ZASADY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY Z
PRZEZNACZENIEM NA FORMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
ORAZ INNE CELE WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PROMOCJI
ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY
Opracowanie materiałów i prowadząca
Katarzyna Bryczek

Środki publiczne jakimi dysponuje powiatowy
urząd pracy
Środki Funduszu Pracy:
limitowane:
•
środki finansowe przyznawane na aktywizację zawodową
bezrobotnych i innych osób uprawnionych
•
środki finansowe przyznawane na realizowane programy, projekty
•
środki finansowe przyznane w ramach Krajowego Funduszu
Szkoleniowego
•
środki finansowe na pozostałe zadania fakultatywne
nielimiltowane - świadczenia obligatoryjne
• zasiłki dla bezrobotnych
• świadczenia integracyjne
• dodatki aktywizacyjne
• składki na ubezpieczenia społeczne rolników (KRUS)
• odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań pokrywanych z
Funduszu Pracy
• koszty obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych Funduszu
Pracy

Środki publiczne jakimi dysponuje powiatowy
urząd pracy
Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym
urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca
w zatrudnieniu może również korzystać na zasadach takich jak
bezrobotni z następujących usług lub instrumentów określonych
w ustawie o promocji:
1) szkoleń;
2) stażu;
3) prac interwencyjnych;
4) przygotowania zawodowego dorosłych;
5) badań lekarskich lub psychologicznych, o których mowa
w art. 2 ust. 3 ustawy o promocji;
6) zwrotu kosztów, o których mowa wart. 45 ust. l, 2 i 4 ustawy
o promocji;

Środki publiczne jakimi dysponuje powiatowy
urząd pracy
Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
7) finansowania kosztów, o których mowa wart. 45 ust. 3 ustawy
o promocji;
8) studiów podyplomowych;
9) szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych
zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją
szkoleniową;
11) bonu na zasiedlenie;
12) bonu szkoleniowego;
13) bonu stażowego.
Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy ww. są
finansowane w odniesieniu do osób niepełnosprawnych
zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w
zatrudnieniu - ze środków PFRON

Środki publiczne jakimi dysponuje powiatowy
urząd pracy

Dochody i wydatki budżetowe pup
Wydatki bieżące:
·
na działalność podstawową pup
·
na projekty konkursowe
·
na składki na ubezpieczenia zdrowotne bez prawa do
zasiłku
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Fundusz Pracy - państwowy fundusz celowy

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
• Państwowy fundusz celowy - powołany ustawą stanowi
wyodrębniony rachunek bankowy
• Nie posiada osobowości prawnej
• Dochody i wyodrębnione wydatki ustawą- art. 103-110
Dysponentem jest minister właściwy do spraw pracy
• Zasady ustalania obowiązkowych składek określa art. 104
• Przychody Funduszu Pracy - art. 106
• Katalog wydatków – art. 108

Minister ds. pracy realizuje
zadania na rzecz rynku pracy

Fundusz Pracy - państwowy fundusz
celowy

Jest dysponentem FP
Zatwierdza plan FP
Przekazuje środki FP
województwom,
powiatom, OHP itd..
Może zaciągać kredyty i
pożyczki na wypłatę
zasiłków /zgoda MF/
Może dokonywać
przesunięć przewidzianych
w planie FP

Fundusz Pracy - państwowy fundusz celowy

Ustawa o finansach publicznych

Art. 29. 1. Państwowy fundusz celowy jest tworzony na podstawie odrębnej
ustawy.
2. Przychody państwowego funduszu celowego pochodzą ze środków
publicznych, a koszty są ponoszone na realizację wyodrębnionych zadań
państwowych.
3. Państwowy fundusz celowy nie posiada osobowości prawnej.
4. Państwowy fundusz celowy stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym
dysponuje minister wskazany w ustawie tworzącej fundusz albo inny organ
wskazany w tej ustawie.
5. Do państwowych funduszy celowych nie zalicza się funduszy, których jedynym
źródłem przychodów, z wyłączeniem odsetek od rachunku bankowego i
darowizn, jest dotacja z budżetu państwa.
6. Podstawą gospodarki finansowej państwowego funduszu celowego jest roczny
plan finansowy, w ramach którego sporządza się plan dochodów i wydatków
ujmowanych w terminie ich zapłaty.
6a. Projekt planu finansowego państwowego funduszu celowego jest
przekazywany Ministrowi Finansów w trybie i terminach określonych w przepisach
dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.
7. Ze środków państwowego funduszu celowego mogą być udzielane pożyczki
jednostkom samorządu terytorialnego, jeżeli ustawa tworząca fundusz tak
stanowi.

