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Wstęp  
 

Raport „Egzekucja wierzytelności w gospodarce”, przygotowany przez Centrum Analiz 

Stowarzyszenia KoLiber jest odpowiedzią na rosnący problem zatorów płatniczych w 

gospodarce. Proponowane przez naszych ekspertów rozwiązania mają na celu 

likwidację problemu niskiej ściągalności wierzytelności przysługujących 

przedsiębiorcom oraz sektorowi finansów publicznych poprzez implementację 

innowacyjnych mechanizmów współpracy z sektorem prywatnym. Zapraszamy  

do lektury!  

 

O Stowarzyszeniu KoLiber  
 

Stowarzyszenie KoLiber to organizacja łącząca młodych intelektualistów oraz 

przedsiębiorców, którym bliskie są poglądy konserwatywno-liberalne. Naszym celem 

jest wykształcenie elit, które będą zdolne wziąć aktywny udział w życiu społeczno-

politycznym kraju oraz pozytywnie wpłynąć na jakość polskiej debaty publicznej. 

 

Dążymy do urzeczywistniania idei społeczeństwa obywatelskiego, odbudowy 

fundamentalnych wartości cywilizacji łacińskiej takich jak: wolność jednostki, 

własność prywatna, sprawiedliwość, silne i bezpieczne państwo, poszanowanie 

tradycji i historii oraz troska o rodzinę. Dbamy o przestrzeń publiczną i zmieniamy 

świadomość społeczną poprzez organizację happeningów, konferencji oraz działalność 

wydawniczą i naukową. 

 

Centrum Analiz to thinktank Stowarzyszenia KoLiber zajmujący się opracowywaniem 

raportów, analiz i komentarzy dotyczących diagnozy oraz rozwiązania problemów 

dotykających obecną rzeczywistość społeczną w duchu konserwatywnego liberalizmu. 
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Abstrakt 
 

Raport Centrum Analiz KoLibra „Egzekucja wierzytelności w gospodarce” analizuje 

cztery wybrane problemy dotyczące procesu egzekucji wierzytelności w polskiej 

gospodarce. Rozdział I dotyka problemu dochodzenia roszczeń na etapie sądowym, 

identyfikując problem zbytniego obciążenia sądów oraz postulując decentralizację 

sądów obsługujących elektroniczne postępowanie upominawcze oraz przekazanie 

nowych kompetencji do notariatu. Rozdział II skupia się na problemach dotyczących 

egzekucji komorniczej i proponuje zmiany zapewniające wyższą skuteczność egzekucji 

dla wierzyciela jak i odpowiednią ochronę praw dłużnika. W rozdziale III analizowana 

jest kwestia egzekucji administracyjnej i możliwych rozwiązań, mających na celu 

zwiększenie efektywności ściągalności danin publicznych poprzez decentralizację 

uprawnień i powiększenie współpracy z sektorem prywatnym. Problem 

nieegzekwowalnych wierzytelności przysługujących samorządom opisanym został  

w rozdziale IV. Autorzy raportu widzą jego rozwiązanie w postulacie zwiększenia 

współpracy z sektorem przedsiębiorstw finansowych.  

 

Autorzy 
 

Piotr Celiński (redakcja, autor rozdziału I) – Ekspert Centrum Analiz KoLibra, członek 

Stowarzyszenia od 2012 r. Naukowo zainteresowany cywilistyką, w szczególności 

procedurą cywilną oraz prawem rzeczowym. Doświadczenie zdobywał  

w warszawskich kancelariach prawnych i koncernach energetycznych. Stały 

współpracownik Nowej Konfederacji.  

 

Antoni Żukowski (autor rozdziału II) – Ekspert Centrum Analiz KoLibra, członek 

Stowarzyszenia od 2017 roku. Naukowo zainteresowany postępowaniem cywilnym,  
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Marcel Lesik (współautor rozdziału IV) – Skarbnik zarządu Stowarzyszenia KoLiber, 

związany ze stowarzyszeniem od 2016 roku. Dziennikarz analityczny w serwisie 

Energetyka24, z doświadczeniem w konsultingu strategicznym w Accenture i PwC. 
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Sobiczewskiego, za nieocenioną pomoc bez której raport by nie powstał.  

 

  



VI 
 

Rozdział I 

Usprawnienie egzekucji roszczeń na etapie sądowym – 

postulaty zmiany systemowej 
 

I. Wstęp 

Problemy z dochodzonymi wierzytelnościami należą do najczęściej wymienianych przez 

przedsiębiorców problemów dla rozwoju skali biznesu i działalności gospodarczej. 

Według badań Konfederacji Przedsiębiorców Finansowych oraz Krajowego Rejestru 

Długów1 tylko 8,8% przedsiębiorstw małych (zatrudniających pomiędzy 10-49 osób) 

nie ma problemu z terminowym regulowaniem należności przez kontrahentów. Jeszcze 

gorzej sprawa wygląda w sektorze średnich przedsiębiorców (zatrudniających od 50  

do 249 pracowników). Tylko 7,1% procent ankietowanych odpowiada, że nie posiada 

takowego problemu. Dane te z roku na rok ulegają pogorszeniu – 20% firm z sektora 

MSP podaje, że opóźnionych jest 30%-50% faktur. Ten problem uderza najbardziej  

w małe firmy, gdyż to one (jak podaje 60% ankietowanych) uznają zatory płatnicze jako 

„poważny problem dla prowadzenia działalności gospodarczej”.  

Zatory w płatnościach są identyfikowane przez rządzących jako jeden z największych 

problemów dotykających polską gospodarkę. 17 listopada 2017 roku, podczas Kongresu 

590 w Jasionce k. Rzeszowa2, ówczesny wicepremier i Minister Rozwoju i Finansów 

Mateusz Morawiecki zapowiadał ogłoszenie do Świąt Bożego Narodzenia wielkiego 

pakietu wierzycielskiego, który wspomoże małe i średnie firmy w utrzymaniu płynności. 

Jednak poprzedni pakiet wierzycielski, który wszedł w życie w czerwcu 2017 roku 

poprawił sytuacje tylko w nieznaczny sposób. Pomimo dobrego kierunku zmian, jakim 

było m.in. podwyższenie limitu wierzytelności których można rozpatrywać  

w postępowaniu uproszczonym do 20 tys. złotych, same zmiany są określane jako zbyt 

zachowawcze. Dlatego celem niniejszego opracowania jest identyfikacja problemów 

dochodzenia roszczeń i ich egzekucji.  

 

 

                                                             
1 Raport: Portfel Należności Polskich Przedsiębiorstw – Październik 2017   
2 http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1085817,morawiecki-i-zatory-platnicze.html 
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II. Opis problemu  

Przedsiębiorcy relatywnie rzadko decydują się na dochodzenie należności poprzez 

wykorzystanie aparatu państwowego. Niewątpliwym problemem jest długi czas 

oczekiwania na wydanie tytułu wykonawczego, na podstawie którego wierzyciel może 

rozpocząć egzekucję komorniczą. Dlatego też, dla przyspieszenia czasu wydania 

orzeczenia w Kodeksie Postępowania Cywilnego istnieją 3 procedury, które kończą  

się wydaniem nakazu zapłaty  

 

Nakaz zapłaty jest merytorycznym rozstrzygnięciem sądu, zrównanym na mocy 

przepisów z wyrokiem. Skraca on znacząco drogę w stosunku do normalnego trybu 

postępowania, gdyż jest wydawany wyłącznie w oparciu o twierdzenia wierzyciela.  

W przypadku postępowań, które kończą się wydaniem nakazu zapłaty, sąd ocenia tylko  

i wyłącznie okoliczności przytoczone przez powoda. W tym przypadku w momencie,  

w którym dłużnik nie zgadza się z nakazem zapłaty wystawionym przez Sąd, składa 

sprzeciw (w przypadku postępowania upominawczego i elektronicznego postępowania 

nakazowego) lub zarzuty (w przypadku postępowania nakazowego). Nakaz zapłaty traci 

wówczas moc, a sąd rozstrzyga na rozprawie o przedmiocie sporu.  

 

W polskiej procedurze cywilnej istnieją cztery rodzaje postępowań kończących się 

wydaniem nakazu zapłaty. Są to postępowania: 1) nakazowe, 2) upominawcze  

3) elektroniczne postępowanie upominawcze 4) europejskie postępowania nakazowe; 

1) W postępowaniu nakazowym sąd wydaje nakaz zapłaty na żądanie powoda,  

w oparciu o dokumenty wymienione w art. 485 k.p.c. (dokument urzędowy, 

zaakceptowany przez dłużnika rachunek, wezwanie do zapłaty i oświadczenie  

o uznaniu długu, zaakceptowane wezwanie do zapłaty zwrócone przez bank, 

weksel/czek/warrant/rewers, dowód spełnienia wzajemnego świadczenia 

niepieniężnego oraz wyciąg z ksiąg bankowych). Oznacza to, że postępowanie nakazowe 

jest dużo bardziej formalne, niż postępowanie upominawcze czy też elektroniczne 

postępowanie upominawcze. Wynika to wprost ze specyfiki dokumentów, które leżą  

u podstaw wydania nakazu zapłaty – są to dokumenty które albo stanowią dokumenty 
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urzędowe albo posiadają abstrakcyjny charakter (np. weksel). Podobną moc mają  

np. rachunki zaakceptowane przez dłużnika. Z tego powodu, w trybie nakazowym 

wydawane jest najmniej nakazów zapłaty ze wszystkich trybów przewidzianych  

w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Dlatego też, w tym trybie to dłużnik musi opłacić  

(w przypadku wnoszenia zarzutów) część opłaty sądowej. W momencie wniesienia 

zarzutów sprawa kierowana jest na rozprawę. Sam nakaz od momentu wydania stanowi 

tytuł zabezpieczenia. Tytuł ten jest prawomocny pomimo wniesienia zarzutów do 

nakazu. Dzięki temu przedsiębiorca posiada dużo większą pewność zaspokojenia 

roszczenia.  

 

2) W postępowaniu upominawczym sąd wydaje nakaz zapłaty na żądanie powoda 

wyłącznie w przedmiocie roszczeń pieniężnych. Nakazu zapłaty nie wydaje się  

w przypadkach określonych w art. 499 k.p.c. (oczywista bezzasadność, budzące 

wątpliwości okoliczności, roszczenia wzajemne, nieznane miejsce pobytu 

pozwanego/pobyt zagranicą). Główną różnicą, która odróżnia postępowanie 

upominawcze od postępowania nakazowego jest fakt, iż nie jest on wydawany  

w oparciu o zamknięty katalog dokumentów, tak jak to jest w przypadku poprzedniego 

opisywanego postępowania.  

 

Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie twierdzeń wierzyciela w niebudzących 

wątpliwości okolicznościach. Instytucja mającą na celu ochronę interesów pozwanego  

to sprzeciw od nakazu zapłaty. Wnosi się go za pośrednictwem sądu, który nakaz wydał, 

lub w przypadku nakazu wydanego przez referendarza do sądu, przed którym 

wytoczono powództwo. W razie prawidłowego sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc,  

a przewodniczący wyznacza rozprawę. 

 

Jest to najczęściej używany tryb (obok trybu elektronicznego). W tej procedurze 

czynności mogą dokonywać również referendarze sądowi.  
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3) Elektroniczne postępowanie upominawcze (zwane popularnie EPU) jest trybem 

postępowania elektronicznego, mające na celu usprawnienie wydawania nakazów 

zapłaty. Do EPU stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu upominawczym  

z odrębnościami wynikającymi z jego specyfiki. W tym mogą być trybie dochodzone 

tylko i wyłącznie roszczenia pieniężne wymagalne w okresie 3 lat przed wniesieniem 

pozwu. Pisma wnosi się wyłącznie poprzez system teleinformatyczny.  

