
 Mgr Wiktor Trybka 

 Uniwersytet Wrocławski  

 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

 Instytut Nauk Administracyjnych 

Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego 

  

 POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE  
 W  

 ADMINISTRACJI 
 MATERIAŁY POMOCNICZNE 

 STACJONARNE STUDIA ADMINISTRACJI 



TEMAT I 

  

 ZAGADNIENIA OGÓLNE 



POJĘCIE POSTĘPOWANIA 
EGZEKUCYJNEGO 



PODSTAWY PRAWNE EGZEKUCYJI 
ADMINISTRACYJNEJ 

 Podstawową egzekucji administracyjnej mogą być: 

 I. Akty indywidualne 

 II. Akty generalne 

 III. Inne dokumenty 



AKTY INDYWIDUALNE 

1. decyzje administracyjne (wykonywane są  decyzje ostateczne,  a  nieostateczne tylko   
wtedy, gdy nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności   lub     jest wykonalna z 
mocy prawa), 

2. postanowienia  –   postanowienia    nieostateczne    podlegają    od     razu   wykonaniu,    
z wyjątkiem   przypadków,  gdy  organ,  który  wydał  postanowienie,   wstrzyma  jego  
wykonanie, 

3. ugoda – staje się wykonalna, gdy postanowienie ją zatwierdzające stało się ostateczne, 

4. orzeczenia sądowe  lub orzeczenia innych  organów   – są   wykonywane    w    trybie 
egzekucji  administracyjnej   wtedy,   przepis prawa tak stanowi, 

5. orzeczenia lub inne akty prawne organów obcychpaństw. 

  



AKTY GENERALNE 

1. ustawy,   

2. rozporządzenia,    

3. przepisy prawa miejscowego.  

 

Z    aktów generalnych obowiązki wynikają bezpośrednio,   wprost,  
zatem  nie   ma  potrzeby   wydawania orzeczenia w takiej sytuacji 

(np. obowiązek szkolny). 

 



INNE DOKUMENTY 

1. deklaracje podatkowe,  

2. zgłoszenia celne deklaracje    rozliczeniowe    z ubezpieczeń 
społecznych,  

3. informacja o opłacie paliwowej,  

4. informacje o dopłatach.  



ZAKRES OBOWIĄZYWANIA USTAWY 

 1) sposób postępowania  wierzycieli w  przypadkach uchylania  się  
zobowiązanych  od  wykonania ciążących na nich obowiązków pieniężnych lub  
niepieniężnych, 

 2) prowadzone przez organy egzekucyjne postępowanie i stosowane przez nie 
środki przymusu służące doprowadzeniu do  wykonania lub  zabezpieczenia 
wykonania obowiązków 

 3) sposób i  zakres udzielania  pomocy obcemu  państwu  lub   korzystania  z  
jego  pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych. 

 Przedmiotem  postępowania  egzekucyjnego jest obowiązek  o  charakterze 
pieniężnym  lub niepieniężnym. 

  



EGZEKUCJA OBOWIĄZKÓW 
ADMINISTRACYJNOPRAWNYCH 

 Przedmiotem egzekucji administracyjnej jest wykonanie obowiązków 
administracyjnoprawnych od tej zasady istnieją jednak wyjątki.  

I. Poddanie egzekucji administracyjnej obowiązków o innym charakterze 

np.: egzekucja środka karnego – przepadku oraz nawiązki na rzecz Skarbu 
Państwa. Egzekucje we wskazanych przypadkach prowadzi urząd skarbowy.  

II. Wyłączenie obowiązku administracyjnoprawnego spod egzekucji 
administracyjnej, gdy przepis szczególne zastrzega dla tych obowiązków 
egzekucje sądową.  



OBOWIĄZKI PODLEGAJĄCE 
EGZEKUCJI 

ART. 2 



WYŁĄCZENIA PODMIOTOWE Z EGZEKUCJI 
ADMINISTRACYJNEJ 

ART. 14 



(NIE) KONKURENCJNOŚĆ ŚRODKA 
EGZEKUCYJNEGO I SANKCJI KARNEJ 

  

 Zastosowania środka egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym 
nie stoi na przeszkodzie wymierzeniu kary w postępowaniu karnym, 
dyscyplinarnym lub w sprawach o wykroczenia. Jeżeli niewykonanie 
obowiązku ma znamiona czynu karalnego, można wobec jednostki 
zastosować środki egzekucyjne i sankcje karne.  



STOSUNEK POSTĘPOWANIA 
EGZEKUCYJNEGO  

DO INNYCH POSTĘPOWAŃ 



STOSUNEK POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO 
DO ADMINISTRACYJNEGO 

• oba postępowania mają zbieżne cele. Postępowanie administracyjne i egzekucyjne 
zmierza do realizacji norm prawa administracyjnego,  

• w postępowaniu administracyjnym chodzi o konkretyzacje normy prawa materialnego, o 
tyle w postępowaniu egzekucyjnym wykonanie tej normy zgodnie z jej wcześniejszą 
konkretyzacją, 

• postępowanie egzekucyjne następuje po postępowaniu administracyjnym i ma wobec 
niego charakter wykonawczy,  

• postępowanie administracyjne może być prowadzone jednocześnie z postępowaniem 
egzekucyjnym jeżeli decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności albo gdy jest ona 
natychmiastowo wykonalna z mocy prawa, 



• prowadzenie postępowania w II – instancji i poza tokiem instancji nie stanowi 
przeszkody do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,  

• mają odrębny przedmiot postępowania, 

• organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności 
obowiązku objętego tytułem wykonawczym, 

• w postępowaniu egzekucyjnym odpowiednio mają zastosowanie przepisy 
postępowania egzekucyjnego. Odpowiedniość stosowania przepisów k.p.a. 
wymaga uwzględnienia rozwiązań właściwych dla postępowania 
egzekucyjnego, 

• w postępowaniu egzekucyjnym nie będziemy stosować z zakresu k.p.a. 
przepisów o ugodzie i współdziałaniu organów administracji publicznej.  

  



STOSUNEK POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO 
DO  

POSTĘPOWANIA ZABEZPIECZAJĄCEGO 
• postępowanie zabezpieczające w stosunku do postępowania egzekucyjnego pełni funkcje 
służebną, 

• zastosowanie zabezpieczenia nie może zmierzać do wykonania obowiązku, 

• postępowanie zabezpieczające toczy się przed postępowanie egzekucyjnym. Mogą one 
toczyć się równocześnie. Będzie to miało miejsce wtedy, gdy egzekucja jest prowadzona co 
do obowiązków wymagalnych, a wierzyciel występuje z żądaniem zabezpieczenia 
przyszłych, powtarzających się świadczeń.  