Fundusz Pracy - państwowy fundusz celowy

Ustawa o finansach publicznych
Art. 29. 8. Koszty państwowego funduszu celowego mogą być
pokrywane tylko w ramach posiadanych środków finansowych
obejmujących bieżące przychody, w tym dotacje z budżetu
państwa i pozostałości środków z okresów poprzednich.
9. W planie finansowym państwowego funduszu celowego
mogą być dokonywane zmiany polegające na zwiększeniu
prognozowanych przychodów i odpowiednio kosztów.
10. Zmiany planu finansowego państwowego funduszu
celowego nie mogą powodować zwiększenia dotacji z
budżetu państwa.

Fundusz Pracy - państwowy fundusz celowy

Ustawa o finansach publicznych
Art. 29.11. Jeżeli państwowy fundusz celowy posiada
zobowiązania wymagalne, w tym kredyty i pożyczki,
zwiększenie przychodów w pierwszej kolejności przeznacza się
na ich spłatę.
12. Zmiany planu finansowego państwowego funduszu
celowego dokonuje odpowiednio minister albo inny organ
dysponujący tym funduszem po uzyskaniu zgody Ministra
Finansów i opinii sejmowej komisji do spraw budżetu.

Zadania realizowane przez pup finansowane ze
środków Funduszu Pracy

Wydatki na aktywizację zawodową osób bezrobotnych:
• prace interwencyjne
• roboty publiczne
• szkolenia
• staże
• przygotowanie zawodowe dorosłych
• środki na podjęcie działalności gospodarczej
• wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy
• pożyczki szkoleniowe
• koszty przejazdu i zakwaterowania
• studia podyplomowe

Zadania realizowane przez pup finansowane ze
środków Funduszu Pracy

Wydatki na aktywizację zawodową osób bezrobotnych:
• koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
• świadczenia przyznane rolnikom (art. 62)
• prace społecznie użyteczne
• refundacja składek na ubezpieczenie społeczne
• badania lekarskie, psychologiczne i specjalistyczne
• zatrudnienie wspierane
• specyficzne elementy wspierające zatrudnienie w ramach
programów specjalnych
• programy specjalne

Zadania realizowane przez pup finansowane ze
środków Funduszu Pracy
Wydatki na aktywizację zawodową osób bezrobotnych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bon stażowy
bon zatrudnieniowy
bon szkoleniowy
bon na zasiedlenie
grant na telepracę
świadczenie aktywizacyjne
refundacja składek ZUS za osobę do 30 roku życia
dofinansowanie wynagrodzenia 50+
program Aktywizacja i Integracja
programy regionalne

Zadania realizowane przez pup finansowane ze
środków Funduszu Pracy
Wydatki fakultatywne to między innymi koszty:
•
•
•
•
•
•
•

•

związane z organizowaniem partnerstwa lokalnego - pkt 2
kwalifikowalne realizacji projektów (art. 9 ust. 2d) - pkt 4b
szkolenia oraz przejazdów członków rad rynku pracy - pkt 6
dodatków do wynagrodzeń pracowników pup - pkt 27
opracowywania i rozpowszechniania informacji zawodowych oraz
wyposażenia w celu prowadzenia pośrednictwa pracy lub
poradnictwa zawodowego przez publiczne służby zatrudnienia pkt
30
opracowania, wydawania lub rozpowszechniania informacji o
usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy
dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców - pkt 31
kosztów wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart
rejestracyjnych i innych druków niezbędnych do ustalenia uprawnień
do zasiłku i innych świadczeń z tytułu bezrobocia, przekazywania
bezrobotnym należnych świadczeń pieniężnych oraz kosztów
komunikowania się z pracodawcami, bezrobotnymi, poszukującymi
pracy, organami rentowymi oraz urzędami skarbowymi - pkt 32

Zadania realizowane przez pup finansowane ze
środków Funduszu Pracy
Wydatki fakultatywne to między innymi koszty:
•
•
•
•
•
•
•

komunikowania się z pracodawcami, bezrobotnymi, poszukującymi
pracy, organami rentowymi oraz urzędami skarbowymi - pkt 32
badań, opracowywania programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw
i konkursów dotyczących rynku pracy - pkt 33
wprowadzania,
rozwijania
i
eksploatacji
systemu
teleinformatycznego
i technologii cyfrowych w publicznych
służbach zatrudnienia
służących realizacji zadań wynikających z ustawy - pkt 34
opracowywania i rozpowszechniania przez publiczne służby
zatrudnienia
materiałów
informacyjnych
i
szkoleniowych
dotyczących nabywania umiejętności poszukiwania i uzyskiwania
zatrudnienia - pkt 36

Zadania realizowane przez pup finansowane ze
środków Funduszu Pracy
Wydatki fakultatywne to między innymi koszty:
•

prowadzenia
w
powiatowych
urzędach
pracy
zajęć,
wymagających specjalistycznej wiedzy, którą nie dysponują
pracownicy powiatowego urzędu pracy, w ramach porad
grupowych i szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy przez
osoby niebędące pracownikami pup - pkt 37