W przeciwieństwie do postępowania upominawczego, powód nie dołącza  

do powództwa dowodów, tylko je wskazuje, natomiast w przypadku braku podstaw  

do wydania nakazu zapłaty, sprawę przekazuje się do sądu według właściwości ogólnej. 

 

EPU prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny. Jest  

to najczęściej wybierany tryb postępowań przez polskich przedsiębiorców.  

 

4) Wydaniem swoistego rodzaju nakazu zapłaty – europejskiego nakazu zapłaty  

– kończy się również europejskie postępowanie nakazowe. Jednak ze względu specyfikę 

stosunków transgranicznych, wynikłych ze stosowania Rozporządzenia (WE)  

nr 1896/2006 jak i mały wolumen tego typu spraw (157 w roku 2015)  

to postępowanie nie będzie przedmiotem rozważań.  

 

III. Identyfikacja problemu  

Ideą stojącą za postępowaniami kończącymi się wydaniem nakazu zapłaty jest chęć 

wzmocnienia pozycji wierzyciela w stosunku do dłużnika oraz skrócenie czasu 

oczekiwania na tytuł egzekucyjny. Jednak jak dowodzą badania, średni czas oczekiwania 

na nakaz zapłaty to ponad 3,9 miesiąca w sądach rejonowych oraz  

3,5 miesiąca w sądach okręgowych3. Najszybciej można uzyskać nakaz zapłaty w Łomży 

(już nawet po tygodniu), natomiast najdłużej należy czekać we Wrocławiu – ponad  

4 miesiące. Dodatkowo, według badań przeprowadzonych we wszystkich sądach 

gospodarczych w Polsce metodą „tajemniczego klienta”, w ponad 34% sądów 

                                                             
3 Badania Instytutu Badawczego ABR Sesta przeprowadzone metodą tajemniczego klienta  



X 
 

gospodarczych w Polsce czas wydania nakazu zapłaty trwa „miesiąc i dłużej tj. typowo 

2-3 miesiące” natomiast w 26,8% trwa to „do miesiąca”. Tylko w 2,4% placówek czas 

oczekiwania na nakaz zapłaty to około 2 tygodnie. Gdy spojrzymy na statystyki, wyniki 

są jeszcze bardziej zatrważające.  

 

Ewidencja spraw z zakresu postępowania nakazowego, upominawczego  

i europejskiego postępowania nakazowego w sądach rejonowych w 2015 roku  

Rodzaj sprawy Wpłynęło Załatwiono Pozostało 

Razem 1 515 576 1 542 374 141 518 

Cywilne 1 233 467 1 250 654 120 098 

Gospodarcze 263 098 267 783 20 532 

 

Rys. 1 Opracowanie własne na podst.: Podstawowa informacja o działalności sądów powszechnych – 

2015 rok  

Ewidencja spraw z zakresu postępowania nakazowego, upominawczego 

i europejskiego postępowania nakazowego w sądach okręgowych w 2015 roku 

Rodzaj sprawy Wpłynęło Załatwiono Pozostało 

Razem 30 999 31 074 2 891 

Cywilne 15 340 15 239 1 549 

Gospodarcze 15 518 15 693 1 331 

 

Rys. 2 Opracowanie własne na podst.: Podstawowa informacja o działalności sądów powszechnych – 

2015 rok 

Każdego roku wpływa do sądów powszechnych około 1,5 mln spraw rozpatrywanych  

w postępowaniach kończących się wydaniem nakazu zapłaty. Z powodu zaległości, 

rozpatrywane jest około 90% spraw sądowych. W pierwszym kwartale 2017 roku 
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średni czas rozpatrywania spraw z zakresu postępowania nakazowego  

i upominawczego (rep. Nc) wynosił średnio 3,51 miesiąca w sądach okręgowych oraz 

3,74 miesiąca w sądach rejonowych4. Czas oczekiwania na rozstrzygnięcia wydłuża się 

dodatkowo w przypadku spraw gospodarczych. W tym przypadku czas trwania 

postępowania (rep. Nc) wynosi odpowiednio 3,637 miesiąca oraz 4,038 miesiąca. 

Przeciętnie przedsiębiorca musi oczekiwać 4 miesiące na wyegzekwowanie swojej 

wierzytelności!  

 

Ilość wydanych nakazów zapłaty w sądach rejonowych w roku 2015  

 
Sprawy cywilne Sprawy gospodarcze 

Razem EPU Razem EPU 

Liczba wydanych 

nakazów zapłaty - 

razem 

2 811 531 1 734 623 508 051 267 446 

W post. 

nakazowym 
58 215 X 24 051 X 

W post. 

upominawczym 
2 752 891 1 734 623 483 188 267 446 

 

Rys. 3 Opracowanie własne na podst.: Podstawowa informacja o działalności sądów powszechnych – 

2015 rok 

Ilość wydanych nakazów zapłaty w sądach okręgowych w roku 2015  

 Sprawy Cywilne Sprawy Gospodarcze 

Liczba nakazów zapłaty – 

razem 
11 195 12 011 

W post. nakazowym 4 075 4 840 

W post. upominawczym 7 112 7 024 

 

Rys. 4 Opracowanie własne na podst.: Podstawowa informacja o działalności sądów powszechnych – 

2015 rok 

                                                             
4 Podstawowa Informacja o Działalności Sądów Powszechnych – I półrocze 2017 roku  
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Powyższe tabele pokazują, ile zostało w 2015 roku wydanych nakazów zapłaty  

w poszczególnych postępowaniach. Jak widać, najwięcej spraw procedowanych jest  

w postępowaniu upominawczym oraz elektronicznym upominawczym. Tryb nakazowy 

natomiast, dotyczy tylko 2% wszystkich postępowań. Dlatego niewątpliwie, żeby 

wspomóc egzekucje wierzytelności w sposób jak najbardziej proprzedsiębiorczy należy 

zastanowić się nad wsparciem trybu elektronicznego, oraz możliwym jak największym 

odciążeniu sądów powszechnych, które wtedy będą mogły skupić się na rozstrzyganiu 

sporów procedowanych na zasadach ogólnych.  

 

Elektroniczne postępowanie upominawcze – statystyka za rok 2017 

Rodzaj sprawy Wpłynęło Załatwiono Pozostało 

Razem 2 304 861 1 823 277 309 132 

Cywilne 2 055 884 1 608 253 266 865 

Gospodarcze 247 520 329 263 42 121 

 

Rys. 5 Opracowanie własne na podst.: Ewidencja spraw w sądach powszechnych według działów 

prawa i instancyjności w 2017 roku.  

 

Elektroniczne postępowanie upominawcze – wpływ spraw w ujęciu półrocznym  

 I półrocze 2015 I półrocze 2016 I półrocze 2017 

Wpływ 1 202 182 1 090 191 1 278 590 

Załatwienie 1 172 905 840 693 1 525 055 

Pozostałość 125 109 270 591 381 904 

 

Rys. 6 Opracowanie własne na podst.: Podstawowa informacja o działalności sądów powszechnych - 

I półrocze 2017 roku na tle poprzednich okresów statystycznych.  
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Paradoksalnie, postępowanie które winno było najbardziej ułatwić egzekucję 

wierzytelności – elektroniczne postępowania upominawcze trwa najdłużej  

za wszystkich trybów. W I półroczu 2017 roku czas oczekiwania na nakaz zapłaty 

wynosił przeciętnie 4,8 miesiąca! Jeszcze dłużej trwały sprawy gospodarcze, gdyż tam 

średni czas oczekiwania na werdykt wynosi ponad 5 miesięcy. Gdy dodamy  

do tego rosnące lawinowo zaległości (wynikające z problemów modernizacyjnych 

systemu teleinformatycznego, opisanych poniżej) dochodzimy do wniosku,  

że postępowanie elektroniczne nie spełnia swoich zadań.  

 

IV. Proponowane rozwiązanie  

 

Ważnym jest więc, żeby wprowadzić rozwiązania, które pozwolą zarówno  

na odciążenie systemu EPU, jak i pozwolą przesunąć część spraw poza wymiar 

sprawiedliwości. Dlatego postulujemy dwa rozwiązania:  

 

 

 

 

1. „Decentralizacja” elektronicznego postępowania upominawczego  

Jak wskazano powyżej, Sąd w Lublinie ma duży problem wynikający z dużej ilości 

zaległych, nierozwiązanych spraw. Niewątpliwie jest to spowodowane dużą ilością 

wpływających spraw (wpływa ich około 2,5 mln rocznie) jak i niską etatyzacją w VI 

wydziale cywilnym. Łącznie, orzeka tam 8 sędziów (w tym jeden delegowany  

do Ministerstwa Sprawiedliwości) oraz 115 referendarzy (w tym 57 referendarzy 

zamiejscowych). Biorąc pod uwagę, że w 2017 roku wpłynęło 2 304 861 spraw,  

co w przeliczeniu na ilość referendarzy daje wynik 20 042 spraw na jednego 

referendarza. Przeliczając ten wynik na ilość dni roboczych należy zauważyć, że żeby 

referendarz mógł rozpatrzyć wszystkie sprawy, musiałby rozpatrywać prawie 80 

spraw dziennie, czyli 10 spraw na godzinę. W teorii nie powinno być to problemem, 

gdyż referendarze powinni wydawać dziennie około 250 decyzji (w tym także 

niezakreślających), jednak trudno uwierzyć, iż przy takim stopniu obłożenia pracą 

będą podejmowane decyzje w 100% racjonalne.  

„Decentralizacja” elektronicznego 

postępowania upominawczego 
Akt poświadczenia roszczenia 
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Jednak problemy zauważalnie wzrosły, gdy po nowelizacji ustawy o odsetkach  

w transakcjach handlowych nie został dostosowany system teleinformatyczny. System 

„EPU” nie posiadał odpowiednich rubryk do rozróżniania rodzajów odsetek  

po nowelizacji ustawy5. Problem ten trwał aż do 20 grudnia 2016 roku, co sprawiło,  

że przez okres 11 miesięcy referendarze i sędziowie nie mogli rozpatrywać pozwów. 

Potok spraw z 2016 roku widocznie wpłynął na sprawność e-sądu w roku 2017  

(w ujęciu kwartalnym jak i rocznym)6.  

 

Rozwiązaniem systemowym było by wprowadzenie właściwości miejscowej  

i podzielenie EPU na 4 części Polski, z równoczesnym zwiększeniem ilości 

orzekających referendarzy. Dzięki wprowadzeniu takiego rozwiązania, system 

teleinformatyczny mógłby być bardziej sprawny, a dodatkowo dzięki decentralizacji 

spraw i zwiększaniu liczby pracujących osób udało by się skrócić czas rozpatrywania 

spraw do racjonalnego 1 miesiąca.  

 

Proponowane lokalizacje:  

1. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie 

2. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach  

3. Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 

4. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku  

 

Sądy te posiadają odpowiednie warunki lokalowe do obsługi większej ilości spraw. 

Dodatkowo znajdują się w ośrodkach akademickich, dzięki czemu będą mogły mieć 

zapewniony dobry dostęp do absolwentów studiów wyższych, zainteresowanych 

nowymi możliwościami pracy w wymiarze sprawiedliwości.  