 



 Nie zawsze po przeprowadzeniu postępowania zabezpieczającego będzie 
prowadzone postępowanie egzekucyjne. Może mieć to miejsce w trzech 
przypadkach: 

I. Zabezpieczenie wykonania obowiązków nastąpiło przed ich ustaleniem w 
postępowaniu orzekającym, a nie zostały one ustalone, 

II. Wierzyciel nie wystąpił o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w 
terminie, 

III. Zobowiązany wykonał obowiązek przed wszczęciem postępowania 
egzekucyjnego.  



STOSUNEK EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DO 
EGZEKUCJI SĄDOWEJ 

• są to odrębne niezależne od siebie postępowania. W administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym 
wykonuje się obowiązki wynikające z aktów administracyjnych, a w egzekucji sądowej obowiązki wynikające z 
orzeczeń sądowych.  

Od powyższej reguły istnieją wyjątki:  

I. Zgodnie z art. 777 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego – tytułami egzekucyjnymi w sądowym 
postępowaniu egzekucyjnym są poza orzeczeniami sądowymi są również inne orzeczenia, aktu lub ugody, 
które z mocy prawa podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej. Jeżeli obowiązki są wykonywane w 
trybie egzekucji sądowej, to niedopuszczalne jest w tych samych sprawach prowadzenie 
administracyjnego postępowanie egzekucyjnego. 

II. Administracyjne i sądowe postępowanie egzekucyjne mogą być prowadzone co do tej samej 
nieruchomości, rzeczy albo prawa majątkowego lub niemajątkowego. Następuje wtedy zbieg egzekucji 
administracyjnej i sądowej. 



III. Związek między administracyjnym i sądowym postępowaniem egzekucyjnym będzie miał 
miejsce w przypadku skorzystania przez zobowiązanego lub osobę trzecią ze środka 
ochrony sądowej w postaci powództwa przeciwegzekucyjnego. Skutkiem prawnym 
wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego przez zobowiązanego będzie wstrzymanie 
postępowania egzekucyjnego.  

 

Art. 35a u.p.e.a.  

Art. 41 § 1 u.p.e.a. 



ZBIEG EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I 
SĄDOWEJ 

 Organ egzekucyjny i komornik wstrzymują czynności egzekucyjne z urzędu lub na wniosek wierzyciela albo 
zobowiązanego i przekazując akta obu postępowań egzekucyjnych sądowi rejonowemu, który rozstrzyga, w 
jakim trybie ma być prowadzona egzekucja łączna.  

 Sąd bierze pod uwagę stan każdego z postępowań egzekucyjnych, a jeżeli są w równym stopniu 
zaawansowane – wysokość egzekwowanej należności i kolejność ich zaspokojenia.  

 Sąd postanawia jakie dokonane już czynności egzekucyjne pozostają w mocy.  

 Jeżeli egzekucje są prowadzone w celu zrealizowania zastawu rejestrowego lub skarbowego, łączne 
prowadzenie egzekucji przejmuje organ egzekucyjny należności korzystających z pierwszeństwa.  

 Jeżeli egzekucja jest prowadzona na podstawie wydanego orzeczenia w elektronicznym postępowaniu 
upominawczym, łączne prowadzenie egzekucji przejmuje komornik.  

 W razie występowania dalszych zbiegów egzekucji do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego łączne 
prowadzenie egzekucji przejmuje organ egzekucyjny wyznaczony przy pierwszym zbiegu.  



TEMAT II 

 

PODMIOTY I UCZESTNICY 
POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO 



POJĘCIE ORGANU EGZEKUCYJNEGO 
ART. 1A PKT 7 



WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA ORGANÓW 
EGZEKUCYJNYCH DO PROWADZENIA 

EGZEKUCJI OBOWIĄZKÓW PIENIĘŻNYCH 
ART. 19  



WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA ORGANÓW 
EGZEKUCYJNYCH DO PROWADZENIA 

EGZEKUCJI OBOWIĄZKÓW NIEPIENIĘŻNYCH 
ART.  20 

 



WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA ORGANÓW 
EGZEKUCYJNYCH DO PROWADZENIA 

EGZEKUCJI OBOWIĄZKÓW PIENIĘŻNYCH I 
NIEPIENIĘŻNYM 

ART. 22 
 



POJĘCIE WIERZYCIELA 
ART. 1A PKT 13 



PODMIOTY INICJUJĄCE POSTĘPOWANIE 
EGZEKUCYJNE 

ART. 5 



ZOBOWIĄZANY 

 rozumie się przez to osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej albo osobę fizyczną, która nie 

wykonała w terminie obowiązku o charakterze pieniężnym lub 
obowiązku o charakterze niepieniężnym, a w postępowaniu 

zabezpieczającym - również osobę lub jednostkę, której 
zobowiązanie nie jest wymagalne albo jej obowiązek nie został 

ustalony lub określony, ale zachodzi obawa, że brak zabezpieczenia 
mógłby utrudnić lub udaremnić skuteczne przeprowadzenie 

egzekucji, a odrębne przepisy na to zezwalają. 



 Do określenia zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych 
stosuje się odpowiednio art. 30 k.p.a. W przypadku przejścia 

obowiązku objętego tytułem wykonawczym na następcę prawnego 
zobowiązanego, postępowanie egzekucyjne jest kontynuowane, a 
dokonane czynności egzekucyjne pozostają w mocy. Zastosowanie 

dalszych środków egzekucyjnych może jednak nastąpić po 
wystawieniu przez wierzyciela nowego tytułu wykonawczego i 
skierowaniu go do organu egzekucyjnego wraz z urzędowym 

dokumentem wykazującym przejście dochodzonego obowiązku na 
następcę prawnego. 

  



BIEGŁY SKARBOWY 
ART. 1A PKT 1 



DŁUŻNIK ZAJĘTEJ WIERZYTELNOŚCI 
ART. 1A PKT 3 



EGZEKUTOR 
ART. 1A PKT 4 



ORGAN REKWIZYCYJNY 
ART. 1A PKT 8 



ORGANY ASYSTUJĄCE 
ART. 46 



ZASADY POSTĘPOWANIA 
EGZEKUCYJNEGO W 

ADMINISTRACJI 

TEMAT III 



Zasada prawnego obowiązku   
prowadzenia egzekucji 

  

 W razie   uchylania   się   zobowiązanego   od    wykonania   
obowiązku   wierzyciel   powinien   podjąć czynności zmierzające do  

zastosowania środków egzekucyjnych. 



Zasada stosowania środków 
przewidzianych w ustawie 

  

  

 Organ egzekucyjny stosuje środki egzekucyjne przewidziane w 
ustawie. 



Zasada celowości 
  

 Organ egzekucyjny stosuje środki egzekucyjne, które 
prowadzą bezpośrednio do  wykonania obowiązku. 



