lub osoba wymieniona w art. 101 § 

1.”,

b) dodaje się § 5 w brzmieniu:

„§ 5. Przepisów § 2–4 nie stosuje się, jeżeli z dozorcą zawarto umowę na 

podstawie przepisów prawa cywilnego.”;

57) w art. 103 § 1 otrzymuje brzmienie:
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„§ 1. Dozorca nie odpowiada za uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie zajętej 

ruchomości:

1) wynikłe wskutek przypadku lub siły wyższej;

2) jeżeli zachował staranność, do jakiej był obowiązany zgodnie z art. 102 § 1.”;

58) po art. 104 dodaje się art. 104a i art. 104b w brzmieniu:

„Art. 104a. § 1. Na wniosek zobowiązanego, złożony nie później niż do dnia 

poprzedzającego ogłoszenie o licytacji publicznej, przetargu ofert lub sprzedaży z wolnej 

ręki, organ egzekucyjny może wyrazić, w formie postanowienia, zgodę na sprzedaż przez 

zobowiązanego zajętej ruchomości, z wyłączeniem ruchomości, o której mowa w art. 104 

§ 2 oraz art. 105 § 5 i 6, pod warunkiem zapłaty przez nabywcę ruchomości temu organowi 

ceny odpowiadającej co najmniej wartości szacunkowej tej ruchomości, w terminie 

wskazanym przez organ egzekucyjny.

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, zawiera wskazanie:

1) imienia i nazwiska lub firmy oraz odpowiednio adresu zamieszkania lub siedziby 

podmiotu, który zamierza nabyć zajętą ruchomość;

2) ruchomości, która ma być sprzedana;

3) ceny nabycia ruchomości;

4) terminu zapłaty ceny nabycia ruchomości.

§ 3. Do wniosku dołącza się oświadczenie podmiotu, o którym mowa w § 2 pkt 1, o 

zamiarze nabycia ruchomości za zgodą organu egzekucyjnego.

§ 4. Postanowienie, o którym mowa w § 1, doręcza się zobowiązanemu i 

podmiotowi, który zamierza nabyć ruchomość. 

§ 5. Sprzedaż ruchomości dokonaną przez zobowiązanego zgodnie z 

postanowieniem, o którym mowa w § 1, uznaje się za sprzedaż dokonaną przez organ 

egzekucyjny. W takim przypadku nie pobiera się kosztów egzekucyjnych powstałych w 

egzekucji z tej ruchomości, z wyłączeniem wydatków egzekucyjnych. Przepis art. 68d 

stosuje się odpowiednio.

Art. 104b. § 1. Organ egzekucyjny stwierdza, w drodze postanowienia, wygaśnięcie 

w całości albo w części postanowienia w sprawie zgody na sprzedaż zajętej ruchomości 

przez zobowiązanego w przypadku naruszenia warunku określonego w tym 

postanowieniu. Na postanowienie przysługuje zażalenie zobowiązanemu.

§ 2. Jeżeli postanowienie, o którym mowa w § 1, stanie się ostateczne, organ 

egzekucyjny przystępuje do dalszej realizacji egzekucji z zajętej ruchomości. 
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§ 3. Podmiot, o którym mowa w art. 104a § 2 pkt 1, który nie zapłacił w całości ceny 

nabycia ruchomości, w terminie o którym mowa w art. 104a §1, traci prawo do zwrotu 

zapłaconej części ceny nabycia ruchomości. Do utraconej części ceny nabycia ruchomości 

stosuje się odpowiednio art. 115.”;

59) w art. 105:

a) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Organ egzekucyjny może wybrać formę przeprowadzenia licytacji 

publicznej, o której mowa w art. 105 § 1 pkt 1 i art. 107e § 1, odrębnie dla każdego 

z dwóch terminów licytacyjnych.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Zajętą ruchomość o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej 

organ egzekucyjny sprzedaje po cenie oszacowania państwowej lub samorządowej 

instytucji kultury wskazanej odpowiednio przez wojewódzkiego konserwatora 

zabytków albo Dyrektora Biblioteki Narodowej w Warszawie. Jeżeli sprzedaż nie 

dojdzie do skutku, zajętą ruchomość organ egzekucyjny sprzedaje lub przekazuje do 

sprzedaży w trybie określonym w art. 105 § 1.”,

c) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Przekazanie, o którym mowa w § 1 pkt 3, następuje po cenie 

odpowiadającej co najmniej wartości szacunkowej ruchomości. Cenę można obniżyć 

do 3/4 wartości szacunkowej ruchomości, jeżeli ruchomość nie zostanie sprzedana 

przez okres miesiąca. Z uzyskanej ceny potrąca się prowizję w rozumieniu art. 765 

Kodeksu cywilnego”,

d) dodaje się § 5 i 6 w brzmieniu:

„§ 5. Zajętą ruchomość, której sprzedaż wymaga zezwolenia, organ 

egzekucyjny sprzedaje za pośrednictwem przedsiębiorstwa posiadającego takie 

zezwolenie albo sprzedaje temu przedsiębiorstwu.