                                                             
5 http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/930314,e-sad-nakazy-zaplaty-paraliz.html?r=28990 
6 http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,102433,21184215,e-sad-zatkany-pozwami-by-rozladowac-kolejke-w-2017-
roku.html 
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2. Akty poświadczenia roszczenia – zmiana systemowa  

Reforma elektronicznego postępowania upominawczego nie wystarczy  

do holistycznego usprawnienia egzekucji w Polsce. Podstawowe bolączki sądów 

powszechnych – zbyt duża ilość spraw, zbyt niska etatyzacja i niedoskonała procedura 

sprawiają, że przeniesienie postępowania do systemu teleinformatycznego  

nie zlikwiduje w 100% zatorów płatniczych w polskiej gospodarce. Żeby to osiągnąć, 

należy wyprowadzić jak największą ilość postępowań z sądów i przekazać  

je do sektora prywatnego.  

 

Podobne rozwiązanie było już wprowadzone w zakresie prawa spadkowego.  

Od 2 października 2008 roku notariusz może sporządzić akt poświadczenia 

dziedziczenia. Dzięki temu, zamiast czekać na orzeczenie stwierdzające nabycie 

spadku, możemy w ciągu jednego dnia (za nieco wyższą opłatą) potwierdzić  

swe prawo do spadku u notariusza. Zgodnie z danymi statystycznymi Ministerstwa 

Sprawiedliwości, w 2015 roku notariusze sporządzili 84.799 aktów poświadczenia 

dziedziczenia, natomiast sądy wydały w tym okresie 149.024 postanowień  

o stwierdzeniu nabycia spadku (wpływ do sądów rejonowych to 155.685 spraw)7.  

Na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Sprawiedliwości dodatkowo można 

wyciągnąć wniosek, że z każdym rokiem liczba sporządzanych przez notariuszy aktów 

poświadczenia dziedziczenia rośnie (76.652 w 2014 roku, 84.799 w 2015 roku oraz 

92.095 w 2016 roku)8. Mając to na uwadze, należy stwierdzić, że 1/3 spraw 

spadkowych jest aktualnie załatwiana przez notariuszy – „prywatyzacja” spadków 

okazała się dużym sukcesem.  

 

Dlatego, projektowanym rozwiązaniem jest nowa czynność notarialna: Akt 

poświadczenie roszczenia  

 

                                                             
7 http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/888369,nowelizacja-prawa-spadkowego-2015-dotychczas-ok-400-tys-
aktow-poswiadczenia-dziedziczenia.html 
8 Akty notarialne w latach 1991 – 2016, Ministerstwo Sprawiedliwości  
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Akt poświadczenia roszczenia w proponowanym brzmieniu jest opcją pośrednią 

pomiędzy formalnym postępowaniem nakazowym, a postępowaniami 

upominawczymi. Jest to również poważna modyfikacja założeń „notarialnych nakazów 

zapłaty”, które wielokrotnie były proponowane w ramach dyskusji nad reformą 

procedury cywilnej.  

 

Akt poświadczenia roszczenia (w skrócie „APR”) byłbym nową czynnością notarialną, 

uregulowaną w ustawie Prawo o notariacie. W założeniu, miałoby to być 

oświadczenie woli wierzyciela, zobowiązujące dłużnika do spełnienia świadczenia. 

Wierzytelność, stwierdzona dokumentem w rozumieniu art. 772 Kodeksu Cywilnego,  

w przypadku braku sprzeciwu dłużnika nabierała by mocy prawnej i stawała  

się tytułem egzekucyjnym.  

 

Wierzyciel złoży przed notariuszem serię oświadczeń (pod rygorem odpowiedzialności 

karnej), w których oświadczy, że a) wierzytelność, stwierdzona dokumentem istnieje 

b) świadczenie nie zostało spełnione c) nie zostało wydane jakiekolwiek orzeczenie 

sądu ani nie toczy się postępowanie w sprawie, d) nie został sporządzony wcześniej 

akt poświadczenia roszczenia e) spełnienie nie zależy od świadczenia wzajemnego.  

Na podstawie protokołu notariusz sporządzi akt poświadczenia roszczenia. Dzięki 

takiej formie, APR nie jest formą sprawowania wymiaru sprawiedliwości  

(w kontekście nakazów istnieją rozbieżności w doktrynie9), tylko formą sprawowania 

ochrony prawnej. 

Akt poświadczenia roszczenia będzie doręczany dłużnikowi. Dłużnik w ciągu 14 dni 

ma prawo wyrazić sprzeciw od APR – wtedy akt poświadczenia roszczenia traci moc. 

Wierzyciel wtedy podejmuje decyzje, czy chce, żeby akta sprawy (APR, protokół, 

oryginały dokumentów) były kierowane do sądu do rozpoznania na rozprawie. Przy 

podjęciu decyzji twierdzącej, zobligowany on będzie do uzupełnienia braku w postaci 

opłaty od pozwu (5% W.P.S.). Sam akt poświadczenie roszczenia będzie zastępować 

                                                             
9 W uzasadnieniu projektu nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego, MS przyznaje, że wydawanie nakazów 
zapłaty nie jest formą sprawowania wymiaru sprawiedliwości.  
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pozew. Jeżeli nie zdecyduje się na kierowanie sprawy do sądu powszechnego, to akt 

pozostanie bezskuteczny.  

 

W przypadku braku sprzeciwu, notariusz umieści na APR wzmiankę o niewniesieniu 

sprzeciwu w terminie. APR ze wzmianką o niewniesieniu sprzeciwu będzie tytułem 

egzekucyjnym, uregulowanym dodatkowo w Kodeksie Postępowania Cywilnego. 

Wierzyciel będzie mógł wnosić do sądu właściwego miejscowo o nadanie klauzuli 

wykonalności, dla uzyskania tytułu wykonawczego. Dodatkowo, dla zabezpieczenia 

roszczeń wierzyciela APR od momentu nadania wzmianki o niewniesieniu sprzeciwu 

będzie stanowić tytuł zabezpieczenia.  

 

Taka forma „prywatyzacji” trybu nakazowego i upominawczego jest korzystna przede 

wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorców. Głównymi klientami e-sądu są duże 

podmioty, które egzekwują tysiące podobnych wierzytelności (np. spółki energetyczne 

lub telekomunikacyjne ścigające zaległe opłaty od odbiorców). Dla przeciętnego 

przedsiębiorcy formuła systemu teleinformatycznego jest niejasna, a dodatkowo  

nie egzekwuje on na tyle dużo wierzytelności, by opłacało mu się opłacać prawnika  

na etacie.  

 

Najważniejszą zaletą będzie jednak czas otrzymania tytułu egzekucyjnego.  

W aktualnym stanie prawnym nakaz zapłaty wierzyciel uzyskuje po około 2-3 

miesiącach. Projektowane rozwiązanie sprawi, że już w ciągu 1 dnia wierzyciel będzie 

miał w ręku odpis aktu, a już po 14 dniach (w przypadku braku sprzeciwu), będzie 

posiadał tytuł egzekucyjny. Ponadto, notariusz jako instytucja obowiązana  

do spełnianie wymagań sprawozdawczych z ustawy o przeciwdziałaniu terroryzmowi  

i praniu brudnych pieniędzy będzie przekazywał aparatowi państwowemu informacje 

w celu kontroli czy pieniądze objęte APR nie są wykorzystywane w celach 

przestępczych.  
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Te wszystkie zalety dla wierzyciela i szybkości obrotu są osiągalne przy jednoczesnym 

zachowaniu wszelkich narzędzi ochrony dłużnika. Dłużnik będzie otrzymał APR wraz 

ze standaryzowanym formularzem, instruującym go w jaki sposób powinien on złożyć 

sprzeciw. Ta intuicyjna forma czynności zapewni odpowiednią rękojmie  

dla uczestników postępowania, gdyż sprzeciw będzie miał charakter anulacyjny – APR 

po zgłoszeniu sprzeciwu nie wywoła skutków prawnych dla dłużnika. Notariusz 

wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 80 § 3 ustawy Prawo  

o notariacie równocześnie będzie zwracać uwagę wierzyciela na taki fakty, jak  

np. przedawnienie roszczenia czy też jego oczywistą bezzasadność.   

 

Równie ważną zaletą będzie spadek liczby spraw prowadzonych w sądach 

powszechnych. W Polsce funkcjonuje 2776 kancelarii notarialnych w których pracuje 

3416 notariuszy (dane za rok 2016). Notariusze, działając jako przedsiębiorcy  

w warunkach wolnorynkowych zapewnią wysoką jakość usług przy zachowaniu ich 

dostępności dla klienta. Odciążeni sędziowie będą mogli być przesunięci do orzekania 

w sprawach bardziej zawiłych, a tym samym wpłynąć pozytywnie na funkcjonowanie 

sądów powszechnych. Takie rozwiązanie wpisuje się w postulat popierany przez 

wszystkie ugrupowania polityczne jak i stronę społeczną.  
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Rozdział II  

Usprawnienie egzekucji komorniczej – postulat reformy 

procedury cywilnej  

 
 

I. Cel opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie założeń do projektu nowelizacji 

Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji 

oraz niektórych innych ustaw, która wprowadzałyby do systemu egzekucji sądowej  

w Polsce dwie nowe instytucje: ugodę zawieraną przed komornikiem sądowym, mającą 

moc tytułu egzekucyjnego oraz warunkowy wniosek o wszczęcie egzekucji. Instytucje  

te w założeniu mają zmierzać do: 

1) zapewnieniu wierzycielom pewności i legalności etapu polubownego dochodzenia 

wierzytelności poprzez udział komornika sądowego w negocjacjach z dłużnikiem; 

2) częściowego odciążenia sądów z rozpoznawania spraw poprzez przyznanie 

komornikom kompetencji do sporządzania ze stronami postępowania ugody, która 

miałaby moc tytułu egzekucyjnego 

3) poprawy wizerunku komornika sądowego poprzez przyznanie komornikom 

kompetencji do pośredniczenia w negocjacjach pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem 

bez konieczności stosowania przymusu; 

 

II. Problemy związane z dochodzeniem wierzytelności w Polsce. 

Jeśli dłużnik nie spełnia świadczenia, wierzyciel jest zmuszony podejmować działania 

zmierzające do odzyskania należności. Działania takie powszechnie nazywa się 

windykacją, która jest określana jako ogół czynności prawnych, procesowych  

i faktycznych, których celem jest uzyskanie od dłużnika należnego świadczenia10. 

Windykacja dzieli się na pozasądową (polubowną, miękką) i sądową (przymusową, 

twardą). Windykacja może być prowadzona przez samego wierzyciela i jest wtedy 

                                                             
10 M. Barowicz, Obrót wierzytelnościami. Aspekty Prawne, Warszawa 2009, s.160. 
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określana jako windykacja wewnętrzna11, albo może być zlecona podmiotowi 

zewnętrznemu np. pełnomocnikowi czy firmie windykacyjnej. Windykacja pozasądowa 

może się okazać tańsza dla wierzyciela, a także szybsza od przymusowej. Wdrożenie 

windykacji miękkiej często jednak nie jest wystarczające by uzyskać świadczenia  

i wierzyciel musi po nieudanych próbach negocjacji z dłużnikiem skorzystać z drogi 

sądowej składającej się z postępowania rozpoznawczego i klauzulowego, by następnie 

skierować wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika sądowego. 

