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Środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności 
budżetowe o charakterze publiczno-prawnym są w szczególności 
następujące dochody budżetu państwa albo budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego: 

 Kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach 
określonych w ustawie o finansach publicznych; 

 Należności z tytułu gwarancji i poręczeń 
udzielonych przez Skarb Państwa i jednostki 
samorządu terytorialnego; 

 Wpłaty nadwyżek środków obrotowych 
samorządowych zakładów budżetowych; 

 Wpłaty nadwyżek środków finansowych agencji 
wykonawczych; 

 Wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji 
programów przedakcesyjnych; 



Środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności 
budżetowe o charakterze publiczno-prawnym są w szczególności 
następujące dochody budżetu państwa albo budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego: 

 Należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na 
realizację programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz inne należności związane z realizacją 
projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także 
odsetki od tych środków i od tych należności; 

 Należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu 
karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w 
postępowaniu w sprawach o wykroczenia skarbowe; 

 Dochody pobierane przez państwowe i samorządowe 
jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw; 



Środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności 
budżetowe o charakterze publiczno-prawnym są w szczególności 
następujące dochody budżetu państwa albo budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego: 

 Pobrane przez jednostkę samorządu 
terytorialnego dochody związane z 
realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych jednostkom 
samorządu terytorialnego odrębnymi 
ustawami i nieodprowadzone na 
rachunek budżetu państwa; 



Wygasanie należności 
publicznoprawnych: 

 Dział III Ordynacji podatkowej: 
 Zapłata; 
 Zaliczenie nadpłaty; 
 Przeniesienie własności rzeczy lub praw 

majątkowych; 
 Przejęcie własności nieruchomości lub 

prawa majątkowego w postępowaniu 
egzekucyjnym; 

 Przedawnienia; 
 Nabycie spadku w całości przez Skarb 

Państwa albo jst stwierdzonego przez 
prawomocne postanowienie o 
stwierdzeniu nabycia spadku – ze 
skutkiem na dzień otwarcia spadku. 

 Ustawa o finansach publicznych: 
 Potrącenie 
 Umorzenie zaległości; 
 Rozłożenie na raty / odroczenie 

terminu płatności; 



Za termin dokonania zapłaty opłaty 
uważa się: 

 Przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty 
podatku w kasie organu podatkowego lub w kasie 
podmiotu obsługującego organ podatkowy lub na 
rachunek tego organu w banku, w placówce 
pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
kredytowej, w biurze usług płatniczych, w instytucji 
płatniczej lub w instytucji pieniądza 
elektronicznego albo dzień pobrania podatku przez 
płatnika lub inkasenta; 



Za termin dokonania zapłaty opłaty 
uważa się: 

 W obrocie bezgotówkowym – dzień obciążenia 
rachunku bankowego podatnika, rachunku 
podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika w 
instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza 
elektronicznego na podstawie polecenia przelewu 
lub zapłaty za pomocą innego niż polecenie 
przelewu instrumentu płatniczego, zwanego „innym 
instrumentem płatniczym”; 



Zapłata za pomocą innego instrumentu 
płatniczego: 

 Podatnik ponosi koszty opłat i prowizji związanych 
z taką zapłatą. 

 W miejscu zapłaty innym instrumentem płatniczym 
organ podatkowy jest obowiązany zamieścić 
informację o pobieraniu i wysokości opłat i prowizji 
z tytułu płatności za pomocą tego instrumentu. 

 Przed dokonaniem płatności podatnik jest 
informowany o pobieraniu i wysokości opłat i 
prowizji z tytułu płatności. 



Zaliczenie wpłat dokonanych przez 
zobowiązanego: 

 Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z różnych 
tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet 
podatku, począwszy od zobowiązania o 
najwcześniejszym terminie płatności, chyba że 
podatnik wskaże, na poczet którego zobowiązania 
dokonuje wpłaty. 

 Jeżeli na podatniku ciążą koszty doręczonego 
upomnienia, dokonaną wpłatę zalicza się w 
pierwszej kolejności na poczet tych kosztów. 



Odsetki: 
 Od zaległości naliczane są odsetki za zwłokę. 

 Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia 
następującego po dniu upływu terminu płatności 
opłaty. 

 Termin płatności opłaty wynosi 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji ustalającej wysokość 
zobowiązania.  

 Przepisy prawa mogą określać kalendarzowo 
terminy płatności opłaty. 



Odsetki za zwłokę: 

 Odsetki za zwłokę wpłacane są bez 
wezwania organu podatkowego. 

 Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty 
zaległości podatkowej wraz z odsetkami za 
zwłokę, wpłatę tę zalicza się 
proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości 
podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę 
w stosunku, w jakim w dniu wpłaty, 
pozostaje kwota zaległości podatkowej do 
kwoty odsetek za zwłokę.  



Zaliczenie nadpłaty: 

 Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem 
podlegają zaliczeniu z URZĘDU na poczet 
zaległości podatkowych wraz z odsetkami 
za zwłokę, kosztów upomnienia oraz 
bieżących zobowiązań podatkowych, a w 
razie ich braku podlegają zwrotowi z 
URZĘDU, chyba że podatnik złoży wniosek 
o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części 
na poczet przyszłych zobowiązań 
podatkowych. 



Zwrot nadpłaty następuje: 

 W przypadku gdy podatnik jest obowiązany do posiadania 
rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej, WYŁĄCZNIE na ten rachunek 
wskazany przez podatnika; 

 W przypadku gdy podatnik nie jest obowiązany do posiadania 
rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej, na wskazany rachunek 
bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej podatnika, albo przekazem 
pocztowym, chyba że podatnik zażąda zwrotu nadpłaty w 
kasie. 



Przedawnienie nadpłaty 

 Prawo do zwrotu nadpłaty podatku wygasa po 
upływie 5 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym upłynął termin jej 
zwrotu. 

 Po upływie tego terminu wygasa też prawo do 
złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet 
przyszłych zobowiązań podatkowych oraz 
możliwość zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych 
oraz bieżących zobowiązań podatkowych. 

 Złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty, zwrot 
nadpłaty lub zaliczenie jej na poczet przyszłych 
zobowiązań podatkowych przerywa bieg terminu 
do zwrotu nadpłaty. 



Potrącenie – należności 
publicznoprawne 

 Potrącenie na wniosek lub z urzędu. 

 Potrącenie następuje z dniem: 

 złożenia wniosku, który został uwzględniony; 

 wydania z urzędu postanowienia o potrąceniu; 

 Potrącenie następuje w drodze postanowienia, na 
które służy zażalenie. 

 Odmowa potrącenia następuje w drodze decyzji. 



Przeniesienie własności rzeczy lub praw 
majątkowych na rzecz gminy w zamian za 

zaległości podatkowe 

 Tylko na wniosek podatnika. 

 Na podstawie umowy zawartej między 
wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta) 
a podatnikiem. 

 Umowa wymaga formy pisemnej. 

 Umowa dotycząca przeniesienia praw 
własności nieruchomości nie wymaga 
uchwały rady gminy. 



Przeniesienie własności rzeczy lub praw 
majątkowych na rzecz gminy w zamian za 

zaległości podatkowe 

 Za termin wygaśnięcia zobowiązania 
podatkowego uważa się dzień przeniesienia 
własności rzeczy lub praw majątkowych. 

 Organ podatkowy wydaje decyzję 
stwierdzającą wygaśnięcie zobowiązania 
podatkowego. 

 Kwotę (cenę) rozlicza się proporcjonalnie na 
poczet zaległego podatku i odsetek. 



Ulgi w spłacie zobowiązań - art. 64 
ustawy o finansach 

 Należności publicznoprawne właściwy organ może: 

1. z urzędu umarzać w całości - w przypadku gdy zachodzi jedna z 
okoliczności: 

a) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo 
pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych 
przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, 
których łączna wartość nie przekracza kwoty 6000 zł; 

b) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych 
przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować 
należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy 
prawa na osoby trzecie; 

c) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie 
uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności 
lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne; 

d) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa 
likwidacji; 



Ulgi w spłacie zobowiązań - art. 64 
ustawy o finansach 

 Należności publicznoprawne właściwy organ może: 

1. na wniosek zobowiązanego: 

a) umarzać w całości - w przypadkach uzasadnionych 
ważnym interesem zobowiązanego lub interesem 
publicznym, 

b) umarzać w części, odraczać terminy spłaty całości 
albo części należności lub rozkładać na raty 
płatność całości albo części należności - w 
przypadkach uzasadnionych względami 
społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności 
możliwościami płatniczymi zobowiązanego. 



Ulgi w spłacie należności 
publicznoprawnych a pomoc publiczna 

 Właściwy organ, na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność 
gospodarczą, może udzielać na wniosek zobowiązanego ulg w spłacie 
zobowiązań z tytułu należności publicznoprawnych, które: 

1. nie stanowią pomocy publicznej; 

2. stanowią pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio 
obowiązujących aktach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy w 
ramach zasady de minimis; 

3. stanowią pomoc publiczną: 

a) mającą na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi 
lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi, 

b) mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, 

c) zgodną z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, której 
dopuszczalność została określona przez właściwe organy Unii Europejskiej, 
udzielaną na przeznaczenia inne niż wymienione wyżej. 