§ 6. Zajętą ruchomość, której posiadanie jest uzależnione od spełnienia 

warunku określonego odrębnymi przepisami, organ egzekucyjny sprzedaje 

podmiotowi spełniającemu ten warunek.”;

60) w art. 105a:

a) w § 2:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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„2) określenie ruchomości, która ma być sprzedana, jej rodzaju i wartości 

szacunkowej;”,

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) cenę wywołania;”,

– uchyla się pkt 4,

b) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Obwieszczenie o licytacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego organ egzekucyjny oraz 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych albo organ jednostki 

samorządu terytorialnego, w terminie, o którym mowa w § 3.”,

c) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Organ egzekucyjny może zarządzić ogłoszenie o licytacji w prasie lub w 

inny sposób, jeżeli uzna to za celowe.”;

61) art. 105b otrzymuje brzmienie:

„Art. 105b. § 1. Jeżeli wartość szacunkowa sprzedawanej ruchomości przekracza 

10 000 zł, osoba przystępująca do licytacji składa organowi egzekucyjnemu wadium w 

wysokości 1/10 wartości szacunkowej.

§ 2. Wadium składa się na rachunek bankowy organu egzekucyjnego. Wadium 

uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu 

egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja 

publiczna.

§ 3. Wadium w wysokości nie wyższej niż 5 000 zł może być złożone gotówką do 

rąk pracownika obsługującego organ egzekucyjny do chwili rozpoczęcia licytacji. Na 

złożone gotówką wadium wystawia się pokwitowanie pobrania. Przepisy art. 71e § 2 

stosuje się odpowiednio, przy czym pokwitowanie pobrania zawiera również imię i 

nazwisko lub firmę składającego wadium.

§ 4. Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się i 

zalicza się na cenę sprzedaży. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, wadium zwraca się 

pozostałym licytantom:

1) niezwłocznie – w przypadku pobrania na poczet wadium gotówki przez pracownika 

obsługującego organ egzekucyjny;
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2) nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia licytacji – w przypadku innym 

niż określony w pkt 1. Za datę zwrotu wadium uznaje się dzień obciążenia rachunku 

bankowego organu egzekucyjnego.”;

62) w art. 105c:

a) w § 1 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

„Pracownik obsługujący organ egzekucyjny udzieli przybicia licytantowi, który 

zaoferował najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień 

nie zaoferowano wyższej ceny.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Licytacja dochodzi do skutku, jeżeli weźmie w niej udział przynajmniej 

jeden licytant, który zaoferował co najmniej cenę wywołania.”;

63) art. 105d otrzymuje brzmienie:

„Art. 105d. § 1. Nabywca uiszcza nie później niż w dniu następującym po dniu 

licytacji cenę nabycia, z potrąceniem złożonego wadium, pod rygorem utraty prawa 

wynikającego z przybicia, prawa do zwrotu wadium oraz prawa do udziału w licytacji tej 

samej ruchomości. Jeżeli dzień uiszczenia ceny nabycia przypada w sobotę lub w dzień 

ustawowo wolny od pracy, cenę nabycia uiszcza się w dniu następującym po dniu lub 

dniach wolnych od pracy. W przypadku nieuiszczenia ceny nabycia w terminie, organ 

egzekucyjny niezwłocznie wyznacza ponowną licytację tej samej ruchomości.

§ 2. Jeżeli cena nabycia jest wyższa niż 200 000 zł, organ egzekucyjny, na wniosek 

nabywcy, może wyznaczyć dłuższy niż określony w § 1, nieprzekraczający 14 dni, termin 

uiszczenia ceny nabycia ruchomości.

§ 3. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie, o którym mowa w § 2, traci 

prawo wynikłe z przybicia, prawo do zwrotu wadium oraz prawo do udziału w licytacji 

tej samej ruchomości.

§ 4. Utracone wadium, o którym mowa w § 1 i 3, stanowi dochód odpowiednio 

budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

§ 5. Jeżeli nabywca nie uiści ceny w terminie, o którym mowa w § 2, organ 

egzekucyjny może zaproponować nabycie ruchomości osobie, która w licytacji 

zaoferowała drugą w kolejności najwyższą cenę, wyznaczając jej termin 7 dni na 

uiszczenie zaoferowanej przez tę osobę ceny. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio. Po 

bezskutecznym upływie terminu na uiszczenie zaoferowanej przez tę osobę ceny, organ 

egzekucyjny wyznacza drugą licytację.”;
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64) w art. 107:

a) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 

105d § 5.”,

b) uchyla się § 2,

c) w § 4 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji tej samej 

ruchomości.”; 

65) w art. 107a § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Organ egzekucyjny organizuje przetarg ofert, jeżeli zachodzi przypuszczenie, 

że w wyniku sprzedaży zajętej ruchomości w drodze licytacji publicznej nie uzyska się 

korzystnej ceny.”;

66) w art. 107b:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Organ egzekucyjny zaprasza do udziału w przetargu ofert poprzez 

zamieszczenie ogłoszenia o przetargu ofert w sposób i w miejscach wskazanych w 

art. 105a § 3, 3a i 5.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ogłoszenie o przetargu ofert zawiera wskazanie co najmniej:

1) ruchomości, która ma być sprzedana, jej rodzaju oraz wartości szacunkowej;

2) ceny wywołania;