 

Problemy z odzyskiwaniem należnych wierzytelności stanowią jeden z najczęściej 

wymienianych przez przedsiębiorców problemów w rozwoju ich działalności 

gospodarczej. Planowe nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec dostawców 

wydaje się być pewnym sensie stylem prowadzenia działalności gospodarczej przez 

niektórych przedsiębiorców. Niektóre firmy z branży budowlanej zgłaszają reklamacje, 

aby celowo przedłużyć termin płatności12. Według raportu Millword Brown dla BIG 

InfoMonitor S.A.13 aż 92% przedsiębiorców wskazuje zatory płatnicze jako zagrożenie 

dla ich działalności gospodarczej, a problem z nieterminowym regulowaniem 

zobowiązań przez kontrahentów dotyczy aż 48% przedsiębiorców. Działania 

podejmowane przez rząd mające na celu usprawnienie dochodzenia roszczeń wydają się 

być zbyt zachowawcze. Tak zwany ,,pakiet wierzycielski” głośno reklamowany przez 

ówczesnego Premiera i Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego 

wprowadził w Kodeksie Cywilnym zmiany istotne jedynie dla branży budowlanej 

(solidarna odpowiedzialność inwestora za zobowiązania generalnego wykonawcy), 

nieznaczne zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego (podwyższenie 

dopuszczalnego limitu wartości przedmiotu sporu w postępowaniu uproszczonym, 

zmiany w zakresie postępowania zabezpieczającego) oraz niemający znaczenia  

dla podmiotów prywatnych Rejestr Należności Publicznoprawnych14. 

 

                                                             
11 K. Kreczmańska – Gigol, Windykacja polubowna i przymusowa. Proces, rynek, wycena wierzytelności. Warszawa 2015, 
s.22. 
12 A. Fandrejewska, A. Cieslak-Wróblewska, Firmy nie płaca dostawcom, „Rzeczpospolita” Nr 127, (8333) /2009, z dnia 1 
czerwca 2009. 
13 https://www.big.pl/download/raporty/2015_11_raportbig.pdf 
14 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r.  o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. 2017 
poz. 933.). 
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Przedsiębiorcy niechętnie decydują się na skorzystanie z drogi sądowej w celu 

odzyskania należności. Przyczyną jest długi czas oczekiwania na uzyskanie tytułu 

egzekucyjnego. Również samo postępowanie klauzulowe potrafi trwać znacznie dłużej 

niż 3 dni, w ciągu których według Kodeksu Postępowania Cywilnego sąd powinien 

nadać klauzulę tytułowi egzekucyjnemu. Choć istnieją postępowania odrębne, które  

w założeniu mają przyspieszyć czas uzyskania tytułu egzekucyjnego - postępowanie 

nakazowe, postępowanie upominawcze, elektroniczne postępowanie upominawcze czy 

europejskie postępowanie nakazowe to jednak na nakazy zapłaty oczekuje się nadal 

stosunkowo długo. W elektronicznym postępowaniu upominawczym średni czas 

oczekiwania na wydanie nakazu zapłaty wynosił w pierwszym półroczu 2017 roku 

wynosił średnio 4,8 miesiąca, a w postępowaniu upominawczym i nakazowym w sądach 

rejonowych 3,8 miesiąca. W sądach okręgowych czas na wydanie nakazu zapłaty  

w postępowaniu upominawczym i nakazowym to średnio 3,5 miesiąca dla spraw 

cywilnych i 3,6 miesiąca dla spraw gospodarczych15. Zgodnie z raportem 

przeprowadzonym przez instytut badawczy Arb Sesta metodą tajemniczego klienta 

w 41 sądach gospodarczych, pracownicy sekretariatów sądów przyznali, że np. w Łomży 

przedsiębiorca uzyska nakaz w postępowaniu upominawczym w zaledwie tydzień.  

W Świdniku musi na to czekać od 2 tygodni do miesiąca, w Krośnie – do 1 miesiąca. 

Najwięcej czasu zajmuje oczekiwanie na nakaz we Wrocławiu – aż 4 miesiące, 

Bydgoszczy – 3-4 miesiące i w Szczecinie – 2-3 miesiące16. Informacje te pokazują,  

że zdecydowanie dłużej oczekuje się na nakaz w sądach w dużych miastach. 

Paradoksalnie, według ostatniej cytowanej już wyżej statystki Ministerstwa 

Sprawiedliwości czeka się dłużej na nakaz w elektronicznym postępowaniu 

upominawczym, którego założeniem jest uzyskanie przez powoda szybkiego tytułu 

egzekucyjnego. Na marginesie należy jedynie zaznaczyć, że drastyczny spadek 

terminowości załatwiania spraw w EPU jest związany z zatorami, które powstały 

w wyniku niedostosowania systemu teleinformatycznego do nowelizacji kodeksu 

cywilnego wprowadzającego odsetki ustawowe za opóźnienie17. Głównymi klientami  

e-sądu pozostają wierzyciele masowi, którzy już wyspecjalizowali się w obsłudze 

                                                             
15 Opracowanie własne na podstawie ‘’Podstawowej informacji o działalności sądów powszechnych w pierwszym półroczu 
2017 roku’’ przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 
16 Wyniki raportu zostały opisane na stronie: http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/artykul/w-lomzy-nakaz-zaplaty-po-
tygodniu-we-wroclawiu-po-4-miesiacach 
17 http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103454,19836477,e-sad-zatkany-pozwami-bo-w-systemie-komputerowym-ktos-
zapomnial.html 
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systemu teleinformatycznego - banki, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne  

czy dostawcy energii. Dla nich nie stanowi problemu dłuższy czas oczekiwania na nakaz,  

w przeciwieństwie do małych i średnich przedsiębiorców, którzy często przez 

opieszałość kontrahentów zmuszeni są sami do zaciągania kredytów. 

 

Alternatywą dla wierzycieli jest skorzystanie z usług firm windykacyjnych, które 

reklamują się jako skuteczniejsze od sądów czy komorników. Metody firm 

windykacyjnych mogą być oparte jedynie na nakłanianiu dłużnika do spłaty poprzez 

wysyłanie zawiadomień, telefoniczną windykację czy windykację terenową. Firmy 

windykacyjne po zawarciu z wierzycielem umowy cesji wierzytelności albo poprzez 

uzyskanie stosownych pełnomocnictw procesowych prowadzą za wierzyciela spory 

sądowe. W przypadku niepowodzenia windykacji to wierzyciel jest obciążany kosztami 

działań firmy i sam staje się dłużnikiem. 

 

Polubowne dochodzenie wierzytelności nie jest obecnie regulowane przez żaden akt 

prawny. Podstawą funkcjonowania w Polsce firm windykacyjnych jest więc swoboda 

działalności gospodarczej. Jedynie same firmy windykacyjne starają się ustandaryzować 

swoje działania, chociażby przez stworzenie Zasad Dobrych Praktyk autorstwa 

Konfederacji Przedsiębiorstw Finansowych. Nie wszystkie są jednak zrzeszone  

w Konfederacji. Wydaje się więc konieczne umożliwienie zainteresowanym 

wierzycielom skorzystanie z pomocy państwa w celu ułatwienia i przyspieszenia 

dochodzenia wierzytelności przy jednoczesnym braku konieczności korzystania z drogi 

sądowej. 
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III. Ugoda zawierana przed komornikiem sądowym. 

Jak stanowi obecnie art. 2 ust. 1 zd. 2. ustawy o komornikach sądowych i egzekucji18, 

komornik wykonuje, obok czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych, także inne 

czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów. Do takich czynności należy 

między innymi dokonywanie przez komornika zabezpieczenie spadku i sporządzenie 

spisu inwentarza na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 

października 2015 r. w sprawie niektórych czynności dokonywanych w ramach 

zabezpieczenia spadku19, prowadzenie przetargu publicznego w celu sprzedaży 

przedmiotu zastawu rejestrowego (art. 24 ustawy z 6 grudnia 1996 r. o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów20) i sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed 

wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub 

prokuratora (art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji). Ponadto 

zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji komornik ma prawo: 

1) doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych 

dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty; 

2) na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad 

dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty; 

3) weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach 

elektronicznych. 

 

W obecnie obowiązującym stanie prawnym czynności podejmowane przez komornika 

sądowego wykraczają więc poza ramy postępowania egzekucyjnego i czynności 

egzekucyjnych związanych ze stosowaniem przymusu. Profesjonalizm i status 

funkcjonariusza publicznego są wykorzystywane do dokonywania innych czynności, 

wymagających zachowania właściwej procedury oraz nadzoru merytorycznego. 

Powierzenie więc komornikom czynności zmierzających do zaspokojenia roszczenia 

wierzyciela bez konieczności korzystania z przymusu nie będzie wykraczało poza 

założenia obecnie obowiązującej ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. 

                                                             
18 Dz. U. z 2017 r. poz. 1277 z późn. zm. 
19 Dz. U. z 2014 r. poz. 1643. 
20 Dz. U. z 2017 r. poz. 1278. 



XXIV 
 

Na zasadność wprowadzenia do polskiego systemu prawnego możliwości udziału 

komornika w polubownym etapie dochodzenia wierzytelności wskazuje również 

obecność tego typu rozwiązań w ustawodawstwie krajów europejskich. Proponowane 

rozwiązania nie będą więc swoistym „eksperymentem ustawodawczym’’, a wdrożeniem 

rozwiązań znanych z innych systemów prawnych. 

 

Komornicy sądowi uczestniczą w polubownym etapie załatwiania sporów między 

innymi w Szwecji. Wierzyciel niedysponujący tytułem wykonawczym, może złożyć do 

urzędu komorniczego (kronofogdemyndighet) wniosek o egzekucję płatności określonej 

sumy pieniężnej21. Nie jest konieczne by wierzyciel załączał do wniosku określone 

dowody, musi wskazać jedynie wysokość, termin płatności, ewentualne odsetki  

i podstawę roszczeń. Urząd komorniczy zawiadamia dłużnika o złożeniu wniosku. 

Dłużnik może w określonym terminie odrzucić roszczenie co powoduje konieczność 

przekazania wniosku do sądu. Nieodrzucenie roszczenie powoduje, że urząd wydaje 

nakaz zapłaty, który staje się natychmiast wykonalny i jest podstawą do dokonywania 

czynności egzekucyjnych.  

 

W Belgii komornicy sądowi pośredniczą w negocjacjach pomiędzy stronami. Mogą oni 

na wniosek wierzyciela przeprowadzać rozmowy z dłużnikiem, wysyłać mu upomnienia 

i na potrzeby ewentualnego przyszłego sporu sądowego sporządzać protokół stanu 

faktycznego22. Zgodnie z art. 519 §2 Belgijskiego kodeksu sądowego23 komornicy nie 

mogą stosować w takich sprawach przymusu. W razie nieudanej próby polubownego 

załatwienia sporu wierzyciel jest zmuszony sam skierować sprawę na drogę sądową, 

gdyż komornicy nie mogą reprezentować wierzycieli w sądzie.  

 

                                                             
21http://ec.europa.eu/civiljustice/simplif_accelerat_procedures/simplif_accelerat_procedures_swe_pl_order.hm 
22 https://www.gerechtsdeurwaarders.be/nkgb-cnhb/de-gerechtsdeurwaarder/wat-doet-de-gerechtsdeurwaarder (język 
francuski). 
23http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1967101007 (język 
niderlandzki). 
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Również francuski ustawodawca zdecydował się na przyznanie komornikom 

kompetencji do prowadzenia za wierzycieli negocjacji z dłużnikami. Podobne 

rozwiązania można spotkać również w Luksemburgu24, Szwajcarii25 czy Hiszpanii26.  