Zasada prowadzenia  egzekucji  w  sposób    
najmniej  uciążliwy  dla zobowiązanego 

  

  

 Spośród  kilku  środków   egzekucyjnych  organ  wybiera 
środki najmniej uciążliwe dla zobowiązanego 



Zasada uprzedniego zagrożenia 

 Egzekucja administracyjna może być   wszczęta, jeżeli  wierzyciel,  po  upływie 
terminu  do  wykonania  przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne 
upomnienie, zawierające wezwanie do  wykonania obowiązku z zagrożeniem  
skierowania  sprawy na  drogę  postępowania  egzekucyjnego,  chyba  że  
przepisy szczególne  inaczej  stanowią.  Postępowanie  egzekucyjne może być  
wszczęte dopiero  po  upływie 7 dni   od   dnia  doręczenia  tego upomnienia.  
Koszty  upomnienia  obciążają  zobowiązanego  i  pobierane na rzecz wierzyciela. 
Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z  
chwilą doręczenia  upomnienia.  Koszty  te podlegają  ściągnięciu  w  trybie  
określonym dla kosztów egzekucyjnych. 

  



Zasada niezbędności postępowania   
egzekucyjnego  

  

  

 Zakazuje  ona  stosowania  środka  egzekucyjnego, gdy  
egzekwowany obowiązek o charakterze pieniężnym lub  

niepieniężnym został wykonany albo stał się bezprzedmiotowy. 

  



Zasada poszanowania minimum    
egzystencji 

  

 Głównym celem tej zasady jest zapewnienie  zobowiązanemu,     
mimo  prowadzonej egzekucji, określonych  środków  do   życia,   

nauki, wykonywania   zawodu,  praktyk  religijnych itd. 

 Art. 8 i 8a p.e.w.a. 



Zasada zachowania pewnych względów  wobec   
zobowiązanego.  

  

 Zgodnie z tą zasadą należy unikać sprawiania      
zobowiązanemu niepotrzebnych dolegliwości  i wyrządzania   

szkód. 



Zasada niekonkurencyjności  form 
przymusu państwowego 

 

Zastosowanie środka egzekucyjnego w postępowaniu 
egzekucyjnym nie stoi na przeszkodzie wymierzeniu kary w 

postępowaniu karnym, w sprawach o wykroczenia lub 
dyscyplinarnym za niewykonanie obowiązku.  



ODPOWIEDNIE STOSOWANIE PRZEPISÓW 
KPA DO POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO 

Art. 18 p.e.w.a. 



ZASADY OGÓLNE POSTĘPOWANIE 
ADMINISTRACYJNEGO W POSTĘPOWANIU 

EGZEKUCYJNYM 



ŚRODKI EGZEKUCYJNE 

TEMAT IV 



ŚRODKI EGZEKUCYJNE 

 Środki egzekucyjne są konstruowane w ten sposób, aby 
doprowadzić bezpośrednio do wykonania obowiązku przez 
zobowiązanego, a zatem środki egzekucyjne mają przede 
wszystkim charakter zaspokajając. Stosowane są również 
konstrukcje prawne środków egzekucyjnych, które tylko po-
średnio wpływają na wykonanie obowiązku przez 
zobowiązanego - są to środki egzekucyjne przymuszające. 



PODZIAŁ ŚRODKÓW EGZEKUCYJNYCH 

ŚRODKI 
EGZEKUCYJNE 

PIENIĘŻNE NIEPIENIĘŻNE 



KLASYFIKACJA ŚRODKÓW 
EGZEKUCYJNYCH 



ŚRODKI EGZEKUCYJNE 
NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH 



A. z pieniędzy,  
B. z wynagrodzenia za pracę,  
C. ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty 

socjalnej,  
D. z rachunków bankowych,  
E. z innych wierzytelności pieniężnych, 
F. z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami 

finansowymi, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku, oraz 
z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków, 

G. z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych, 
H. z weksla, 
I. z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej, 
J. z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, 
K. z pozostałych praw majątkowych, 
L. z ruchomości, 
M. z nieruchomości, 
 



ŚRODKI EGZEKUCYJNE OBOWIĄZKÓW 
NIEPIENIĘŻNYCH 

 - grzywnę w  celu przymuszenia, 

 - wykonanie zastępcze, 

 - odebranie rzeczy ruchomej, 

 - odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń, 

 - przymus bezpośredni. 

  



EGZEKUCJA Z WYNAGRODZENIA ZA 
PRACĘ 

 Zastosowanie tego środka egzekucyjnego obejmuje następujące czynności: 

 przesłanie przez organ egzekucyjny do pracodawcy zobowiązanego zawiadomienia o zajęciu części 
wynagrodzenia, która nie jest zwolniona spod egzekucji, na pokrycie egzekwowanych należności 
pieniężnych wraz odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi 
jednoczesnym wezwaniem pracodawcy, aby nie wypłacał zobowiązanemu zajętej części wynagrodzenia, a 
przekazał ją organowi egzekucyjnemu aż do pełnego pokrycia egzekwowanej należności. 

 Zawiadamia się organ egzekucyjny o każdej takiej wpłacie oraz zobowiązanego o zajęciu jego 
wynagrodzenia za pracę z równoczesnym doręczeniem odpisu tytułu wykonawczego i odpisu wezwania 
przesłanego do pracodawcy.  

 Zajęcie wynagrodzenia zostaje dokonane z chwilą doręczenia zawiadomienia o zajęciu pracodawcy 
zobowiązanego.   + art. 71b u.p.e.a. 

 Pracodawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone przez to wierzycielowi szkody na 
podstawie przepisów k.c. (art. 168c u.p.e.a.) oraz może być na niego nałożona kara pieniężna (art. 168e 
u.p.e.a.).  

  

  



EGZEKUCJA ZE ŚWIADCZEŃ Z ZAOPATRZENIA 
EMERYTALNEGO I Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZ-

NEGO ORAZ RENTY SOCJALNEJ 

 Zajęcie świadczeń jest dokonane z chwilą doręczenia 
organowi rentowemu zawiadomienia o zajęciu. Zajęcie to 

zachowuje moc również w przypadku zmiany organu 
rentowego właściwego do wypłaty świadczeń. 

 Art. 79 § 1 u.p.e.a. 



EGZEKUCJA Z RACHUNKÓW BANKOWYCH 
I WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 

 Dokonuje się dwóch czynności: 

1. przesłanie przez organ egzekucyjny do banku, a jeżeli bank ma oddziały do właściwego oddziału banku, w 
którym zobowiązany ma rachunek, zawiadomieni o zajęciu wierzytelności pieniężnych zobowiązanego z 
rachunku bankowego wysokości egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu 
niezapłacenia w terminie dochodzonej wierzytelności oraz z kosztami egzekucyjni z wezwaniem banku, aby 
bez zgody organu egzekucyjnego nie dokonywał z rachunku wypłat, a zajęte kwoty niezwłocznie przekazał 
organowi egzekucyjnemu na pokrycie należności; o przeszkodach w wypłacie zajętej kwoty bank powiadomić 
organ egzekucyjny w ciągu siedmiu dni, 

2. zawiadomienie zobowiązanego o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, z odpisem tytułu 
wykonawczego i odpisem zawiadomienia skierowanego do banku oraz poinformowaniem o zakazie wypłaty 
zajętej kwoty bez zgody organu egzekucyjnego. 

 Zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia i obejmuje ono również kwoty, których nie 
było na rachunku w dacie zajęcia, a zostały one wpłacone później. 

  



EGZEKUCJA Z INNYCH WIERZYTELNOŚCI 
PIENIĘŻNYCH I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH 

 Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia innej wierzytelności pieniężnej 
niż wymienione przez przesłanie do dłużnika zobowiązanego 
zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z 
jednoczesnym wezwaniem, aby bez zgody organu egzekucyjnego nie 
uiszczał zobowiązanemu należnej od niego kwoty do wysokości 
egzekwowanej należności wraz z odsetkami z tytułu niezapłaconej 
należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi, lecz należną kwotę 
przekazał organowi egzekucyjnemu na pokrycie należności. Zajęcie 
wierzytelności jest dokonane z chwilą doręczenia dłużnikowi zajętej 
wierzytelności zawiadomienia o zajęciu.  



EGZEKUCJA Z WEKSLA 

 Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia weksla przez odbiór weksla. W protokole zajęcia weksla 
podaje on wysokość egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu 
niezapłaconej należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi.  

 Zajęcie jest skuteczne z chwilą podpisania przez poborcę skarbowego protokołu zajęcia. 
Organ egzekucyjny zawiadamia zobowiązanego o zajęciu weksla, doręcza mu odpis tytułu 
wykonawczego oraz odpis protokołu zajęcia. 

 Jednocześnie z zajęciem weksla organ egzekucyjny: 

1. wzywa trasata, aby należnej od niego sumy wekslowej nie uiszczał prawnemu posiadaczowi 
weksla, lecz należną sumę wpłacił w terminie wykupu weksla organowi egzekucyjnemu; 

2. zawiadamia zobowiązanego, że nie wolno mu rozporządzać zajętym wekslem ani też 
odebrać od trasata sumy wekslowej. 

  



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

przemysłowej 
 Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia: 

1. autorskiego prawa majątkowego i praw pokrewnych; 

2. patentu; 

3. prawa ochronnego na wzór użytkowy; 

4. prawa z rejestracji wzoru zdobniczego; 

5. prawa z rejestracji znaku towarowego; 

6. prawa do używania znaku towarowego powszechnie znanego niezarejestrowanego; 

7. prawa z rejestracji topografii układu scalonego; 

8. prawa do projektu racjonalizatorskiego 

 i korzyści z tych praw przez wpisanie ich do protokołu zajęcia. 

  



 Zajęciu nie podlega:  

1. autorskie prawo majątkowe służące twórcy za jego życia, z wyjątkiem 
wymagalnych wierzytelności; 

2. prawo do utworu nieopublikowanego, jeżeli spadkobiercy sprzeciwiają się 
egzekucji z tego prawa i sprzeciw ten jest zgodny z ujawnioną wolą twórcy 
nierozpowszechniania utworu; 

3. patent i prawo ochronne na wzór użytkowy o charakterze tajnym. 



 Organ egzekucyjny niezwłocznie  po dokonaniu zajęcia jest 
obowiązany podjąć następujące czynności:  

  

1. doręczyć zobowiązanemu protokół zajęcia, doręczyć odpis tytułu 
wykonawczego, zawiadomić zobowiązanego, że nie wolno mu 
rozporządzać zajętymi prawami,  

2. przesłać do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 
wniosek o dokonanie we właściwym rejestrze wpisu o zajęciu 
prawa, jeżeli przedmiotem zajęcia są prawa objęte tymi 
rejestrami. 

  



EGZEKUCJA Z UDZIAŁU W SPÓŁCE Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia udziału w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością oraz wierzytelności z tego prawa przez przesłanie 
do spółki zawiadomienia o zajęciu udziału i wezwanie jej, aby 
żadnych należności przypadających zobowiązanemu z tytułu zajętego 
udziału do wysokości egzekwowanej należności wraz z odsetkami z 
tytułu niezapłacenia należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi 
nie uiszczała zobowiązanemu.  

 Zajęcie udziału oraz wierzytelności jest skuteczne z chwilą 
doręczenia zawiadomienia spółce. 

  



 Organ egzekucyjny jednocześnie z przesłaniem spółce zawiadomienia o 
zajęciu: 

1. kieruje do sądu rejestrowego wniosek o dokonanie w Krajowym Rejestrze 
Sądowym wpisu o zajęciu udziału; 

2. zawiadamia zobowiązanego, że nie wolno mu odebrać należności ani 
rozporządzać zajętym udziałem; 

3. doręcza zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego oraz odpis wniosku o 
dokonaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisu o zajęciu udziału. 

W sytuacji gdy egzekucja z należności przysługujących z tytułu zajętego 
udziału nie doprowadzi do pełnego pokrycia dochodzonej należności, organ 

egzekucyjny występuje do właściwego sądu rejestrowego o zarządzenie 
sprzedaży zajętego udziału. 

 

  



EGZEKUCJA Z RUCHOMOŚCI 
 Egzekucja z ruchomości obejmuje dwa stadia :  

1. zajęcie ruchomości  

2. sprzedaż ruchomości 

Zajęcie następuje przez wpisanie ruchomości do protokołu zajęcia podpisanego przez poborcę 
skarbowego.  

Protokół podpisuje zobowiązany lub świadkowie. W protokole każda rzecz ruchoma musi być 
opisana według właściwych jej znamion oraz powinna być oznaczona jej wartość szacunkowa.  

Na oszacowanie ruchomości, dokonane przez poborcę skarbowego, zobowiązany może wnieść, w 
terminie pięciu dni od daty zajęcia, skargę do organu egzekucyjnego, który to organ ma obowiązek 
powołać biegłego skarbowego do oszacowania wartości zajętych ruchomości.  



 Sprzedaż ruchomości może nastąpić dopiero po upływie siódmego dnia od daty zajęcia i 
tylko w przypadkach wyjątkowych może nastąpić bezpośrednio po zajęciu (np. gdy są to 

ruchomości łatwo ulegające zepsuciu).  

 Organ egzekucyjny zajęte ruchomości: 

  

1) sprzedaje w drodze licytacji publicznej; 

2) sprzedaje po cenie oszacowania podmiotom prowadzącym działalność handlową; 

3) przekazuje do sprzedaży podmiotom prowadzącym sprzedaż komisową tego rodzaju ruchomości; 

4) sprzedaje w drodze przetargu ofert; 

5) sprzedaje z wolnej ręki. 