3) miejsca i terminu:

a) dokonywania oględzin ruchomości,

b) składania ofert,

c) otwarcia ofert.”;

67) w art. 107d § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Do sprzedaży zajętej ruchomości w drodze przetargu ofert stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 105b–105d oraz art. 107 § 1 i 2a–4, z tym że przez dzień 

licytacji rozumie się dzień otwarcia ofert.”;

68) art. 107e otrzymuje brzmienie:

„Art. 107e. § 1. Licytacja publiczna może odbywać się w formie elektronicznej 

(licytacja elektroniczna). W licytacji elektronicznej nie sprzedaje się ruchomości 

ulegającej łatwo zepsuciu oraz ruchomości, o której mowa w art. 105 § 5 i 6.
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§ 2. Licytacja elektroniczna odbywa się za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego prowadzonego przez podmiot wybrany przez organ egzekucyjny i 

zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie tego podmiotu.

§ 3. Organ egzekucyjny zawiadamia zobowiązanego o zamiarze sprzedaży zajętej 

ruchomości w trybie licytacji elektronicznej, ze wskazaniem podmiotu, o którym mowa 

w § 2. Organ egzekucyjny podejmuje czynności zmierzające do sprzedaży ruchomości w 

trybie licytacji elektronicznej, nie wcześniej niż w terminie 3 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia.

§ 4. Do licytacji elektronicznej stosuje się odpowiednio przepis art. 106 § 1.

§ 5. Licytacja elektroniczna trwa nie krócej niż 7 dni od dnia jej rozpoczęcia.”; 

69) w art. 108:

a) uchyla się § 2,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Organ egzekucyjny sprzedaje zajętą ruchomość niesprzedaną w trybie § 

1 jednostce prowadzącej skup przedmiotów używanych lub surowców wtórnych.”;

70) art. 108a otrzymuje brzmienie:

„Art. 108a. Zajętą ruchomość, która nie została sprzedana w trybie określonym w 

art. 108, organ egzekucyjny zwalnia spod zajęcia, o ile zobowiązany spełnia warunki do 

posiadania tej ruchomości określone odrębnymi przepisami. Przepisy art. 108b stosuje się 

odpowiednio.”;

71) po art. 108a dodaje się art. 108b w brzmieniu:

„Art. 108b. § 1. Nabywca ruchomości odbiera nabytą ruchomość niezwłocznie w 

dniu uiszczenia ceny nabycia tej ruchomości. 

§ 2. W przypadku nieodebrania ruchomości zgodnie z § 1, organ egzekucyjny 

doręcza nabywcy ruchomości wezwanie do jej odbioru w wyznaczonym terminie, nie 

dłuższym niż miesiąc od dnia doręczenia wezwania, i poucza o skutkach niezastosowania 

się do tego wezwania. W takim przypadku nabywca ruchomości ponosi koszty 

przechowywania ruchomości od dnia sprzedaży do dnia jej odbioru oraz koszty 

wezwania.

§ 3. Ruchomość może być wydana po uiszczeniu kosztów, o których mowa w § 2.

§ 4. Do ruchomości nieodebranej w terminie wyznaczonym przez organ 

egzekucyjny, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji 

niepodjętych depozytów (Dz. U. poz. 1537 oraz z 2009 r. poz. 1241), z wyłączeniem art. 
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6. Za termin do odbioru depozytu, o którym mowa w art. 4 tej ustawy, uznaje się dzień, 

w którym upłynął miesiąc od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w § 2.”;

72) w art. 110f:

a) uchyla się § 1,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Rozporządzenie opróżnionym miejscem hipotecznym jest nieważne.”;

73) w art. 115:

a) w § 1:

– w pkt 4 po wyrazach „Ordynacji podatkowej,” dodaje się wyrazy „należności 

celne”,

– po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) koszty egzekucyjne i koszty upomnienia powstałe w egzekucji należności 

celnej;”,

b) w § 2 po wyrazach „kosztach upomnienia” dodaje się przecinek i wyrazy 

„powstałych w egzekucji należności pieniężnej innej niż należność celna,”,

c) dodaje się § 7 i 8 w brzmieniu:

„§ 7. Kwotę pozostałą po podziale kwoty uzyskanej z egzekucji organ 

egzekucyjny z urzędu zalicza na poczet innej, egzekwowanej należności pieniężnej 

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

i kosztów egzekucyjnych, obciążających zobowiązanego. Do zaliczenia stosuje się 

odpowiednio przepisy § 1. O zaliczeniu organ egzekucyjny zawiadamia 

zobowiązanego.