Warty wspomnienia jest również fakt, że w wytycznych Europejskiej Komisji  

ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ), dotyczących optymalnego 

wdrożenia aktualnych rekomendacji Rady Europy w sprawie egzekucji poruszono 

kwestię przyznania organom egzekucyjnym kompetencji do dokonywania czynności 

innych niż egzekucyjne. Zgodnie z pkt 34 wytycznych, funkcjonariusze prowadzący 

egzekucję mogą również być upoważnieni do prowadzenia działań dodatkowych 

zgodnych z ich rolą, zmierzających do zabezpieczenia praw stron i zmierzających 

przyspieszenia postępowania sądowego oraz odciążenia sądów. Jako przykład takiego 

działania na pierwszym miejscu wymieniono odzyskiwane długów w sposób 

polubowny27.  

Dla polskiego systemu prawnego proponuje się również przyznanie komornikom 

kompetencji do prowadzenia polubownego etapu dochodzenia roszczeń, który mógłby 

się jednak zakończyć wydaniem tytułu egzekucyjnego – ugody zawieranej przed 

komornikiem sądowym. Wierzyciel, który zdecydowałby się na ugodowe załatwienie 

sprawy, a nie chciał by korzystać z usług podmiotów prywatnych zyskałby w związku  

z proponowanymi założeniami nowe rozwiązanie, alternatywne dla usług obecnie 

istniejących firm windykacyjnych. Udział komornika sądowego wyposażonego  

w imperium państwa w toku polubownego dochodzenia przez wierzyciela 

wierzytelności zagwarantuje pewność i legalność takiego postępowania. Komornicy 

posiadają wykształcenie prawnicze i sprawują zawód zaufania publicznego, a jako 

funkcjonariusze publiczni, podlega zaostrzonej odpowiedzialności z Kodeksu Karnego,  

są nadzorowani przez prezesa sądu, przy którym działają oraz przez organy samorządu 

komorniczego.  

 

                                                             
24 http://www.uihj.com/en/ressources/10148/88/luxembourg_-_en.pdf (język angielski) 
25 http://www.uihj.com/en/ressources/21651/00/switzerland__canton_of_geneva__-_en.pdf (język angielski) 
26 http://www.uihj.com/en/ressources/21650/90/spain_-_en.pdf (język angielski)  
27 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805cfc45 (język angielski) 
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Komornik, który otrzymywałby od wierzyciela niedysponującego tytułem 

wykonawczym wniosek o przeprowadzenie z dłużnikiem negocjacji czuwałby nad tym, 

aby zawarta ugoda nie naruszała istoty zobowiązania oraz nie prowadziłaby do wyzysku 

jednej strony przez drugą. Zgodna wola stron w toku prowadzonych negocjacji 

prowadziłaby do sporządzenia przez komornika protokołu z negocjacji, a ugoda 

wciągnięta do protokołu stanowiłaby tytuł egzekucyjny. Negocjacje nie mogłyby trwać 

dłużej niż miesiąc, chociaż mogłyby zostać przedłużone do 6 miesięcy na zgodny 

wniosek stron. Początkiem terminu byłoby wszczęcie przez komornika postępowania. 

Złożenie wniosku przez wierzyciela przerywałoby termin biegu przedawnienia 

roszczenia, gdyż byłoby zgodnie z brzmieniem art. 123 § 1 punkt 1 k.c. „czynnością 

podjętą przed organem powołanym do egzekwowania roszczeń, przedsięwziętą w celu 

dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia roszczenia’’. Koncepcja ta powinna stać się 

alternatywą dla skorzystania przez stronę z zawezwania do próby ugodowej (art. 184–

186 k.p.c.), względnie alternatywnych metod rozwiązywania sporów stosowanych przed 

wszczęciem procesu cywilnego (np. mediacji, negocjacji). 

 

Pierwszym etapem postępowania zmierzającego do zawarcia ugody przed komornikiem 

sądowym byłby wspomniany wyżej wniosek wierzyciela o przeprowadzenie  

z dłużnikiem negocjacji. Właściwym do przeprowadzenia negocjacji byłby komornik 

właściwości ogólnej dłużnika. Takie rozwiązanie zapewni dłużnikowi niski koszt 

ewentualnego dojazdu do kancelarii komornika w toku negocjacji. Do wniosku 

wierzyciel byłby zobowiązany dołączyć dowody, które byłyby przedstawiane  

w późniejszym etapie postępowania dłużnikowi. Dowody w formie dokumentowej takie 

jak np. faktury, rachunki czy umowy byłyby dołączane fizycznie do wniosku. Wierzyciel 

mógłby również we wniosku zamieścić swoje oświadczenia, a także wpisać dane 

ewentualnych świadków, którzy potwierdzaliby jego twierdzenia. Załączenie dowodów 

miałoby na celu umożliwienie dłużnikowi zapoznania się z twierdzeniami wierzyciela. 

Wierzyciel wraz z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji wnosiłby opłatę stałą 

określoną w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji oraz zaliczkę na koszty 

postępowania. 

Po otrzymaniu wniosku komornik doręczałby dłużnikowi zawiadomienie o złożeniu 

przez wierzyciela wniosku o przeprowadzenie negocjacji oraz wzywał dłużnika  
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do złożenia pisemnej odpowiedzi na wniosek wierzyciela w terminie 7 dni  

od otrzymania wniosku. W przypadku złożenia odpowiedzi w terminie komornik 

przesyłałby do wierzyciela odpowiedź dłużnika. Dłużnik, który uznałby twierdzenia 

wierzyciela byłby następnie zawiadamiany przez komornika o możliwym terminie 

sporządzenia ugody w kancelarii komornika przy obecności wierzyciela. Podczas 

sporządzania ugody strony mogłyby modyfikować swoje twierdzenia tak, aby osiągnąć 

kompromis. Sporządzenie protokołu z negocjacji według zasad określonych w art. 809 

k.p.c., zawierającego ugodę doprowadzałoby do powstania tytułu egzekucyjnego, 

stanowiącego jednocześnie tytuł zabezpieczenie wykonalny bez nadawania mu klauzuli 

wykonalności. 

W przypadku bezskutecznego upływu terminu do złożenia przez dłużnika odpowiedzi, 

komornik podejmowałby na wniosek próbę osobistego doręczenia dłużnikowi 

zawiadomienia o złożeniu wniosku o przeprowadzenie negocjacji lub w przypadku 

braku wniosku wierzyciela umarzałby postępowania. Wierzyciel mógłby uczestniczyć  

w czynności osobistego doręczenia zawiadomienia. Komornik nie mógłby w toku tego 

postępowania stosować środków przymusu np. otwarcia lokalu dłużnika określonego  

w art. 814 k.p.c. Komornik, który zastałby dłużnika w miejscu zamieszkania 

dokonywałby osobistego doręczenia dłużnikowi wniosku, oraz przyjmowałby  

od dłużnika do protokołu oświadczenie w przedmiocie twierdzeń wierzyciela, a jeżeli 

przy czynnościach byłby obecny wierzyciel to sporządzałby protokół zawierający 

ewentualną ugodę. W przypadku braku obecności wierzyciela podczas czynności 

komornik wyznaczałby termin do osobistego stawiennictwa stron w jego kancelarii, 

podczas którego sporządzana byłaby ugoda. 

 

W przypadku stwierdzenia braku obecności dłużnika pod wskazanym przez wierzyciela 

adresem komornik informowałby o tym fakcie i wzywałby wierzyciela do konieczności 

złożenia wniosku o przeprowadzenie ponownych czynności w miejscu zamieszkania 

dłużnika w celu przeprowadzenia negocjacji. Brak złożenia przez wierzyciela wniosku 

skutkowałby umorzeniem postępowania. 
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Jak już wspomniano, sporządzony przez komornika protokół zawierający ugodę, 

stanowiłby tytuł egzekucyjny oraz z chwilą wydania stanowiłby tytuł zabezpieczenia 

wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Takie rozwiązanie pozwalałoby 

wierzycielowi na uzyskanie tytułu wykonawczego poprzez złożenie w sądzie 

rejonowym wniosku o nadanie ugodzie klauzuli wykonalności. Ugoda stanowiąca 

jednocześnie tytuł zabezpieczenia pozwoli wierzycielowi na złożenie do komornika 

wniosku o dokonanie zabezpieczenia w sytuacji, gdyby po zawarciu ugody dłużnik  

nie spełniałby świadczenia i zachodziłaby obawa, że może go nie spełnić zanim 

wierzyciel uzyska klauzulę wykonalności na ugodę. 

 

W toku postępowania klauzulowego sąd mógłby odmówić nadania klauzuli 

wykonalności ugodzie w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem  

lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Ze względu  

na przygotowanie zawodowe komornika sądowego nie wydaje się koniecznym 

wprowadzenie niezrozumiałości lub wewnętrznej sprzeczności w treści ugody jako 

kryterium kontroli w postępowaniu klauzulowym. Przyznanie sądowi kompetencji  

do badania ugody zawartej przed komornikiem pod kątem zgodności z prawem lub 

zasadami współżycia społecznego będzie stanowiło dodatkowe zabezpieczenie 

interesów dłużnika. 

 

Cała proponowana procedura byłaby znacznie szybszym środkiem uzyskania tytułu 

egzekucyjnego od oczekiwania na uzyskanie nakazu zapłaty czy też wyroku sądowego. 

Jednocześnie wierzyciel miałby pewność, że powierza polubowne załatwienie sporu 

profesjonaliście, a dłużnik nie musiałby się obawiać o nieuczciwe działania 

windykatorów. Uproszczony schemat postępowania przedstawiono na poniższym 

schemacie: 
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Rys. 7 Uproszczony schemat przeprowadzania negocjacji z dłużnikiem. 

 

IV. Warunkowy wniosek o wszczęcie egzekucji. 

Często wszczęcie egzekucji jest motywacją dla dłużnika do spłaty długu, ze względu  

na ewentualność dokonania czynności egzekucyjnych przez komornika sądowego.  

W wielu sprawach nie jest konieczne dokonywanie sprzedaży majątku dłużnika, a nawet 

niektóre sprawy załatwiane są w ogóle bez dokonywania jakichkolwiek zajęć. Celowe 

wydaje się więc wprowadzenie nowego rodzaju postępowania, które z jednej strony 
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umożliwiałoby wierzycielowi przymusowe uzyskanie świadczenia pieniężnego,  

a z drugiej strony dawałoby dłużnikowi wpływ na tok tego postępowania poprzez 

przybranie przez niego odpowiedniej postawy. Już dzisiaj niektórzy komornicy sądowi 

proponują dłużnikom zawieranie ,,ugody’’ w sytuacjach, kiedy stan majątku dłużnika nie 

pozwala na skuteczne przeprowadzenie egzekucji, a dłużnik jednak jest w stanie 

uzyskać środki na spłatę ratalną. Usankcjonowanie tego rodzaju polubownych 

rozwiązań, stosowanych przez niektórych komorników już na etapie postępowania 

egzekucyjnego jest więc uzasadnione.  