 Egzekucja z nieruchomości obejmuje trzy zasadnicze stadia:  

I. zajęcie nieruchomości,  

II. opis i oszacowanie wartości nieruchomości,  

III. sprzedaż 

  



EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI 
 Obejmuje: 

 1. Zajęcie nieruchomości, 

 2. Opis i oszacowanie, 

 3. Sprzedaż nieruchomości. 



ZAJĘCIE NIERUCHOMOŚCI 

 Zajęcie następuje przez wezwanie zobowiązanego, aby zapłacił egzekwowaną 
należność pieniężną wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia jej w terminie i 
kosztami egzekucyjnymi w terminie czternastu dni od dnia doręczenia wezwania 
pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania wartości nieruchomości. 
Zobowiązanemu wraz z wezwaniem doręcza się odpis tytułu wykonawczego, o 
ile nie został wcześniej doręczony. Równocześnie z wysłaniem wezwania do 
zobowiązanego organ egzekucyjny przesyła do sądu właściwego do 
prowadzenia księgi wieczystej wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu 
o wszczęciu postępowania egzekucyjnego lub składa wniosek do zbioru 
dokumentów, a także przesyła wierzycielowi zawiadomienie o zajęciu 
nieruchomości. 



OPIS I OSZACOWANIE 

 Po upływie terminu określonego  w wezwaniu zobowiązanego do zapłaty dochodzonych należności 
organ egzekucyjny dokonuje opisu i oszacowania zajętej nieruchomości. Przed przystąpieniem do 
opisu i oszacowania wartości zajętej nieruchomości organ egzekucyjny żąda od właściwych organów: 

1. wyciągu, a w razie potrzeby - odpisu księgi wieczystej albo zaświadczenia sądu wystawianego na 
podstawie zbioru dokumentów prowadzonego dla nieruchomości, zawierającego wskazania jej 
właściciela i wykaz ujawnionych w tym zbiorze obciążeń, jeżeli zaś nieruchomość jest objęta 
ewidencją gruntów i budynków - także wyciągu z ich rejestru; 

2. podania adresu miejsc zamieszkania uczestników postępowania. 

 W przypadku gdy nieruchomość nie ma księgi wieczystej lub zbioru dokumentów, organ 
egzekucyjny jest obowiązany uzyskać inny dokument stwierdzający własność nieruchomości 
zobowiązanego. 

  



 
Do oszacowania wartości zajętej nieruchomości organ egzekucyjny wyznacza 
rzeczoznawcę majątkowego, o którym mowa w przepisach o gospodarce 
nieruchomościami. Przy oszacowaniu wartości nieruchomości podaje się wartość: 
1. gruntów; 
2. obiektów budowlanych; 
3. przynależności i pożytków. 
Zarzuty do opisu i oszacowania wartości nieruchomości mogą być wnoszone przez 
wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego w terminie czternastu dni od 
dnia ukończenia opisu i oszacowaniu wartości nieruchomości. Na postanowienie 
organu egzekucyjnego w sprawie opisu i oszacowania nieruchomości przysługuje 
za żalenie. W razie gdy pomiędzy sporządzeniem opisu i oszacowaniem wartości 
nieruchomości a wyznaczonym terminem licytacji zajdą istotne zmiany, organ 
egzekucyjny może przeprowadzić dodatkowy opis i oszacowanie wartości 
nieruchomości. 
 
 



LICYTACJA 

Organ egzekucyjny zajętą nieruchomość sprzedaje w drodze 
licytacji publicznej. Termin licytacji nie może być wyznaczony 
wcześniej niż po upływie trzydziestu dni od dnia doręczenia 
zobowiązanemu opisu i oszacowania wartości nieruchomości. O 
licytacji organ egzekucyjny zawiadamia przez publiczne 
obwieszczenie. Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące 
obwieszczenia o licytacji służy skarga. 



GRZYWNA W CELU 
PRZYMUSZENIA 

Grzywnę w celu przymuszenia nakłada się na zobowiązanego. Jeżeli jednak zobowiązanym 
jest osoba fizyczna niemająca zdolności do czynności prawnych, to grzywnę nakłada się na 
przedstawiciela ustawowego.  
 
Grzywna może być ponadto nałożona na osobę prawną lub jednostkę organizacyjną czy 
organizację społeczną, jeżeli jest to niezbędne do przymuszenia w celu wykonania 
obowiązku. 
 
Celem tego jedynego w ustawie środka egzekucyjnego o charakterze przymuszającym jest 
skłonienie, przez dolegliwości samej grzywny, zobowiązanego lub osoby czuwającej nad 
wykonaniem przez zobowiązanego obowiązku, do wykonania tego obowiązku. 



KWOTA GRZYWNY 

Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie w 
tej samej lub wyższej kwocie.  

Ustawa określa granice wysokości grzywny w celu przymuszenia. 
Wobec osób fizycznych grzywna w celu przymuszenia nie może 
przekroczyć 10 000 zł, a nakładana wielokrotnie - sumy 50 000 zł. 
Wobec osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających 
osobowości prawnej nie może przekroczyć 50 000 zł, a nakładana 
wielokrotnie - sumy 200 000 zł. 
 



WYKONANIE ZASTĘPCZE 

Organ egzekucyjny stosuje ten środek egzekucyjny wówczas, gdy egzekucja 
dotyczy wykonania czynności, którą można zlecić innej osobie do 
wykonania za zobowiązanego, ale na jego koszt i odpowiedzialność. 
Zobowiązany pokrywa zatem koszty wykonania zastępczego oraz ponosi 
pełna odpowiedzialność za szkody, które mogą wyniknąć przy wykonywaniu 
obowiązku przez wykonawcę. 
 



ODEBRANIE RZECZY RUCHOMEJ 

Ten środek egzekucyjny jest stosowany wtedy, gdy zobowiązany ma obowiązek wydać 
oznaczoną rzecz ruchomą wierzycielowi albo gdy zobowiązany ma wydać rzecz ze względu 
na konieczność jej zniszczenia z przyczyn sanitarnych lub innych społecznych. Środek ten 
jest ponadto stosowany wtedy, gdy egzekwowany obowiązek polega na ujawnieniu 
posiadania oznaczonej rzeczy ruchomej. Odebranie rzeczy ruchomej jest stosowane do 
rzeczy oznaczonej co do tożsamości. Stosowanie tego środka egzekucyjnego do rzeczy 
ruchomej oznaczonej co do rodzaju lub gatunku może mieć miejsce tylko na podstawie 
przepisu szczególnego, a w pozostałych przypadkach wykonanie takiego obowiązku 
następuje w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. 
 