§ 8. Na wniosek zobowiązanego organ egzekucyjny wydaje postanowienie w 

sprawie zaliczenia, o którym mowa w § 7. Na postanowienie przysługuje zażalenie.”;

74) po art. 115a dodaje się art. 115aa w brzmieniu:

„Art. 115aa. W przypadku zapłaty organowi egzekucyjnemu egzekwowanej 

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

i kosztów egzekucyjnych przepisy art. 115 stosuje się odpowiednio.”;

75) w art. 156:

a) w § 1:

– pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) pouczenie zobowiązanego o przysługującym mu prawie wniesienia do 

wierzyciela, za pośrednictwem organu egzekucyjnego, zarzutu w sprawie 
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zabezpieczenia oraz o skutkach wniesienia zarzutu w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia zobowiązanemu odpisu zarządzenia zabezpieczenia i po 

upływie tego terminu;”,

– po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu:

„8a) pouczenie zobowiązanego o skutkach niezawiadomienia organu 

egzekucyjnego o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby;

8b) pouczenie zobowiązanego o przysługującym jego małżonkowi prawie do 

wniesienia sprzeciwu w sprawie zabezpieczenia na majątku wspólnym;”,

b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a.  W zarządzeniu zabezpieczenia wierzyciel wskazuje jako adres 

zobowiązanego ostatni znany mu adres miejsca zamieszkania lub siedziby 

zobowiązanego.”;

76) w art. 162:

a) w § 1 wyrazy „art. 62” zastępuje się wyrazami „art. 62–62a, art. 62b § 1, 1a i 4–6, 

art. 62c–62h”,

b) w § 2 wyrazy „art. 63” zastępuje się wyrazami „art. 63 i art. 63a”;

77) w art. 165 dodaje się § 5 w brzmieniu:

„§ 5. Zajęta w celu zabezpieczenia wierzytelność z rachunku bankowego lub 

rachunku prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową jest 

realizowana przez jej przekazanie na rachunek, o którym mowa § 2.”;

78) po art. 166c dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:

„Rozdział 2a

Wykonywanie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym

Art. 166d. Organ egzekucyjny przystępuje do czynności zabezpieczających na 

podstawie postanowienia o zabezpieczeniu prokuratora lub sądu. Na żądanie prokuratora 

lub sądu organ egzekucyjny doręcza zobowiązanemu odpis tego postanowienia.

Art. 166e. Należność pieniężną określoną w postanowieniu o zabezpieczeniu 

prokuratora lub sądu w walucie obcej, przelicza się na złote według średniego kursu tej 

waluty w stosunku do złotego z dnia roboczego ogłoszonego przez Narodowy Bank 

Polski, obowiązującego w dniu wydania tego postanowienia. 

Art. 166f. Zajęte ruchomości, z wyjątkiem kosztowności, książeczek 

oszczędnościowych, kart płatniczych, pieniędzy i innych papierów wartościowych, 
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przechowuje się w sposób wskazany w postanowieniu o zabezpieczeniu majątkowym, a 

w przypadku braku takiego wskazania – pozostawia się na przechowanie osobie dającej 

rękojmię należytego przechowywania, a gdy nie jest to możliwe – u zobowiązanego lub 

jego rodziny. 

Art. 166g. Organ egzekucyjny przesyła prokuratorowi lub sądowi dokument 

stanowiący podstawę zajęcia ruchomości, wierzytelności lub innego prawa majątkowego.

Art. 166h. § 1. Zajęte ruchomości ulegające szybkiemu zniszczeniu mogą być 

sprzedane po ich zajęciu na podstawie postanowienia prokuratora lub sądu.

§  2. Uzyskane ze sprzedaży środki pieniężne składa się na rachunek, o którym 

mowa w art. 165 § 2.

Art. 166i. Organ egzekucyjny zawiadamia prokuratora lub sąd o ujawnionej rzeczy, 

wierzytelności lub innym prawie majątkowym zobowiązanego, nieobjętych 

postanowieniem o zabezpieczeniu majątkowym.

Art. 166j. § 1. W razie potrzeby organ egzekucyjny może dokonać zajęcia 

ruchomości, wierzytelności lub innego prawa majątkowego zobowiązanego na poczet:

1) grożącego przepadku równowartości przedmiotów pochodzących bezpośrednio z 

przestępstwa albo równowartości korzyści majątkowej;

2) grożącej grzywny;

3) grożącego obowiązku naprawienia szkody;

4) grożącego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;

5) grożącego świadczenia pieniężnego;

6) grożącej nawiązki;

7) wykonania orzeczenia o kosztach sądowych;

8) obowiązku uiszczenia należności publicznoprawnej uszczuplonej czynem 

zabronionym.

§ 2. Zajęcie ruchomości, wierzytelności lub innego prawa majątkowego, o którym 

mowa w § 1, podlega uchyleniu, jeżeli prokurator lub sąd nie wydał postanowienia o 

zabezpieczeniu majątkowym w terminie 7 dni od dnia dokonania zajęcia.

Art. 166k. Zajęcie ruchomości, wierzytelności lub innego prawa majątkowego 

przekształca się w zajęcie egzekucyjne z dniem wystawienia tytułu wykonawczego na 

podstawie prawomocnego orzeczenia odpowiednio o przepadku oraz orzeczonej 

jednocześnie grzywnie, obowiązku naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną 

krzywdę, świadczenia pieniężnego, nawiązki, zasądzonych od skazanego kosztów 
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sądowych oraz obowiązku uiszczenia należności publicznoprawnej uszczuplonej czynem 

zabronionym.

Art. 166l. Organ egzekucyjny zawiadamia prokuratora lub sąd o wydatkach 

poniesionych przy wykonywaniu postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym, w 

szczególności na opłacenie:

1) sporządzania i doręczania pism;

2) przechowywania lub sprzedaży zajętej ruchomości, wierzytelności lub innego prawa 

majątkowego;

3) należności biegłych lub rzeczoznawców;

4) oględzin lub badań.