Podawanie do publicznej wiadomości 

 Do końca miesiąca następującego po 
zakończeniu kwartału (do 30 kwietnia, 
do 31 lipca, do 31 października, do 31 
stycznia). 

 Kwartalna informacja o umorzeniach 
niepodatkowych należności 
budżetowych, o których mowa w art. 
60 ustawy o finansach publicznych; 



Przedawnienie 

 Zobowiązanie publicznoprawne przedawnia 
się z upływem 5 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym upłynął termin 
płatności zobowiązania. 

 Przykład: 

 Opłata za zajecie pasa drogowego za 2013 
rok (termin płatności 10.08.2013) 
przedawni się z dniem 01.01.2019. Do 31 
grudnia 2018 należność jest wymagalna. 



Przedawnienie – okoliczności mające 
wpływ na bieg terminu przedawnienia: 

 Ogłoszenie upadłości przerywa bieg terminu 
przedawnienia. Po przerwaniu biegu terminu 
przedawnienia biegnie on na nowo od dnia 
następującego po dniu uprawomocnienia się 
postanowienia o ukończeniu postępowania 
upadłościowego. 

 Przykład: 
 Podatnik zalega z rentą planistyczną za 2013 rok (termin 

płatności 01.09.2013 r.). Zobowiązanie to uległoby 
przedawnieniu dnia 01.01.2019. Jednak dnia 20 grudnia 2018 
ogłoszono upadłość podatnika, która została zakończona w 
styczniu 2020 roku. 30 stycznia 2020 roku postanowienie o 
ukończeniu postępowania upadłościowego stało się 
prawomocne. (31.01.2020 + 5 lat = 31.01.2025). To 
zobowiązanie ulegnie przedawnieniu dnia 01.02.2025 roku. 



Przedawnienie – okoliczności mające 
wpływ na bieg terminu przedawnienia: 

 Zastosowanie środka egzekucyjnego, o 
którym podatnik został zawiadomiony przerywa 
bieg terminu przedawnienia. Po przerwaniu 
biegu terminu przedawnienia biegnie on na 
nowo od dnia następującego po dniu, w 
którym zastosowano środek egzekucyjny. 

 Przykład: 
 Na zaległą opłatę za wycinkę drzew za VII 2013 roku organ 

podatkowy wystawił tytuł wykonawczy, który organ egzekucyjny 
(naczelnik urzędu skarbowego) zaczął realizować w roku 2018. 
05.10.2018 zajął rachunek dłużnika (okoliczność powodująca 
przerwę biegu terminu przedawnienia). Niestety dłużnik okazał się 
nieściągalny i  organ egzekucyjny umorzył (zakończył) postępowanie 
egzekucyjne. Spowodowało to, że przerwany bieg terminu 
przedawnienia biegnie na nowo od 06.10.2018 + 5 lat, to jest do 
05.10.2023 roku. 

  



Przedawnienie – okoliczności mające 
wpływ na bieg terminu przedawnienia: 

 Wniesienie skargi do sądu 
administracyjnego powoduje 
zawieszenie biegu terminu 
przedawnienia. Termin przedawnienia 
biegnie dalej od dnia następującego 
po dniu doręczenia organowi 
podatkowemu odpisu orzeczenia sądu 
administracyjnego, ze stwierdzeniem 
jego prawomocności. 



Przedawnienie 

 Nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe 
zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże 
po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być 
egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu (art. 
70 § 8 Ordynacji podatkowej). 

 Odsetki za zwłokę od zobowiązań podatkowych 
zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym są 
naliczane do dnia upływu terminu przedawnienia 
zobowiązania podatkowego, włącznie z tym dniem (§ 5 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 
roku w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty 
prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być 
zawarte w rachunkach Dz. U. Nr 165, poz.1373). 



Egzekucja niepodatkowych 
należności budżetowych 



Działania informacyjne 

 Wierzyciel może podejmować 
działania informacyjne wobec 
zobowiązanego zmierzające do 
dobrowolnego wykonania przez niego 
obowiązku, w przypadku gdy zachodzi 
uzasadnione okolicznościami 
przypuszczenie, że zobowiązany 
dobrowolnie wykona obowiązek bez 
konieczności wszczęcia egzekucji. 



Czynności zmierzające do egzekucji 

 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. 

 Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte 
dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia 
upomnienia. 



Upomnienie – termin do wysłania  

 Wierzyciel przesyła zobowiązanemu upomnienie, 
niezwłocznie po upływie terminu zapłaty należności 
pieniężnej. 

 Wierzyciel przesyła niezwłocznie upomnienie, w 
przypadku gdy łączna wysokość należności 
pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu 
niezapłacenia w terminie należności pieniężnej 
przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia 
(116,00 zł) albo gdy okres do upływu terminu 
przedawnienia należności pieniężnej jest krótszy 
niż 6 miesięcy. 



Upomnienie 

 Upomnienie może dotyczyć więcej niż jednej 
należności pieniężnej, jeżeli są one należne od 
tego samego zobowiązanego. 

 Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i 
są pobierane na rzecz wierzyciela. 

 Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia 
przez zobowiązanego powstaje z chwilą 
doręczenia upomnienia. 

 Koszty upomnienia podlegają ściągnięciu w 
trybie określonym dla kosztów egzekucyjnych. 



Doręczanie upomnień: 

 Wierzyciel doręcza upomnienia za 
pokwitowaniem przez operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy 
Prawo pocztowe, przez swoich 
pracowników lub przez inne 
upoważnione osoby lub organy. 



Doręczanie upomnień drogą 
elektroniczną 

 Doręczenie upomnienia następuje za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zmianami), 
jeżeli dłużnik spełni jeden z następujących warunków: 

 1) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego 
przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu 
administracji publicznej; 

 2) wystąpi do organu administracji publicznej o takie 
doręczenie i wskaże organowi adres elektroniczny; 

 3) wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za 
pomocą tych środków i wskaże organowi adres 
elektroniczny; 



Doręczanie upomnień 

Upomnienie doręcza się 
dłużnikowi, a gdy ten 
działa przez 
przedstawiciela – temu 
przedstawicielowi.  



Doręczanie upomnień - pełnomocnik 

 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 07.12.2016 r., 
sygn. akt II FSK 3197/14: Upomnienie, o którym 
mowa w art. 15 § 1 u.p.e.a. nie ma charakteru 
władczego. Jest czynnością wierzyciela 
skierowaną do zobowiązanego, zawierającą 
informację o możliwości dobrowolnego 
wykonania przez niego zobowiązania. Charakter 
tej czynności, wymagającej osobistego działania 
zobowiązanego oraz umiejscowienie jej w 
stadium poprzedzającym wszczęcie egzekucji, 
wyklucza działanie zobowiązanego za 
pośrednictwem pełnomocnika. 



Doręczanie upomnień poza granice 
Polski 

 Upomnienia doręczamy na terenie Polski i 
innego państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej. 

 Poza granice Unii Europejskiej doręczamy: 

 1) za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej  

 lub 

 2) pełnomocnikowi do doręczeń. 



Doręczanie upomnień poza granice Unii 
Europejskiej 

 Dłużnik zamieszkały lub mający siedzibę 
poza granicami Polski lub innego państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, jest 
obowiązany wskazać w Polsce 
pełnomocnika do doręczeń. 

 W razie nie wskazania pełnomocnika do 
doręczeń upomnienie pozostawia się w 
aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. 



Doręczenie upomnienia gdy dłużnik się 
wyprowadził 

 W toku postępowania podatnicy oraz ich 
przedstawiciele i pełnomocnicy mają 
obowiązek zawiadomić organ podatkowy o 
każdej zmianie swojego adresu. 

 W razie zaniedbania tego obowiązku 
doręczenie upomnienia pod 
dotychczasowym adresem ma skutek 
prawny. 



Odbiór upomnienia przez inną osobę 
niż dłużnik 

 W przypadku nieobecności 
adresata pismo doręcza się, za 
pokwitowaniem, dorosłemu 
domownikowi, sąsiadowi lub 
dozorcy domu, jeżeli osoby te 
podjęły się oddania pisma 
adresatowi.  



Zapłata zaległego podatku po dacie 
doręczenia upomnienia 

 Jeżeli na podatniku ciążą koszty doręczonego 
upomnienia, dokonaną wpłatę zalicza się w 
pierwszej kolejności na poczet tych kosztów. 

 Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z 
różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się 
na poczet podatku, począwszy od zobowiązania 
o najwcześniejszym terminie płatności, chyba 
że podatnik wskaże, na poczet którego 
zobowiązania dokonuje wpłaty. 



Czy można umorzyć koszty 
upomnienia? 