ODEBRANIE NIERUCHOMOŚCI, OPRÓŻNIENIE 
LOKALU I INNYCH POMIESZCZEŃ 

Wykonanie obowiązku odebrania nieruchomości, opróżnienia lokalu lub 
innego pomieszczenia następuje przez usunięcie zobowiązanego, członków 
jego rodziny i domowników oraz innych osób zajmujących nieruchomość 
lub lokal (pomieszczenie), które mają być opróżnione i wydane 
wierzycielowi. Egzekutor usuwa z nieruchomości, lokalu lub pomieszczenia 
znajdujące się tam ruchomości, z wyjątkiem tych, które łączą się z 
nieruchomością, i wzywa osoby przebywające na nieruchomości lub w tym 
lokalu (pomieszczeniu) do opuszczenia ich, z zagrożeniem zastosowania 
przymusu bezpośredniego. W razie oporu podejmuje działania w celu 
zastosowania przymusu bezpośredniego. 



PRZYMUS BEZPOŚREDNI 

polega na doprowadzeniu do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji 
drogą zagrożenia zastosowania lub drogą zastosowania bezpośrednio sku-
tecznych środków, nie wyłączając siły fizycznej, w celu usunięcia oporu 
zobowiązanego i oporu innych osób, które stoją na przeszkodzie wykonaniu 
obowiązku 
 



CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA 
EGZEKUCYJNEGO  

W  
ADMINISTRACJI 

TEMAT V 



STADIA POSTĘPOWANIA 
EGZEKUCYJNEGO 

STADIUM WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA 
STADIUM ROZPOZNAWCZE 
STADIUM WYKONAWCZE  



CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNE 
Możemy wyróżnić następującego rodzaju czynności egzekucyjne: 
1.czynności procesowe, które wywierają podwójny skutek prawny:  
a. co do wszczęcia i przebiegu postępowania egzekucyjnego  
b. co do wykonania samego obowiązku poddanego egzekucji 
2.  czynności wykonawcze, które przez działania faktyczne 
prowadzą do wykonania obowiązku – czynności te w doktrynie 
prawa administracyjnego określa się mianem czynności materialno-
technicznych. 
 



WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA 
EGZEKUCYJNEGO 

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje na wniosek 
wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu 
wykonawczego, sporządzonego według ustalonego wzoru, a w 
przypadku gdy wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym 
- z urzędu - na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego 
przez siebie. 
  
 



 Minister właściwy do spraw finansów publicznych może 
wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania 
egzekucyjnego do obcego państwa, jeżeli: 

1. należność pieniężna lub postępowanie egzekucyjne 
wszczęte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie są 
kwestionowane przez zobowiązanego albo są 
kwestionowane, ale prawo Rzeczypospolitej dopuszcza 
kontynuowanie postępowania w takim przypadku; 

2. postępowanie egzekucyjne prowadzone w Rzeczypospolitej 
Polskiej nie doprowadziło do całkowitego zaspokojenia 
wierzyciela 

  



WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA 
EGZEKUCYJNEGO 

 Ustawa przyjmuje regułę ograniczonego formalizmu, gdy chodzi o wniosek 
wierzyciela w sprawie wszczęcia postępowania, bo nie wprowadza szczególnych 
wymagań formalnych dotyczących elementów tego wniosku.  

 We wniosku o wszczęcie egzekucji administracyjnej wierzyciel może wskazać 
środek egzekucyjny. Wierzyciel powinien wskazać środek egzekucyjny, gdy 
wniosek dotyczy egzekucji obowiązku o charakterze niepieniężnym. 

 Złożenie wniosku i tytułu wykonawczego daje zatem dopiero podstawę do 
wszczęcia postępowania przez organ egzekucyjny. 



CZYNNOŚCI 
PRZEDEGZEKUCYJNE 

WIERZYCIELA 



TYTUŁ WYKONAWCZY 

 1. Pojęcie tytułu wykonawczego. 

 2. Elementy tytułu wykonawczego. 

 3. Wady tytułu wykonawczego  
     a. wady istotne 
     b. wady nieistotne  
4. Utrata tytułu wykonawczego. 



UTRATA TYTUŁU 
WYKONAWCZEGO 

  

 W przypadku utraty tytułu wykonawczego, po wszczęciu 
postępowania egzekucyjnego, wierzyciel ponownie wydaje 
tytuł wykonawczy po uprzednim wydaniu postanowienia o 
utracie pierwotnego tytułu wykonawczego. Na ponownie 

wydanym tytule wykonawczym wierzyciel umieszcza 
adnotacje o jego wydaniu oraz oznacza postanowienie o 

utracie pierwotnego tytułu wykonawczego. Wierzyciel musi 
również wystąpić do organu wykonawczego o nadanie 

tytułowi klauzuli wykonalności.  



WYBÓR ŚRODKA 
EGZEKUCYJNEGO PRZEZ 
ORGAN EGZEKUCYJNY 



ZLECENIE CZYNNOŚCI 
ORGANOWI 

REKWIZYCYJNEMU  



CZYNNOŚCI WSTĘPNE ORGANU 
EGZEKUCYJNEGO 

 Organ bada: 

 Czy jest on właściwy do prowadzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie 
wykonania danego obowiązku?  

 Czy wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i tytuł wykonawczy spełniają 
wymagania formalne stawiane przez przepisy prawne?  

 Czy egzekucja administracyjna jest dopuszczalna? 

  Z jakich przyczyn egzekucja administracyjna może być niedopuszczalna? 

  

 Organ egzekucyjne ani w stadium wszczęcia postępowania ani w przebiegu 
postępowania nie może badać zasadności i wymagalności obowiązku objętego 

tytułem wykonawczym. 
  



POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE 
ROZPOZNAWCZE 

 Przedmiotem tego postępowania określenie sposobu przymusowego 
doprowadzenia do wykonania obowiązków określonych w tytule 

wykonawczym. 

 Organ egzekucyjny musi podjąć czynności w celu ustalenia sytuacji 
majątkowej i faktycznej.  

 Na podstawie dokonanych ustaleń organ ten wydaje postanowienie o za-
stosowaniu określonego środka egzekucyjnego, a przy egzekucji obowiąz-

ków pieniężnych zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego albo 
protokół zajęcia 

  



CZYNNOŚCI PROCESOWE ORGANU W 
POSTĘPOWANIU ROZPOZNAWCZYM 

1. czynności dowodowe obejmujące czynności procesowe 
związane z ustaleniem sytuacji majątkowej i faktycznej 
zobowiązanego oraz czynności dowodowe podejmowane w 
razie zaskarżenia przez podmioty postępowania czynności 
organu egzekucyjnego lub egzekutora. 

2. czynności orzecznicze obejmujące podejmowanie postanowień 
w toku postępowania (np. postanowienia o zastosowaniu środka 
egzekucyjnego, o zawieszeniu postępowania, o umorzeniu 
postępowania, postanowienia wydawane na skutek rozpatrzenia 
środków zaskarżenia). 