Art. 166m. W przypadku zwrotu środków pieniężnych zobowiązanemu organ 

egzekucyjny przesyła prokuratorowi lub sądowi potwierdzenie tego zwrotu. 

Art. 166n. § 1. W zakresie wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu 

majątkowym stosuje się odpowiednio przepisy:

1) działu I z wyłączeniem art. 8–13, art. 26 § 1c pkt 1, § 1d oraz 1f–1h, art. 27c, art. 

27e–27j, art. 33–35, art. 38–44, art. 56 § 1 pkt 1–3, art. 57 § 1a–3 oraz art. 58–61;

2) działu IV z wyłączeniem art. 154–159, art. 161, art. 163, art. 166a § 2, art. 167 oraz 

art. 168;

3) art. 168b–168e.”;

79) w art. 168d:

a) uchyla się § 2,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Karę, o której mowa w § 1, można nałożyć również na:

1) zobowiązanego, który:

a) nie zawiadomił organu egzekucyjnego o:

– zmianie miejsca zamieszkania lub siedziby,

– zajęciu przez inny organ egzekucyjny ruchomości, a także prawa majątkowego, 

którego warunkiem wykonywania jest posiadanie dokumentu,

b) nie dokonał okazania zajętej ruchomości lub nie wskazał miejsca jej 

przechowywania na wezwanie organu egzekucyjnego;

2) zarządcę nieruchomości, który bez usprawiedliwionej przyczyny nie złożył 

sprawozdania lub nie wykonał polecenia organu egzekucyjnego.”;

80) w art. 168e uchyla się § 3–7;
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81) po art. 168e dodaje się art. 168ea i art. 168eb w brzmieniu:

„Art. 168ea. W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej karę pieniężną, o której mowa w art. 168d i art. 168e, 

nakłada się na pracownika bezpośrednio odpowiedzialnego za realizację zajęcia, a w 

przypadku jego braku na:

1) kierownika,

2) członka zarządu w spółce prawa handlowego,

3) wspólnika w spółce cywilnej

– bezpośrednio odpowiedzialnego za wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 

168d i art. 168e.

Art. 168eb. § 1. Postanowienie w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa 

w art. 168d i art. 168e, wydaje organ egzekucyjny.

§ 2. Na postanowienie o nałożeniu kary pieniężnej przysługuje zażalenie.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 7592 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7592. Komornik dokonuje doręczeń administracyjnym organom 

egzekucyjnym, organom podatkowym oraz wierzycielom należności pieniężnych, 

których egzekucja została przejęta przez sądowy organ egzekucyjny w wyniku zbiegu 

egzekucji administracyjnej i sądowej do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego, 

będącym podmiotami publicznymi obowiązanymi 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 i z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 60), za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji 

elektronicznej, w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 63a § 2 

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

z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.4)).”;

2) w art. 773:

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1467, 1499, 1544, 
1629, 1637, 1693, 2385 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 55 i 60.

4) 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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a) w § 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W takim przypadku nie stosuje się art. 7731.”;

b) po § 2 dodaje się § 2a i 2b w brzmieniu:

„§ 2a. W przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej do tej samej 

rzeczy albo prawa majątkowego, gdy egzekucja sądowa dotyczy:

1) należności alimentacyjnych lub innych świadczeń powtarzających się,

2) świadczenia pieniężnego podlegającego spełnieniu w walucie obcej

– egzekucje do tej rzeczy albo prawa majątkowego prowadzi łącznie sądowy organ 

egzekucyjny.

§ 2b. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej, o której mowa w § 2, i 

egzekucji sądowej, o której mowa w § 2a, do tej samej rzeczy albo prawa 

majątkowego egzekucje do tej rzeczy albo prawa majątkowego prowadzi łącznie 

sądowy organ egzekucyjny. Prawa i obowiązki wierzyciela należności dochodzonej 

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 wykonuje administracyjny organ 

egzekucyjny.”,

c) w § 6 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„§ 6. Jeżeli egzekucja, w której wystąpił kolejny zbieg egzekucji, dotyczy 

należności pieniężnych, o których mowa w art. 773 § 2–2b, prowadzenie łączne 

egzekucji przejmuje organ egzekucyjny określony zgodnie z tymi przepisami.”;

3) w art. 7732:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Sądowy organ egzekucyjny niezwłocznie sporządza i przekazuje 

administracyjnemu organowi egzekucyjnemu adnotację w sprawie przekazania 

egzekucji z rzeczy lub prawa majątkowego, o której mowa w art. 62b § 1 pkt 1 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”,

b) uchyla się § 3; 

4) w art. 774 dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Sądowy organ egzekucyjny, który przejął prowadzenie łączne egzekucji 

sądowej i administracyjnej kończy egzekucję przejętą od administracyjnego organu 

egzekucyjnego, jeżeli jej dalsze prowadzenie jest niemożliwe, niecelowe lub jeżeli jest 
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oczywiste, że nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów tej egzekucji. Sądowy organ 

egzekucyjny uchyla również czynności egzekucyjne podjęte w ramach tej egzekucji. O 

zakończeniu egzekucji zawiadamia się wierzyciela, dłużnika, dłużnika zajętej 

wierzytelności oraz administracyjny organ egzekucyjny.”;