 

Wierzyciel dysponujący tytułem wykonawczym na mocy proponowanych rozwiązań 

mógłby złożyć do komornika sądowego wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń 

pieniężnych wraz z proponowanym przez siebie planem spłaty długu przez dłużnika, co 

z jednej strony byłoby korzystne dla wierzyciela ze względu na przerwanie biegu 

terminu przedawnienia (art. 123 §1 punkt 1 Kodeksu Cywilnego), a z drugiej strony dla 

dłużnika, gdyż na mocy takiego wniosku komornik uzależniałby dokonanie dotkliwych 

czynności egzekucyjnych (takich jak zajęcie i sprzedaż majątku dłużnika) od postawy 

dłużnika, który mógłby zaakceptować proponowany przez wierzyciela plan spłaty 

zadłużenia. 

 

Taki warunkowy wniosek o wszczęcie egzekucji dzieliłby postępowanie na dwa etapy. 

Pierwszym byłby etap, w którym komornik zawiadamiałby dłużnika o wszczęciu etapu 

warunkowego postępowania egzekucyjnego oraz doręczałby dłużnikowi odpis tytułu 

wykonawczego oraz plan spłaty zadłużenia przedłożony komornikowi przez 

wierzyciela. Dłużnik dalej w myśl obowiązujących przepisów składałby wykaz majątku 

oraz informowałby komornika o tym, czy akceptuje przedstawiony plan spłaty 

zadłużenia. Na tym etapie komornik może dokonać jedynie zajęć, jednak miałby 

zastosowanie odpowiednie przepisu o zabezpieczeniu roszczeń. Brak akceptacji 

warunków spłaty długu przez dłużnika rodziłby konieczność wydania przez komornika 

postanowienia o przekształceniu pierwszego etapu zabezpieczającego roszczenia w etap 

postępowania egzekucyjnego, w którym to byłaby już możliwość sprzedaży zajętych 
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uprzednio składników majątku. Uproszczony schemat postępowania przedstawiono na 

poniższym schemacie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 8 Uproszczony schemat warunkowego wniosku o wszczęcie egzekucji. 

 

Takie rozwiązanie zapewnia wierzycielom takie same uprawnienia jak w toku 

postępowania egzekucyjnego, jednak znacząco zmienia pozycję dłużnika. Mógłby on 

swoim zachowaniem uniknąć sprzedaży swojego majątku przy jednoczesnym, 
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stopniowym zaspokajaniu wierzyciela. Ten nowy instrument byłby atrakcyjny dla 

wierzycieli, którzy nie chcą prowadzić egzekucji drastycznej dla dłużnika, rozumiejąc 

jego problemy będące podstawą do nieregulowania płatności w terminie. 
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Rozdział III  

Reforma egzekucji administracyjnej – wsparcie państwa  

w egzekwowaniu swoich wierzytelności  
 

I. Wstęp  

 

W obecnym systemie prawnym coraz wyraźniej zarysowuje się poważny problem 

dotyczący prawidłowego funkcjonowania egzekucji administracyjnej. Często słyszy się 

głosy wskazujące na nadmierną kazuistykę oraz trudność w wykładni samej ustawy  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przewlekłość oraz nieefektywność 

prowadzonych postępowań, wysokie koszty utrzymania poszczególnych komórek 

egzekucyjnych czy też ogromną ilość tytułów wykonawczych spływających do organów 

egzekucyjnych, które to na ich podstawie będą wszczynały postępowania egzekucyjne.  

 

II. Krótka charakterystyka organów postępowania egzekucyjnego  

w administracji  

 

Przez postępowanie egzekucyjne rozumiemy procesowy ciąg czynności podejmowany 

przez organy egzekucyjne i inne podmioty postępowania egzekucyjnego w celu 

wykonania, przez zastosowanie środków przymusu państwowego, obowiązków 

wynikających z aktów poddanych egzekucji administracyjnej.  

 

Ze względu na rodzaje egzekwowanych obowiązków, organy egzekucyjne możemy 

podzielić na: 

1) Właściwe do przeprowadzenia egzekucji z należności pieniężnych. 

Organy te zostały wyliczone w artykule 19 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji. Warto również tutaj zaznaczyć, że dzielą się one na: 



XXXIV 
 

a) Organy egzekucyjne posiadające pełną właściwość w zakresie stosowania 

wszystkich przewidzianych w ustawie środków egzekucyjnych. Do tej 

kategorii możemy zaliczyć Naczelników Urzędów Skarbowych.  

b) Organy, które posiadają właściwość ograniczoną do stosowania wyłącznie 

niektórych z przewidzianych środków egzekucyjnych. Do tej kategorii 

możemy zaliczyć:  

 

- właściwy organ gminy o statusie miasta, wymienionej w odrębnych 

przepisach oraz gminy wchodzącej w skład powiatu warszawskiego jest 

organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków 

egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji 

administracyjnej należności pieniężnych, dla których ustalania lub określenia 

i pobierania jest właściwy ten organ gminy, 

- przewodniczący organu orzekającego w sprawach o naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych w pierwszej instancji jest organem egzekucyjnym 

uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za pracę ukaranego, 

w egzekucji administracyjnej należności z tytułu kar pieniężnych i kosztów 

postępowania orzeczonych w tych sprawach.  

- Dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczony przez 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych jest organem 

egzekucyjnym uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za 

pracę, ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego, z renty socjalnej,  

z wierzytelności pieniężnych oraz rachunków bankowych, w egzekucji 

administracyjnej należności pieniężnych z tytułu składek na ubezpieczenia 

społeczne  i należności pochodnych od składek oraz nienależnie pobranych 

świadczeń z ubezpieczeń społecznych lub innych świadczeń wypłacanych 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które mogę być potrącane z bieżących 

świadczeń.  

- Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego jest organem 

egzekucyjnym uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za 

pracę albo ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia 

społecznego, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu 

opłat za używanie lokalu i opłat pośrednich praz odszkodowań od żołnierzy  
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i osób wspólnie z nim zajmujących lokale mieszkalne znajdujące się  

w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego.  

- Organem egzekucyjnym w egzekucji administracyjnej należności 

pieniężnych może być ponadto inny organ w zakresie określonym odrębnymi 

ustawami.  

 

 

2) Właściwe w sprawach z zakresu egzekucji obowiązków o charakterze 

niepieniężnym. Zostały one wyliczone w artykule 20 §1 ustawy  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Należą do nich: 

 - Wojewoda  

- Właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań 

własnych, zdań zleconych i zdań z zakresu administracji rządowej oraz 

obowiązków wynikających z decyzji i postanowień z zakresu administracji 

publicznej wydawanych przez samorządowe jednostki organizacyjne 

- kierownik wojewódzkiej służby, inspekcji lub straży w odniesieniu  

do obowiązków wynikających z wydawanych w imieniu własnym lub 

wojewody decyzji i postanowień  

- kierownik powiatowej służby, inspekcji lub straży w odniesieniu  

do obowiązków wynikających z wydawanych w zakresie swojej właściwości 

decyzji i postanowień   

 

III. Charakterystyka przebiegu postępowania egzekucyjnego  

 

Przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego istnieje obowiązek dokonania przez 

wierzyciela czynności wstępnej polegającej na wezwaniu zobowiązanego do spełnienia 

ciążącego na nim obowiązku pod rygorem wszczęcia postępowania egzekucyjnego.  

Dopiero po upływie siedmiu dni od daty doręczenia upomnienia zobowiązanemu, jeżeli 

ten mimo tego nie spełnił ciążącego na nim obowiązku przysługuje wierzycielowi 
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możliwość wszczęcia postępowania. Sporządza on tytuł wykonawczy i przesyła  

go razem z wnioskiem o wszczęcie egzekucji do organu egzekucyjnego.  

Organ egzekucyjny na tym etapie musi zbadać z urzędu:  

a) swoją właściwość do prowadzenia postępowania egzekucyjnego  

b) czy tytuł odpowiada formalnym wymogom określonym w przepisach 

c) dopuszczalność egzekucji. 

 

W przypadku, gdy egzekucja jest niedopuszczalna lub tytuł wykonawczy nie odpowiada 

określonym wymogom, organ egzekucyjny nie przystępuje do egzekucji i wydaje 

postanowienie o zwrocie tytułu wykonawczego. Natomiast gdy wszystko się zgadza, 

organ egzekucyjny opatruje tytuł wykonawczy w klauzulę o skierowaniu go do egzekucji 

administracyjnej. 

 

Kolejną czynnością w postępowaniu egzekucyjnym jest doręczenie zobowiązanemu 

przez organ egzekucyjny lub egzekutora odpisu tytułu wykonawczego opatrzonego 

klauzulą o skierowaniu do egzekucji administracyjnej oraz postanowienia  

o zastosowaniu środka egzekucyjnego.  Zobowiązany w tym momencie może podnieść 

zarzuty, które mogą skutkować: umorzeniem lub zawieszeniem postępowania oraz 

zastosowaniem mniej uciążliwego środka egzekucyjnego.  

 

Ostatnim etapem postępowania egzekucyjnego jest podjęcie przez organ egzekucyjny 

lub egzekutora czynności wykonawczych prowadzących bezpośrednio do wykonania 

obowiązku podlegającego egzekucji. Polega ono na zastosowaniu konkretnego środka 

egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne kończy się poprzez wykonanie egzekucji. 
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IV. Identyfikacja problemu  

Co roku do Naczelników Urzędów Skarbowych, czyli organów egzekucyjnych 

uprawnionych do stosowania wszystkich przewidzianych w ustawie środków 

egzekucyjnych należności pieniężnych wpływają miliony tytułów wykonawczych,  

na podstawie których jako organy egzekucji administracyjnej wszczynają oni 

postępowanie egzekucyjne. W samym 2016 roku wpłynęło łącznie 4 066 33128 nowych 

tytułów wykonawczych od wierzycieli, na podstawie których miały zostać wszczęte 

nowe postępowania egzekucyjne. Liczba ta, już sama w sobie jest wysoka, natomiast 

jeżeli podsumujemy łączną ilość tytułów wykonawczych, które powinny zostać 

załatwione w 2016 roku, da nam to aż 16 180 748 tytułów wykonawczych29,  

co do których zachodzi możliwość prowadzenia postępowania egzekucyjnego.   

 

Na podstawie przytoczonych danych można stwierdzić, iż zachodzi problem 

nadmiernego obciążenia jednego z kluczowych organów egzekucyjnych, czego skutkiem 

jest przewlekłość samego postępowania egzekucyjnego już w jego pierwszym etapie, 

jakim jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez uprawniony organ  

na podstawie dostarczonego przez wierzyciela tytułu wykonawczego.  Rozwiązania tego 

problemu należy się doszukiwać w rozszerzeniu katalogu organów uprawnionych  

do stosowania środków egzekucyjnych. 

 

W polskim systemie prawnym coraz większy nacisk kładzie się na polubowne 

załatwianie sporów lub przeprowadzanie postępowań mediacyjnych zmierzających do 

zakończenia licznych spraw w formie ugody. Warto tutaj zaznaczyć, że w 2016 roku  

aż 4,1%30 tytułów wykonawczych, na podstawie których miałoby być wszczęte 

postępowania egzekucyjne zakończyło się jeszcze przed wszczęciem samego 

postępowania poprzez wykonanie ciążącego obowiązku przez zobowiązanego (19 915 

spraw) oraz wycofaniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego (148 790 spraw)31. 

Wynik ten jest dobrym znakiem, wskazującym, iż istnieje możliwość porozumienie się 

                                                             
28 Odpowiedź na interpelacje nr 14526 w sprawie statystyk związanych z egzekucją administracyjną 
29 Ibidem 
30 Ibidem 
31 Ibidem 
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wierzyciela z zobowiązanym już na etapie zmierzającym bezpośrednio do wszczęcia 

samego postępowania egzekucyjnego. Słusznym postulatem byłoby wprowadzenie 

obligatoryjnego postępowania mediacyjnego na etapie dokonywania czynności wstępnej 

przez wierzyciela. 