 Wyrok NSA z dnia 08.03.2013 r., sygn. akt I OSK 1661/12: 
 Wyrok NSA z dnia 11.04.2013 r., sygn. akt I OSK 1833/12: 
Umorzenie kosztów powstałych na skutek wystosowania do 
strony upomnienia może nastąpić wyłącznie na podstawie 
przepisów określających zasady umarzania kosztów 
postępowania egzekucyjnego w administracji. Wynika to z 
wykładni art. 15 § 2 zd. 2 ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym, który stanowi, że koszty upomnienia podlegają 
ściągnięciu w trybie określonym dla kosztów egzekucyjnych. 
Umorzenie kosztów upomnienia może więc nastąpić na 
podstawie art. 64e ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji. Oznacza to, że o umorzeniu tych kosztów orzeka 
organ egzekucyjny, natomiast kompetencji takiej nie ma organ 
wydający decyzję [przyp. wierzyciel]. 



Informacja załączana do tytułu 
wykonawczego 

 W przypadku ustalenia przez 
wierzyciela innych danych niż 
wynikające z tytułu wykonawczego, 
niezbędnych do wszczęcia i 
prowadzenia egzekucji 
administracyjnej, wierzyciel przekazuje 
organowi egzekucyjnemu tytuł 
wykonawczy wraz z informacją 
zawierającą te dane. 



Skąd wierzyciel zna majątek dłużnika? 

 W zakresie niezbędnym do wszczęcia lub 
prowadzenia postępowania egzekucyjnego 
wierzyciel może żądać od uczestników 
postępowania informacji i wyjaśnień, jak 
również zwracać się o udzielenie informacji 
do organów administracji publicznej oraz 
jednostek organizacyjnych im podległych 
lub podporządkowanych, a także innych 
podmiotów. 



Wierzyciel niezwłocznie zawiadamia organ 
egzekucyjny o: 

 zmianie wysokości należności pieniężnej objętej 
tytułem wykonawczym wynikającej z jej 
wygaśnięcia w całości lub w części, w 
szczególności gdy wygaśnięcie jest wynikiem: 

 wyegzekwowania jej przez inny organ 
egzekucyjny, 

 korekty deklaracji powodującej zmniejszenie 
wysokości należności pieniężnej, 

 przedawnienia należności pieniężnej, 

 zapłaty do wierzyciela egzekwowanej należności 
pieniężnej; 



Wierzyciel niezwłocznie zawiadamia organ 
egzekucyjny o: 

 zdarzeniu powodującym zawieszenie lub umorzenie 
postępowania egzekucyjnego; 

 zdarzeniu powodującym ustanie przyczyny 
zawieszenia postępowania egzekucyjnego; 

 okresie, za który nie nalicza się odsetek z tytułu 
niezapłacenia w terminie należności pieniężnej w 
wyniku zdarzeń zaistniałych po dniu wystawienia 
tytułu wykonawczego; 

 uzyskanej informacji o zobowiązanym i jego 
majątku w zakresie niezbędnym do prowadzenia 
egzekucji administracyjnej. 



Dalszy tytuł wykonawczy 
 W razie potrzeby prowadzenia egzekucji 

przez więcej niż jeden organ egzekucyjny 
lub zabezpieczenia należności pieniężnej 
hipoteką przymusową, wierzyciel wydaje 
dalszy tytuł wykonawczy. 

 Dalszy tytuł wykonawczy poza wymogami, 
o których mowa w art. 27 ustawy o 
postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji, zawiera także numer 
porządkowy oraz oznaczenie celu, dla 

którego został wydany. 



Egzekucja z nieruchomości 

 Wniosek 

 Wezwanie dłużnika do spłaty zaległości 

 Ostrzeżenie o egzekucji z nieruchomości (KW) 

 Zaliczka 

 Opis i oszacowanie 

 Licytacje 

 Postanowienie o przybiciu 

 Postanowienie o przysądzeniu prawa własności 

 Podział sumy uzyskanej z licytacji  



Warunki wszczęcia egzekucji w 
państwie obcym 

 Wysokość należności pieniężnej lub łączna 
wysokość kilku należności pieniężnych przeliczona 
na euro według kursu ostatnio ogłoszonego w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przed 
dniem wysłania wniosku nie jest niższa niż 1.500 € 

 W dniu sporządzenia pierwszego wniosku o 
udzielenie pomocy nie upłynęło 5 lat, licząc od 
dnia upływu terminu płatności należności 
pieniężnych. 

 Wierzyciel zna dokładny adres przebywania 
dłużnika w państwie obcym.  



 
 

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU 

Prowadzący: Hanna Kmieciak 