5) w art. 8821 dotychczasowe brzmienie oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:

„§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, pracodawca dokonuje wypłaty na rzecz 

organu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 773 § 2–2b, oraz niezwłocznie zawiadamia 

o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne.”;

6) w art. 891 dotychczasowe brzmienie oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:

„§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, bank dokonuje wypłaty z rachunku 

bankowego na rzecz organu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 773 § 2–2b, i 

niezwłocznie zawiadamia o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne.”; 

7) w art. 896 w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wezwie dłużnika wierzytelności, aby w razie zbiegu egzekucji sądowej i 

administracyjnej, w przypadku gdy świadczenie nie wystarcza na pokrycie 

wszystkich egzekwowanych należności:

a) uiszczał je na rzecz sądowego albo administracyjnego organu egzekucyjnego, który 

pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – na 

rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności pieniężnych w wyższej 

kwocie oraz aby niezwłocznie zawiadomił o zbiegu egzekucji właściwe organy 

egzekucyjne, wskazując datę doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez 

te organy i wysokość należności, na poczet których zostały dokonane zajęcia,

b) uiszczał je na rzecz organu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 773 § 2–2b, oraz 

aby niezwłocznie zawiadomił o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne.”; 

8) w art. 9022:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 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 doręczenia dłużnikowi wierzytelności zawiadomienia o zajęciu.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Dłużnik wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku:
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1) przekazuje sądowemu organowi egzekucyjnemu środki pieniężne na pokrycie 

dochodzonych należności;

2) zawiadamia sądowy organ egzekucyjny o braku swojej właściwości, jeżeli nie 

jest dłużnikiem wierzytelności.”,

c) po § 2 dodaje się § 2a–2c w brzmieniu:

„§ 2a. W przypadku zbiegu egzekucji do wierzytelności z tytułu nadpłaty lub 

zwrotu podatku dłużnik wierzytelności, jednocześnie z przekazaniem środków 

pieniężnych na pokrycie dochodzonych należności, zawiadamia właściwe organy 

egzekucyjne o zbiegu egzekucji.

§ 2b. Przepisy art. 773–774 stosuje się w przypadku zajęcia wierzytelności z 

tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w wysokości wyższej niż 100 zł. Dłużnik 

wierzytelności przekazuje środki pieniężne na pokrycie dochodzonych należności 

organowi egzekucyjnemu, który jako pierwszy dokonał zajęcia, a w razie 

niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – organowi egzekucyjnemu, który 

dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie. 

§ 2c. Jeżeli po przekazaniu, o którym mowa w § 2b, pozostały środki pieniężne, 

dłużnik wierzytelności przekazuje je, aż do całkowitego rozliczenia wierzytelności z 

tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku, organowi egzekucyjnemu, który jako kolejny 

dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia kolejności – organowi, który 

dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie.”, 

d) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu 

podatku i dokumenty związane z wykonaniem tego zajęcia doręcza się organowi 

podatkowemu będącemu naczelnikiem urzędu skarbowego za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej, 

w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 67 § 2c ustawy z dnia 

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”;

9) w art. 910 w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wezwie osobę, która z zajętego prawa jest obciążona obowiązkiem względem 

dłużnika, aby w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, w przypadku gdy 

świadczenie pieniężne nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych 

należności:
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a) uiszczała je na rzecz sądowego albo administracyjnego organu egzekucyjnego, który 

pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – na 

rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności pieniężnych w wyższej 

kwocie oraz aby niezwłocznie zawiadomiła o zbiegu egzekucji właściwe organy 

egzekucyjne, wskazując datę doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez 

te organy i wysokość należności, na poczet których zostały dokonane zajęcia,

b) uiszczała je na rzecz organu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 773 § 2–2b, oraz 

aby niezwłocznie zawiadomiła o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne.”; 

10) w art. 9118:

a) po § 51 dodaje się § 52 w brzmieniu:

„§ 52. W przypadku, o którym mowa w § 51, podmiot prowadzący działalność 

maklerską, w którym dłużnik ma rachunek, dokonuje wypłaty na rzecz organu 

egzekucyjnego, o którym mowa w art. 773 § 2–2b, oraz niezwłocznie zawiadamia o 

zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne.”,

b) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Przepisów § 1–52 nie stosuje się do rachunku zbiorczego w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.”;

11) w art. 1025 w § 1:

a) w pkt 7 po wyrazach „Ordynacja podatkowa” dodaje się wyrazy „oraz należności 

celne, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającym unijny kodeks celny (Dz. 

Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.5)), dochodzone na podstawie tytułu 

wykonawczego innego niż jednolity tytuł wykonawczy państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej albo zagraniczny tytuł wykonawczy określony w ustawie z dnia 

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

należności celnych i innych należności pieniężnych,”,

b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a i 7b w brzmieniu:

„7a)  koszty egzekucyjne i koszty upomnienia powstałe w egzekucji należności 

celnych, o których mowa w pkt 7;

7b) odsetki od należności celnych, o których mowa w pkt 7;”.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 287 z 29.10.2013, str. 90, Dz. Urz. 
UE L 267 z 30.09.2016, str. 2, Dz. Urz. UE L 354 z 23.12.2016, str. 32 i Dz. Urz. UE L 42 z 18.02.2017, str. 
43.
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Art. 3. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 

r. poz. 652, 1010, 1387 i 2432) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 187 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Jeżeli wykonanie zabezpieczenia grożącego przepadku oraz grzywny, 

obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, świadczenia 

pieniężnego, nawiązki lub wykonania orzeczenia o kosztach sądowych w postępowaniu 

karnym, zlecono naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z art. 195a, sąd bezzwłocznie 

po uprawomocnieniu się wyroku przesyła jego odpis lub wyciąg temu naczelnikowi w 

celu wykonania orzeczonego przepadku lub nawiązki na rzecz Skarbu Państwa.”;

2) w art. 195a § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Jeżeli jednym postanowieniem zabezpieczono grożący przepadek oraz 

grzywnę, obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, 

świadczenie pieniężne, nawiązkę lub wykonanie orzeczenia o kosztach sądowych w 

postępowaniu karnym, sąd lub prokurator, który wydał to postanowienie, może zlecić jego 

wykonanie w całości naczelnikowi urzędu skarbowego określonemu w art. 22 § 2 i 2a 

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

z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.6)).”.

Art. 4. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U z 

2018 r. poz. 1987 i 2399) w art. 131 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma, od których daty doręczenia biegną 

terminy, doręcza się przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 

1118 i 1629) albo pracownika organu wysyłającego, a w razie niezbędnej konieczności 

przez Policję lub organ egzekucyjny.”.

Art. 5.  W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.7)) w art. 83c po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Do postanowień, od których przysługuje zażalenie, wydanych przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych jako wierzyciela na podstawie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, przepis art. 83 ust. 4 stosuje się odpowiednio.”.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1356, 1499, 1629, 
2192, 2193 i 2432.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 106, 138, 398, 650, 
697, 730, 1076, 1544, 1613, 1669, 2126, 2192, 2215, 2244 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 60.

http://legalis.mf.gov.pl/akt.do?link=AKT%5b%5d371135078#mip
http://legalis.mf.gov.pl/akt.do?link=AKT%5b%5d371183815#mip
http://legalis.mf.gov.pl/akt.do?link=AKT%5b%5d371188207#mip
http://legalis.mf.gov.pl/akt.do?link=AKT%5b%5d371214398#mip
http://legalis.mf.gov.pl/akt.do?link=AKT%5b%5d371240615#mip
http://legalis.mf.gov.pl/akt.do?link=AKT%5b%5d371262213#mip


– 47 –

Art. 6.  W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.8) w art. 3 w § 2 pkt 3 otrzymuje 

brzmienie:

„3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które 

przysługuje zażalenie;”.

Art. 7.  W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243) w art. 28 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. W przypadku realizacji zajęcia wierzytelności z rachunku dłużnika będącego 

członkiem kasy, kasa korzysta z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 

112c ustawy – Prawo bankowe. 

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji 

określi, w drodze rozporządzenia, sposób korzystania z systemu teleinformatycznego, o 

którym mowa w art. 112c ustawy – Prawo bankowe, w tym wymagania dotyczące 

identyfikacji kasy w tym systemie, sposób posługiwania się podpisem elektronicznym na 

potrzeby autoryzacji treści w nim przesyłanych oraz wymagania w zakresie doręczania 

korespondencji za jego pośrednictwem, mając na względzie bezpieczeństwo 

posługiwania się dokumentami w postaci elektronicznej oraz sprawne zajęcie 

wierzytelności z rachunku prowadzonego w kasie.”.

Art. 8. Do postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających, wszczętych i 

niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy 

dotychczasowe.

Art. 9. 1. Postępowania egzekucyjne wszczęte przez organ egzekucyjny określony w art. 

19 § 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, i niezakończone przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy, są prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego 

ustalonego według miejsca zamieszkania lub siedziby zobowiązanego.

2. Organ egzekucyjny określony w art. 19 § 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

dotychczasowym, przekazuje akta prowadzonych spraw postępowania egzekucyjnego do 

naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia wejścia w 

życie niniejszej ustawy.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1467, 1544 i 1629 
oraz z 2019 r. poz. 11 i 60.
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3. Naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 1, wstępuje w prawa i obowiązki 

organu egzekucyjnego określonego w art. 19 § 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

dotychczasowym.

4. Naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia zobowiązanego o 

zmianie organu egzekucyjnego przy pierwszej podjętej czynności w stosunku do 

zobowiązanego, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy.

5. W przypadku rozłożenia na raty zapłaty kosztów egzekucyjnych przez organ 

egzekucyjny określony w art. 19 § 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, 

i nieuiszczenia rat do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, naczelnik urzędu skarbowego, o 

którym mowa w ust. 1, zawiadamia zobowiązanego o zmianie organu egzekucyjnego i numerze 

rachunku bankowego.