  



POSTEPOWANIE EGZEKUCYJNE 
WYKONAWCZE 

 Przystępując do czynności wykonawczych, organ egzekucyjny lub egzekutor doręcza zobo-
wiązanemu odpis tytułu wykonawczego. Zobowiązanemu doręcza się ponadto, gdy 
przedmiotem postępowania egzekucyjnego jest obowiązek niepieniężny, postanowienie o 
zastosowaniu środka egzekucyjnego, a gdy przedmiotem tego postępowania jest 
obowiązek pieniężny - zawiadomienie o zajęciu jego wynagrodzenia za pracę, świadczeń z 
zaopatrzenia emerytalnego (ubezpieczenia społecznego), o zajęciu rachunku bankowego, 
wierzytelności lub innych praw majątkowych lub też odpis protokołu zajęcia ruchomości, 
gdy zastosowano egzekucję z ruchomości, a gdy zastosowana jest egzekucja z 
nieruchomości, zobowiązanemu doręcza się wezwanie do zapłaty egzekwowanej należności 
pieniężnej. 

 W razie konieczności organ egzekucyjny może zarządzić otwarcie lokali i innych 
pomieszczeń, przeszukać je a powołana komisja przez organ egzekucyjny może dokonać 
przeszukania rzeczy, środków transportowych, lokali i innych pomieszczeń oraz schowków. 

  



OTWARCIE POMIESZCZEŃ 
 I  

PRZESZUKANIE 
ART. 47 



PRZESZUKANIE ODZIEŻY  
I  

INNYCH PRZEDMIOTÓW 
ZOBOWIĄZANEGO 

ART. 48  



ZAWIESZENIE I UMORZENIA 
POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO 

 W toku postępowania egzekucyjnego mogą powstać określone 
przeszkody powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania 
staje się niedopuszczalne. Jeżeli przeszkody te mają charakter 
przejściowy, a więc gdy istnieje możliwość ich usunięcia, 
następuje zawieszenie postępowania. W przypadku gdy 
przeszkody mają charakter trwały, stanowią podstawę umorzenia 
postępowania. 

  



PODSTAWY ZAWIESZENIA 
POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO 

1. w razie wstrzymania wykonania obowiązku, odroczenia terminu wykonania obowiązku lub 
rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych; 

2. w przypadku śmierci zobowiązanego, jeżeli obowiązek nie jest związany ściśle z osobą 
zmarłego; zawieszenie postępowania, gdy egzekucja dotyczy obowiązku niepieniężnego, 
może nastąpić na tej podstawie tylko wtedy, gdy nie zagraża to interesowi społecznemu; 

3. gdy zobowiązany utracił zdolność do czynności prawnych i brak jest jego przedstawiciela 
ustawowego; również w tym przypadku zawieszenie postępowania, gdy przedmiotem 
egzekucji jest obowiązek niepieniężny, może nastąpić, jeżeli nie zagraża interesowi 
społecznemu; 

4. w innych przypadkach przewidzianych prawem; stosujemy tu odpowiednio art. 97 § 1 
k.p.a., np. w razie śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych przez 
przedstawiciela ustawowego osoby zobowiązanej. 

 

  



PROCEDURA ZAWIESZENIA 
POSTĘPOWANIA 

 Zawieszenie postępowania następuje z urzędu lub na wniosek wierzyciela. 

 Organ egzekucyjny wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania. 

 Czynności egzekucyjne dokonane w postępowaniu pozostają w mocy. W razie 
jednak, gdy jest to uzasadnione ważnym interesem zobowiązanego, a interes 
wierzyciela nie stoi temu na przeszkodzie oraz osoby trzecie na skutek tych 
czynności nie nabyły praw, organ egzekucyjny może uchylić już dokonane 
czynności egzekucyjne. 

 Po ustaniu przyczyn zawieszenia postępowania egzekucyjnego organ 
egzekucyjny jest obowiązany podjąć zawieszone postępowanie. 

  



PODSTAWY UMORZENIA 
POSTĘPOWANIE  

  

 ART. 59 



ŚRODKI ZASKARŻENIA W 
POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W 

ADMINISTRACJI 

TEMAT VI 



RODZAJE ŚRODKÓW 
ZASKARŻENIA 

1. Zarzuty,  

2. Zażalenie,  

3. Skargi,  

4. Wniosek o wyłączenie spod egzekucji prawa do rzeczy lub innego 
prawa majątkowego,  

5. Żądanie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności 
postanowienia w trybie przepisów kodeksu postępowania 
administracyjnego; 

  



OBRONA  
INTERESÓW  

ZOBOWIĄZANEGO I  
OSOBY TRZECIEJ  

W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM 



ZARZUT  
 Wyróżniamy dwa rodzaje zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym: 

1. zarzut jako środek zaskarżenia służący obronie przed egzekucją 
administracyjną, jak i przed postępowaniem zabezpieczającym; 

2. zarzut jako środek zaskarżenia oszacowania dokonanego przez 
poborcę skarbowego autorskich praw majątkowych i praw 
pokrewnych oraz praw własności przemysłowej oraz zarzut jako 
środek zaskarżenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości. 

  



PODSTAWY ZARZUTU 

  

 ART. 33 



PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z 
ZARZUTEM 

 Zarzut jako środek zaskarżenia służący obronie przed egzekucją administracyjną służy 
zobowiązanemu. Pouczenie o prawie do złożenia zarzutu jest zawarte w tytule wykonawczym. 
Legitymacja zobowiązanego jest zdeterminowana w ustawie przez określenie podstaw 
prawnych zarzutu. 

 Zarzut jest środkiem zaskarżenia, który służy w fazie wszczęcia postępowania egzekucyjnego. 
Zobowiązany nie może posłużyć się tym środkiem w następnych stadiach postępowania 
egzekucyjnego, bo w nich może bronić się już jedynie przez przedstawienie organowi 
egzekucyjnemu dowodów stwierdzających np. wykonanie obowiązku, co daje podstawę 
odpowiednio do odstąpienia od czynności egzekucyjnych, do zawieszenia postępowania 
egzekucyjnego albo jego umorzenia. 

 Zarzut powinien zatem odpowiadać przesłankom formalnym podania oraz zawierać 
określenie podstawy zarzutu.  



 Zarzut powinien zatem odpowiadać przesłankom formalnym 
podania oraz zawierać określenie podstawy zarzutu. Termin do 
złożenia zarzutu wynosi siedem dni od dnia doręczenia 
zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego. 

 Organem właściwym do jego rozpoznania i rozstrzygnięcia jest organ 
egzekucyjny (środek zaskarżenia niedewolutywny). 

 Nie wstrzymuje postępowania. Organ egzekucyjny może jednak w 
uzasadnionych przypadkach wstrzymać postępowanie egzekucyjne 
lub niektóre czynności egzekucyjne do czasu rozpatrzenia zarzutu. 
Organ nadzoru może do czasu rozpoznania zażalenia w 
uzasadnionych przypadkach wstrzymać czynności egzekucyjne 
(środek zaskarżenia względnie suspensywny).  