 

Kolejnym dość istotnym problemem wpływającym na sprawność oraz wysokość 

kosztów postępowania egzekucyjnego jakie ono generuje jest stan zatrudnienia 

pracowników zajmujących się tego typu sprawami. W komórkach egzekucyjnych  

– zajmujących się egzekucją administracyjną w 2016 roku było zatrudnionych 4426 

pracowników w całej Polsce, co przekładało się na 3656 tytułów egzekucyjnych  

do załatwienia przez jedną osobę w ciągu roku. Dlatego słuszny jest postulat 

zwiększenia katalogu podmiotów uprawnionych do stosowania niektórych z środków 

egzekucji należności pieniężnych. Pozwoliłoby to zmniejszyć obciążenie pracowników 

komórek egzekucyjnych i spowodowałoby usprawnienie samego postępowania 

egzekucyjnego.  

 

V. Proponowane rozwiązanie 

Pierwszym wskazanym problemem jest nadmierne obciążenie Naczelników Urzędów 

Skarbowych – czyli organów egzekucyjnych uprawnionych do stosowania wszystkich 

przewidzianych w ustawie środków egzekucyjnych należności pieniężnych. Warto 

zaznaczyć, że większość gmin w Polsce korzysta z usług Naczelników Urzędów 

Skarbowych w zakresie egzekwowania podatków i opłat lokalnych.  

 

Na podstawie art. 19 §2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji tylko 

kilkudziesięciu miastom w Polsce zostały przyznane uprawnienia do stosowania 

wszystkich środków egzekucyjnych jako organom egzekucyjnym. Dzięki czemu 

występują one w postępowaniu egzekucyjnym w podwójnej roli: wierzyciela oraz 

organu egzekucyjnego. Rozwiązanie to pozwala na skrócenie czasu trwania samego 

postępowania egzekucyjnego oraz zwiększa efektywność ściąganych w ten sposób 

należności pieniężnych przez organy występujące w podwójnej roli.  
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Mając na uwadze powyższe argumenty, należy rozszerzyć katalog organów 

egzekucyjnych uprawnionych do korzystania z podstawowych środków egzekucji 

należności pieniężnych takich jak: egzekucja z pieniędzy, wynagrodzenia za pracę  

czy z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych. Katalog ten zostałby 

rozszerzony na właściwe organy gminy o charakterze miejskim. Według danych 

Głównego Urzędu Statystycznego na rok 2017, w Polsce istniały 302 gminy miejskie. 

 

Argumentami przemawiającymi za tym rozwiązaniem są:  

a) odciążenie naczelników urzędów skarbowych, przez co mogliby oni poświęcić 

więcej czasu na stosowanie innych środków egzekucyjnych; 

b) zwiększenie skuteczności egzekucji z pieniędzy, z wynagrodzenia za pracę oraz  

z rachunku bankowego i wkładów oszczędnościowych, ponieważ powstały  

by nowe komórki egzekucyjne w gminach, które by nie były aż tak obciążone 

c) Właściwe organy gmin miejskich, występowałby w postępowaniu egzekucyjnym 

w podwójnej roli – organu egzekucyjnego oraz wierzyciela, czego bezpośrednim 

skutkiem byłoby skrócenie czas trwania postępowania oraz zwiększenie 

wydajności poszczególnych środków egzekucyjnych, co zaowocowałby 

zwiększeniem ściągalności należności od zobowiązanych.  

d) Zgodnie z danymi uzyskanymi z Ministerstwa Finansów w 2016 roku było 

zatrudnionych 4426 pracowników w komórkach egzekucyjnych co przekładało 

się na 3656 tytułów egzekucyjnych do załatwienia przez jedną osobą w ciągu 

roku. Jest to ogromna ilość spraw do rozpatrzenia, dlatego też przekazanie 

niektórych uprawnień do gmin miejskich pomogłoby w efektywniejszej obsłudze 

egzekucji,  

 

Rewolucyjnym postulatem byłoby również włączenie do katalogu organów 

egzekucyjnych komorników sądowych. W 2017 roku na terytorium kraju funkcjonowało 

ponad 1600 komorników sądowych. Włączenie ich właściwości do egzekucji 

administracyjnej niewątpliwie pozwoli na zwiększenie poziomu fachowości w samym 

postępowaniu oraz dzięki doświadczeniu i zapleczu organizacyjnemu udałoby 
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zwiększyć się ściągalność należności oraz przyśpieszyć toczące się postępowania 

egzekucyjne.  

 

Dodatkowo należy wprowadzić obowiązkowe postępowanie mediacyjne na etapie 

dokonania czynności wstępnej przez wierzyciela. W obecnym stanie prawnym 

wierzyciel zmierzający do wszczęcia postępowania egzekucyjnego ma obowiązek 

przesłania zobowiązanemu upomnienia wzywającego go do spełnienia ciążącego na nim 

obowiązku. Dopiero gdy zobowiązany nie odniesie się do tego upomnienia można 

wszcząć postępowanie egzekucyjne. Mając to na uwadze, zasadnym jest wprowadzenie 

obowiązkowego zawezwania do próby ugody, zamiast kierowania upomnień. 

Rozwiązanie takie częściej skutkowałoby osiągnięciem porozumienia pomiędzy 

wierzycielem a zobowiązanym, w związku z czym nie zajdzie potrzeba wszczynania 

postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel zaoszczędziłby czas, a zobowiązany spełniłby 

ciążący na nim obowiązek i uniknąłby ponoszenia kosztów postępowania 

egzekucyjnego. 

 

Powyższe proponowane rozwiązania w pierwszej kolejności łączą się z koniecznością 

nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Warto zaznaczyć,  

że już od dawna jednym z głównych zarzutów pojawiającym się w środowisku 

prawniczym jest zupełna nieczytelność ustawy z 1966 roku o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. W wielu miejscach przedstawiciele doktryny32 wytykają 

tej ustawie nadmierną kazuistyczność przepisów, błędy gramatyczne oraz 

interpunkcyjne które utrudniają prawidłową wykładnię regulacji zawartych w ustawie.  

Dlatego podstawowy postulat de lege ferenda powinien obejmować opracowanie 

zupełnie nowej ustawy, która oprócz implementacji zmian systemowych 

zaproponowanych w niniejszym rozdziale, będzie wolna od błędów legislacyjnych, które 

utrudniają interpretacje przepisów dotyczących egzekucji administracyjnej.  

  

                                                             
32Wojciech Chróscielewski, Jan Paweł Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami 
administracyjnymi, Warszawa 2013, str. 268 
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Rozdział IV  

Problem zatorów płatniczych w sektorze samorządowym 
 

I. Wstęp  

 

1. Skala problemu należności jednostek samorządu terytorialnego? 

Jednym ze sztandarowych postulatów partii rządzącej w kampanii wyborczej było 

uszczelnienie wpływów podatkowych, szczególnie w zakresie podatków VAT, gdzie tak 

zwana luka VAT (różnica między wielkością wpływów z podatku VAT wynikającą  

z wielkości konsumpcji a rzeczywistymi wpływami do budżetu) wyniosła,  

wg szacunków PwC33 w 2016 roku, 45 mld zł (2,5% PKB). Zniwelowanie tej różnicy  

wg ówczesnego Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego, pozwoli na 

sfinansowanie programu Rodzina 500+ wraz z jednoczesnym zrównoważeniem 

budżetu. Tymczasem, kiedy uwaga rządzących i mediów skupiona jest na szczelności 

systemu podatkowego, niemal dwukrotnie większe niespłacone należności innych 

organów administracji publicznej przechodzą bez echa. Mowa tu oczywiście  

o należnościach jednostek samorządu terytorialnego, które w 2016 roku wyniosły 

łącznie ponad 86 mld zł. (4,9% PKB), przy dochodach tychże jednostek rzędu 323,7 mld 

zł, co oznacza, że należności stanowią 26,6% dochodów ogółem. Problem tym 

poważniejszy, że w przeciągu ostatnich 5 lat relacja należności do dochodów jednostek 

terytorialnych wzrosła z nieco ponad 10% w 2012 roku do wspomnianych 26,6%  

w roku 2016. Ponadto rocznie przedawnieniu ulega 3,8 mld złotych należności, czyli 

tyle, ile suma wypłat w ramach programu Rodzina 500+ na 2 miesiące.  

 

 

 

 

 

                                                             
33 https://www.pwc.pl/pl/media/2016/2016-11-23-luka-vat-2016.html 
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Rys. 9. Należności w relacji do dochodów jednostek samorządu terytorialnego, Źródło: Ministerstwo 

Finansów, opracowanie własne 

Oczywiście problemem przed jakim stoją jednostki samorządu terytorialnego jest 

skrajnie nieskuteczna procedura egzekucji należności poprzez izby skarbowe i urzędy 

celne. W badanych latach 2012-2016 przeciętna skuteczność realizacji egzekucji w ww. 

instytucjach wyniosła 24,33%, gdzie wskaźnik ściągalności dla urzędów skarbowych, 

realizujących 90% egzekucji, wynosił ok. 27,9%, natomiast dla izb celnych, 

odpowiedzialnych za pozostałą część egzekucji, osiągał poziom 7,7%. Warto zaznaczyć, 

że tylko ok. 12,4 mld złotych rocznie w badanym okresie przekazywanych jest  

do egzekucji. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest alarmująca sytuacja, w której  

to konsekwentnie większa kwota należności ulega przedawnieniu niż jest skutecznie 

egzekwowana przez upoważnione organy. Również próby odzyskania zaległych 

pieniędzy poprzez postępowanie ugodowe nie przynosi większych efektów – w ciągu 

ostatnich 5 lat najwięcej udało się tą drogą pozyskać w 2013 roku – 427 tys. zł,  

co stanowiło 0,0012% zaległości ogółem w tym roku. Najmniej natomiast drogą ugody 

udało się pozyskać w roku minionym – jedynie 59 tys. złotych. 
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Rys. 10 Różnica między kwotą pozyskaną z egzekucji a kwotą należności ulegającej w danym roku 

przedawnieniu [w mln zł]. źródło: Ministerstwo Finansów, opracowanie własne 

 

Taka sytuacja stanowi dla samorządów barierę na drodze do rozwoju gospodarczego,  

a czasem także normalnego wypełniania obowiązków narzuconych samorządom przez 

Radę Ministrów i inne organy władzy centralnej. Problemem nie jest tylko skala 

należności, ale także fakt rażąco niskiej skuteczności egzekucji, co może zachęcać 

dłużników do nieregulowania należności. 

 

2. Dlaczego jest to palący problem?  

Wiele programów uchwalanych centralnie realizowanych jest lokalnie w ramach 

kompetencji scedowanych na organy samorządu terytorialnego przez Radę Ministrów. 