6. W przypadku zajęcia wynagrodzenia za pracę ukaranego dokonanego przez organ 

egzekucyjny określony w art. 19 § 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, 

i niezrealizowanego do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, naczelnik urzędu skarbowego, 

o którym mowa w ust. 1, zawiadamia dłużnika zajętej wierzytelności o zmianie organu 

egzekucyjnego oraz numerze rachunku bankowego.

7. Kontrolę prawidłowości realizacji środka egzekucyjnego, o której mowa w art. 71a 

ustawy zmienianej w art. 1, wszczętą przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez 

organ egzekucyjny, o którym mowa w art. 19 § 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

dotychczasowym, przeprowadza naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 1.

8. Właściwy dyrektor izby administracji skarbowej wstępuje w prawa i obowiązki organu 

egzekucyjnego określonego w art. 19 § 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

dotychczasowym, w postępowaniach sądowych wszczętych skargami w związku 

postępowaniami egzekucyjnymi, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1.

9. Do rozpatrzenia wniosku złożonego na podstawie ustawy zmienianej w art. 1 w 

brzmieniu dotychczasowym, w sprawie, w której postępowanie egzekucyjne zostało 

zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez organ egzekucyjny określony 

w art. 19 § 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, właściwy jest 

naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa ust. 1.

Art. 10. Postępowania egzekucyjne i zabezpieczające prowadzone przez organ 

egzekucyjny określony w art. 22 § 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, 
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i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są prowadzone przez ten 

organ.

Art. 11. 1. Do postępowania egzekucyjnego wszczętego i niezakończonego przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego 

wystawionego na zobowiązanego, w celu egzekwowania należności pieniężnej, za którą 

odpowiedzialność zobowiązanego obejmuje majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka 

oraz majątek osobisty zobowiązanego, stosuje się przepisy art. 27e–27h ustawy zmienianej w 

art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Do postępowania zabezpieczającego wszczętego i niezakończonego przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzonego na podstawie zarządzenia zabezpieczenia 

wystawionego na zobowiązanego, w celu zabezpieczenia należności pieniężnej, za którą 

odpowiedzialność zobowiązanego obejmuje majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka 

oraz majątek osobisty zobowiązanego, stosuje się przepisy art. 27e–27h w związku z art. 166b 

ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 12. 1. Do egzekucji z rzeczy lub prawa majątkowego obciążonych zastawem 

skarbowym lub hipoteką przymusową, których prawo własności lub inne prawo majątkowe 

zostało przeniesione na inny podmiot niż zobowiązany, prowadzonej na podstawie tytułu 

wykonawczego wystawionego na zobowiązanego, wszczętej i niezakończonej przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 27i i art. 27j ustawy zmienianej w 

art. 1.

2. Postępowania sądowe w sprawie odpowiedzialności z rzeczy lub prawa majątkowego 

obciążonych zastawem skarbowym lub hipoteką przymusową, którego prawo własności lub 

inne prawo majątkowe zostało przeniesione na inny podmiot niż zobowiązany, podlegają 

umorzeniu.

Art. 13. 1. Do zbiegu egzekucji, który nastąpił przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 i art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, 

przepisy art. 1 pkt 30 oraz art. 2 pkt 5 niniejszej ustawy. 

2. Koszty egzekucyjne obciążające wierzyciela, na wniosek którego została wszczęta 

egzekucja sądowa przejęta przez administracyjny organ egzekucyjny w wyniku zbiegu 

egzekucji, podlegają umorzeniu, jeżeli wierzyciel ten korzysta ze zwolnienia z kosztów 

egzekucyjnych w egzekucji sądowej. 
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Art. 14. Do postępowania w sprawie podziału kwoty uzyskanej z egzekucji, wszczętego 

i niezakończonego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się art. 115 ustawy 

zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jeżeli kwoty uzyskane z egzekucji 

nie zostały przekazane wierzycielowi. 

Art. 15. Do egzekucji z: 

1) rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego oraz rachunku prowadzonego przez 

spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową,

2) wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku,

3) praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub 

innych rachunkach oraz wierzytelności z rachunków pieniężnych,

4) ruchomości 

– wszczętych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej 

w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 16. Do postępowań w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 168d 

i art. 168e ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, wszczętych i 

niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

Art. 17. Do postępowań sądowych związanych z postępowaniami egzekucyjnymi i 

zabezpieczającymi w administracji, wszczętych na podstawie ustawy zmienianej w art. 6 i 

niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy 

dotychczasowe.

Art. 18. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 109 § 2 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 109 § 2 ustawy zmienianej w art. 1, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy.

Art. 19. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 30–37, pkt 39 lit. b, pkt 43 i 44, pkt 47 lit. e, pkt 49 i 77, art. 2 pkt 1–10, art. 13 

ust. 1 oraz art. 13 ust. 2, które wchodzą w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia;

2) art. 1 pkt 1 i 2, pkt 74 lit. a i b, art. 2 pkt 11 oraz art. 14, które wchodzą w życie po upływie 

4 miesięcy od dnia ogłoszenia;

3) art. 1 pkt 10 i 11 i pkt 13 lit. c, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2019 r.;
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4) art. 1 pkt 48 i 50 oraz art. 7, które wchodzą w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia.
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                               Renata Łućko
                          Zastępca Dyrektora
     Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów
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