  



ZAŻALENIE 
 Na postanowienia służy zażalenie, jeżeli tak stanowi ustawa o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji lub k.p.a., np. na postanowienie w sprawie 
zarzutów, postanowienie w sprawie zastosowania środka egzekucyjnego 
obowiązków niepieniężnych, na postanowienie w sprawie zawieszenia 
postępowania, postanowienie o umorzeniu postępowania, a jeżeli chodzi o 
postanowienia z k.p.a. - np. na postanowienie o odmowie przywrócenia 
terminu do złożenia zarzutów. 

  Legitymacja do złożenia zażalenia służy zobowiązanemu, wierzycielowi, gdy nie 
jest równocześnie organem egzekucyjnym, uczestnikom postępowania egze-
kucyjnego, osobie trzeciej. 

  



Legitymacja do złożenia zażalenia służy zobowiązanemu, 
wierzycielowi, gdy nie jest równocześnie organem egzekucyjnym, 
uczestnikom postępowania egzekucyjnego, osobie trzeciej. 

 Organem właściwym do rozpoznania zażalenia jest organ 
odwoławczy, do którego wnosi się zażalenie za pośrednictwem 
organu egzekucyjnego w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia 
lub ogłoszenia postanowienia. 

 Zażalenie jest środkiem zaskarżenia względnie suspensywnym, bo 
wniesienie zażalenia wprawdzie nie wstrzymuje postępowania 
egzekucyjnego, ale organ egzekucyjny lub organ odwoławczy może w 
uzasadnionych przypadkach wstrzymać postępowanie egzekucyjne. 
Do rozpatrzenia zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy k.p.a. 

  



RODZAJE SKARG W POSTĘPOWANIU 
EGZEKUCYJNYM 

1. Skargi na bezczynność w postępowaniu egzekucyjnym,  

2. Skargę na czynności wykonawcze podjęte w postępowaniu egzekucyjnym, 

3. Skargę na przewlekłość w postępowania egzekucyjnego,  

4. Skargę na oszacowanie ruchomości dokonane przez poborcę skarbowego,  

5. Skargę na naruszenie przepisów o przeprowadzeniu licytacji,  

6. Skargę na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o 
licytacji,  

7. Skargę na czynności poborcy skarbowego w toku licytacji. 

  



Skargi na bezczynność w postępowaniu 
egzekucyjnym 

 Podmiotowi, którego interes prawny lub faktyczny 
został naruszony w wyniku niewykonania obowiązku 

oraz organowi zainteresowanemu wykonaniem 
obowiązku służy skarga na bezczynność wierzyciela. 

Postanowienie w sprawie skargi wydaje organ 
wyższego stopnia. Na postanowienie oddalające 

skargę przysługuje zażalenie. 



Skargę na przewlekłość postępowania 
egzekucyjnego 

 Zobowiązanemu, wierzycielowi, podmiotowi, którego 
interes prawny lub faktyczny został naruszony w 
wyniku niewykonania obowiązku oraz organowi 

zainteresowanemu wykonaniem obowiązku służy 
skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. 

Skargę wnosi się do organu nadzoru za pośrednic-
twem organu egzekucyjnego. Na postanowienie 

oddalające skargę przysługuje zażalenie. 
  



Skarga na czynności wykonawcze  

 Zobowiązanemu przysługuje skarga na czynności wykonawcze 
organu egzekucyjnego lub egzekutora. Skargę wnosi się w terminie 

czternastu dni od dnia dokonania zakwestionowanej czynności 
egzekucyjnej, o ile przepisy u.p.e.a. nie stanowią inaczej. Skargę 

wnosi się do organu nadzoru za pośrednictwem organu 
egzekucyjnego. Na postanowienie oddalające skargę przysługuje 

zażalenie. Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania 
egzekucyjnego. Organ egzekucyjny lub organ nadzoru może jednak, 
w drodze postanowienia, wstrzymać w uzasadnionych przypadkach 

prowadzenie postępowania egzekucyjnego. 
  



WNIOSEK O WYŁĄCZENIE SPOD EGZEKUCJI 
RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH 

 
 Środkiem zaskarżenia przysługującym osobie trzeciej jest wniosek 
o wyłączenie spod egzekucji rzeczy lub praw majątkowych. Jeżeli 
osoba trzecia rości sobie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego, 
z którego prowadzi się egzekucję administracyjną, to może 
wystąpić do organu egzekucyjnego z wnioskiem o wyłączenie ich 
spod egzekucji. Osoba trzecia może z tym żądaniem wystąpić 
tylko wtedy, gdy postępowanie egzekucyjne już się toczy. Po jego 
zakończeniu zaś ta osoba może tylko dochodzić od 
zobowiązanego odszkodowania na podstawie przepisów prawa 
cywilnego. 

  



Wniosek musi spełniać określone wymagania formalne. Pod względem treści 
musi odpowiadać wymaganiom stawianym podaniom (art. 63 k.p.a.) oraz za-
wierać wskazanie dowodów na poparcie żądania wyłączenia rzeczy lub praw (art. 
38 § 1 u.p.e.a.). Wniosek ten powinien być złożony w terminie czternastu dni od 
dnia uzyskania wiadomości o czynności egzekucyjnej skierowanej do tej rzeczy 
lub prawa. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest organ egzekucyjny. 

 Przed rozstrzygnięciem wniosku organ przeprowadza postępowanie wyjaśniają-
ce przy odpowiednim zastosowaniu przepisów k.p.a. Organ egzekucyjny rozpo-
znaje wniosek w terminie czternastu dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten 
może być przedłużony o dalsze czternaście dni, gdy zbadanie dowodów w tym 
terminie nie było możliwe. Do czasu rozstrzygnięcia wniosku organ egzekucyjny 
nie podejmuje dalszych czynności egzekucyjnych co do tych rzeczy lub praw, ale 
czynności już dokonane pozostają w mocy. 

  



 Wniosek jest rozstrzygany w formie postanowienia. Jeżeli organ 
wydał postanowienie o wyłączeniu rzeczy lub praw majątkowych 

w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym obowiązków 
niepieniężnych, a były one objęte środkiem egzekucyjnym 

wskazanym przez wierzyciela, to doręcza wierzycielowi 
postanowienie 

 Na ostateczne postanowienie o odmowie wyłączenia rzeczy lub 
prawa majątkowego nie służy skarga do sądu administracyjnego. 

  



 WNIOSEK O WYŁĄCZENIE  

 RZECZY LUB PRAW  

 A  

 ZWOLNIENIE OKREŚLONYCH 
SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SPOD 

EGZEKUCJI  



DZIĘKUJE ZA UWAGĘ 