Do ostatnich tego typu przypadków można zaliczyć choćby reformę edukacji 

wymagającą przekształcenia szkół do nowych potrzeb. Wg szacunku Związku Miast 

Polskich34 suma kosztów związanych z wprowadzeniem tej reformy w życie to około  

1 miliarda złotych w ciągu dwóch lat, czyli 1,2% należności za 2016r., jakich nie potrafią 

samorządy odzyskać od wierzycieli. Dzięki poprawieniu skuteczności egzekucji, Budżet 

                                                             
34 http://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/zwiazek-miast-polskich-alarmuje-rzad-nie-pokrywa-w-calosci-
kosztow-wdrazania-reformy-edukacji,98116.html 
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egzekucje 3274,73 3289,80 3099,35 3064,90 3303,80
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Państwa zaoszczędziłby nie tylko ten miliard, ale także 660 mln zł z rezerwy celowej, 

jaka przeznaczona jest z centralnego budżetu na wdrożenie reformy. A to tylko 

wierzchołek góry lodowej. 86 mld złotych to także ok. 25% funduszu spójności Unii 

Europejskiej przeznaczonych dla Polski, a to oznacza, że znalezienie sposobu na 

skuteczniejszą egzekucję należności przyspieszy realizacje Strategii Odpowiedzialnego 

Rozwoju ówczesnego Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego, 

dostarczając potrzebnych środków na inwestycje i zasypywanie barier inwestycyjnych. 

Wreszcie zaś, nieskuteczność organów państwa nie tylko naraża jego lokalne jednostki 

na stratę, ale też sprawia, że niespłacanie należności staje się opłacalne, tym samym 

zwiększając odsetek rezydentów wykorzystujących słabość systemu, co stanowi 

krytyczną przeszkodę na drodze do wzmocnienia instytucji państwa prawa  

i zapewnienia stabilności systemu prawnego niezbędnego do prowadzenia innowacyjnej 

przedsiębiorczości.  

 

II. Outsourcing egzekucji wierzytelności w jednostkach samorządu 

terytorialnego 

 

1. Stan faktyczny 

Reforma administracyjna w Polsce z roku 1999 wprowadzająca trójstopniową strukturę 

podziału terytorialnego wiąże się z jednoczesnym nadaniem uprawnień egzekucyjnych 

jednostkom samorządu. Na gruncie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji organem egzekucyjnym obowiązków  

o charakterze pieniężnym jest naczelnik urzędu skarbowego oraz wymienione w art. 19 

ustawy35, np. właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego w zakresie 

wierzytelności, dla których ustalania lub określania i ostatecznie pobierania jest 

właściwy. Uprawnionym organem egzekucyjnym do stosowania wszystkich środków 

egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych jest Naczelnik 

Urzędu Skarbowego.  

                                                             
35 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19660240151/U/D19660151Lj.pdf 
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Niekiedy wybrane czynności w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, 

dotyczące realizacji obowiązków o charakterze pieniężnym, mogą być wykonywane 

przez organ rekwizycyjny – odbywa się to na zlecenie organu egzekucyjnego. W takim 

wypadku organ rekwizycyjny korzysta dokładnie z tych samych praw i obowiązków,  

jak organ egzekucyjny. Wymaga się, aby właściwość rzeczowa obu organów pokrywała 

się, co więcej - organ rekwizycyjny musi mieć normatywne uprawnienie do dokonania 

określonych czynności w zakresie majątku zobowiązanego, który jest położony  

na obszarze jego działania.36 

 

Egzekucję administracyjną stosuje się do obowiązków określonych w art. 2 ustawy  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w momencie, gdy wynikają one z decyzji 

lub postanowień właściwych organów, albo - w zakresie administracji rządowej  

i jednostek samorządu terytorialnego - bezpośrednio z przepisu prawa, chyba że przepis 

szczególny zastrzega dla tych obowiązków tryb egzekucji sądowej.37 

 

Katalog środków egzekucyjnych, o których mówi art. 7 ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, wymienione są w art. 1a pkt 12 a ustawy. Do najczęściej 

stosowanych metod ściągalności wierzytelności pieniężnych należą: egzekucja pieniężna 

(gotówka), z wynagrodzenia za pracę, z rachunku bankowego zobowiązanego oraz  

ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także  

z renty socjalnej.38 

 

2. Efektywność egzekucji administracyjnej na poziomie jednostek samorządu 

terytorialnego  

Skalę efektywności egzekucji administracyjnej można wykazać przy pomocy dwóch 

wskaźników: poprzez ocenę skuteczności zajęcia egzekucyjnego, tj. ściągnięcia 

świadczeń pieniężnych ze składników majątkowych należących do zobowiązanego oraz 

                                                             
36 Agata Jamróz, Organy jednostek samorządu terytorialnego jako organy egzekucyjne 
37 http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/egzekucja-administracyjna 
38 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19660240151/U/D19660151Lj.pdf 
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skalę wadliwych czynności egzekucyjnych podjętych przez organ egzekucyjny  

w sytuacji, kiedy wszczęcie egzekucji jest niedopuszczalne lub nieuzasadnione.  

 

Dane statystyczne publikowane przez NIK dotyczące egzekucji wierzytelności 

pieniężnych prowadzonych przez organy egzekucyjne jednostek samorządu 

terytorialnego jak i na rzecz tych jednostek przez inne organy egzekucyjne wskazują na 

wysokie koszty czynności egzekucyjnych oraz liczne nieprawidłowości.  

Do najważniejszych problemów wymienionych w Informacji Najwyżej Izby Kontroli 

należą:39 niepodjęcie właściwych działań w celu wyegzekwowania wszystkich 

zaległości; występowaniu nieuzasadnionej zwłoki w wystawianiu upomnień, tytułów 

wykonawczych i podejmowaniu czynności egzekucyjnych we wszystkich 

skontrolowanych urzędach miast; prowadzeniu ksiąg rachunkowych w których zapisy 

nie odzwierciedlały stanu faktycznego, w ośmiu urzędach miast (53%); sporządzaniu 

sprawozdań budżetowych niezgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej  

w trzech urzędach miast (20%); niedokonywaniu ocen terminowości podejmowanych 

czynności egzekucyjnych i prawidłowości prowadzenia postępowań egzekucyjnych 

przez komórki kontroli i audytu wewnętrznego w 12 urzędach miast (80%).  

 

Kolejny raport NIK, tym razem już z roku 2014, podkreśla występowanie powyższych 

nieprawidłowości, przede wszystkim w zakresie opieszałości w prowadzeniu działań 

windykacyjnych, co skutkowało niską skutecznością egzekwowania zaległości 

podatkowych – aż w 22 gminach (78,6% poddanych kontroli) upomnienia wystawiane 

były ze zwłoką w stosunku do terminu płatności, natomiast w 16 gminach (57,1%) 

odnotowano opieszałość w wystawianiu tytułów wykonawczych.40 

 

Interesujące są dane liczbowe dotyczące egzekucji tytułów wykonawczych  

w zestawieniu do wartości wierzytelności. W poddanym kontroli okresie zrealizowano 

92% wszystkich ze 116 142 tytułów egzekucyjnych, jednak stanowiły jedynie 38%  

z łącznej wartości pieniężnej wierzytelności.  

                                                             
39 Najwyższa Izba Kontroli - Informacja o wynikach kontroli efektywności egzekucji administracyjnej podatków  
i opłat, dla których ustalania lub określania i pobierania właściwy jest organ gmin, Nr ewid. 
161/2008/P/08/139/LKI, Kielce 2009 r., https://www.nik.gov.pl/plik/id,84,vp,84.pdf 
40 Najwyższa Izba Kontroli - Prawidłowość i skuteczność realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego 
podatków lokalnych oraz dochodów z majątku, https://www.nik.gov.pl/plik/id,8449,vp,10532.pdf 
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Wymienione powyżej nieprawidłowości oraz wiele innych wadliwych działań organów 

egzekucyjnych jednostek samorządu terytorialnego skłaniają ku refleksji nad tematem 

efektywności egzekucji administracyjnej. Na trudności, z którymi borykają się 

samorządy odpowiedzią może być przeniesienie uprawnień egzekucyjnych na prywatne 

podmioty zewnętrzne osiągających sukcesy na wolnym rynku.  

 

Rys. 11 Zestawienie wskaźników efektywności egzekucji prowadzonej przez urzędy miast w latach 2005-

2008 (30 kwietnia). Źródło: Informacja o wynikach kontroli efektywności egzekucji administracyjnej 

podatków i opłat, dla których ustalania lub określania i pobierania właściwy jest organ gminy, Kielce maj 

2009 r. 

3.  Współpraca JST z podmiotami prywatnymi w zakresie egzekucji 

administracyjnej 

Outsourcing realizacji egzekucji wierzytelności na podmioty prywatne niesie ze sobą 

szereg korzyści ekonomicznych i gospodarczych oraz jawi się jako właściwe 

rozwiązanie problemów z ściągalnością świadczeń pieniężnych poprzez likwidację 

nieprawidłowości wskazywanych przede wszystkim przez Najwyższą Izbę Kontroli.  
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Specyfika pracy oraz skala kompetencji i obowiązków ciążąca na podmiotach 

publicznych, brak właściwych narzędzi oraz wykwalifikowanych kadr w branży 

finansowej i specjalistów w zakresie windykacji – naturalnie organy państwa nie mogą 

w tym zakresie konkurować z branżą windykacyjną. Przeniesienie obowiązków 

urzędniczych w zakresie egzekucji ponadto jest szansą na zniesienie barier 

uniemożliwionych efektywne działanie w pozostałych sektorach organów publicznych 

poprzez odciążenie kompetencyjne poszczególnych organów samorządowych.  

 

To, co wyróżnia przedsiębiorstwa specjalizujące się w zakresie windykacji to właśnie 

zaplecze ekspertów oraz doświadczone kadry prawników i finansistów. Szczególny 

podział pracy, działanie przedsiębiorcze wraz z naturalnie występującą konkurencją  

na wolnym rynku obliguje firmy windykacyjne do podejmowania ryzyka oraz kroków 

celem maksymalizacji zysków przez zapewnienie usług najwyższej jakości i stanowią 

determinantę osiągnięcia pozycji lidera na rynku poprzez ciągły rozwój firmy. 

Niepewność charakterystyczna dla podmiotów prywatnych wynikająca z braku 

finansowania budżetowego rodzi stałą potrzebę inwestycji i innowacyjności – zwłaszcza 

ten ostatni element jest niezwykle istotny, gdyż rozwijające się branże niemal 

natychmiastowo zwiększają stopień konkurencyjności (np. poprzez implementację 

nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych) który nie występuje w obszarze 

działania organów publicznych.  

 

Kolejną stricte przedsiębiorczą cechą przemawiającą za korzystaniem przez jednostki 

samorządu terytorialnego z usług firm zewnętrznych jest charakterystyka pracy  

w dużych przedsiębiorstwach, tj. szerokie możliwości rozwoju kadr pracowniczych, 

specjalizacja i podział pracy jak i znacznie bardziej korzystne warunki finansowe (często 

wynagrodzenie składa się z dwóch składników, tj. pensji podstawowej oraz prowizji). 

Konkurencja na rynku prywatnym dotyczy również rywalizacji o wydajnych  

i skutecznych pracowników co wpływa na większą atrakcyjność zatrudnienia.  
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Tajemnicą poliszynela jest fakt, że w kontekście realizacji zobowiązań finansowych 

wierzycieli względem Skarbu Państwa, istotnym czynnikiem jest element polityczny. 

Separacja obowiązku realizacji egzekucji z kompetencji jednostek samorządu 

terytorialnego powinna pozytywnie wpłynąć na poziom zaufania względem działalności 

organów publicznych poprzez likwidację możliwości potencjalnego łamania przepisów 

prawa np. w postaci umorzeń czy celowej opieszałości w ściągalności wierzytelności 

wynikających z poszczególnych interesów politycznych i korupcji.  

 

 

 