•

związane z organizacją przez powiatowy urząd pracy szkoleń z
zakresu umiejętności poszukiwania pracy, oraz kosztów wyposażenia
akademickich biur karier - pkt 37

•

szkolenia i studiów, w tym studiów
publicznych służb zatrudnienia - pkt 38

•

postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawach nienależnie
pobranych świadczeń pieniężnych i innych wypłat z Funduszu Pracypkt 43

-

podyplomowych,

kadr

Zadania realizowane przez pup finansowane ze
środków Funduszu Pracy
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Art. 69a. 1. Środki Funduszu Pracy w formie KFS przeznacza się na finansowanie
działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
2. Powiatowe urzędy pracy mogą przeznaczyć środki KFS na finansowanie działań
obejmujących:
1) kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:
a)określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku
z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego
zgodą,
c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie
umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub
pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym
kształceniem;

Zadania realizowane przez pup finansowane ze
środków Funduszu Pracy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy cd.
2) określanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy;

3) badanie efektywności wsparcia udzielonego ze środków KFS;
4)promocję KFS;
5) konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w zakresie
korzystania z KFS.

Zadania realizowane przez pup finansowane ze
środków Funduszu Pracy
Krajowy Fundusz Szkoleniowy cd.
Art. 69b 1. [Przeznaczenie środków KFS] Na wniosek
pracodawcy, na podstawie umowy, starosta może przyznać
środki z KFS na sfinansowanie kosztów, o których mowa w art.
69a ust. 2 pkt 1, w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej
jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na
jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w
wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego
wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
2. Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie
kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną
zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
3. Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną
sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę
określającą prawa i obowiązki stron.

Zadania realizowane przez pup finansowane ze
środków Funduszu Pracy
Krajowy Fundusz Szkoleniowy cd.
Art. 69b
4. Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego
finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez
niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na
podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy, jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych
kosztów, na zasadach określonych w umowie z pracodawcą, o
której mowa w ust. 3.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, pracodawca zwraca
staroście środki KFS wydane na kształcenie ustawiczne
pracownika, na zasadach określonych w umowie, o której
mowa w ust. 1.

Zadania realizowane przez pup finansowane ze
środków Funduszu Pracy

Wydatki obligatoryjne:
• Zasiłki dla bezrobotnych
• Dodatki aktywizacyjne
• Świadczenia integracyjne
• Składki na ubezpieczenia rolników
• Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego Funduszu
Pracy
• Odsetki
za
nieterminowe
regulowanie
zobowiązań
pokrywanych z Funduszu Pracy

Dochodzenie nienależnie pobranych świadczeń
Funduszu Pracy Art.76 :

 1. Osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne, jest obowiązana
do zwrotu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w przedmiocie
obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego, kwoty
otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką
na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie
zdrowotne.

Dochodzenie nienależnie pobranych
świadczeń Funduszu Pracy Art.76 :
2. Za nienależnie pobrane świadczenie pieniężne uważa się:
 1) świadczenie pieniężne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności
powodujących ustanie prawa do jego pobierania, jeżeli pobierający
to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach;
 2) świadczenie pieniężne wypłacone na podstawie nieprawdziwych
oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych
przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego
urzędu pracy przez osobę pobierającą to świadczenie;

Dochodzenie
Funduszu Pracy

nienależnie

pobranych

świadczeń

Za nienależnie pobrane świadczenie pieniężne uważa się:
3) zasiłek, stypendium lub inne świadczenie pieniężne finansowane z
Funduszu Pracy wypłacone osobie za okres, za który nabyła prawo do
emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności
do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku
macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku
chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy,
który przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia na
zasadach określonych w art. 78;

Dochodzenie

nienależnie

pobranych

świadczeń

Funduszu Pracy
Za nienależnie pobrane świadczenie pieniężne uważa się:
4) koszty szkolenia, w przypadku określonym w art. 41 ust. 6 lub w przypadku
gdy skierowanie na szkolenie nastąpiło na podstawie nieprawdziwych
oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach
świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę
skierowaną na szkolenie;
.

Dochodzenie nienależnie pobranych świadczeń
Funduszu Pracy
Za nienależnie pobrane świadczenie pieniężne uważa się:

4a) koszty przygotowania zawodowego dorosłych, w przypadku określonym w art.
53h ust. 1 lub w przypadku gdy skierowanie na przygotowanie zawodowe
dorosłych nastąpiło na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych
dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd

powiatowego urzędu pracy przez osobę skierowaną na przygotowanie zawodowe
dorosłych;

Dochodzenie
Funduszu Pracy

nienależnie

pobranych

świadczeń

Za nienależnie pobrane świadczenie pieniężne uważa się:
5) zasiłek wypłacony za okres, za który, w związku z orzeczeniem sądu,
wypłacono wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy lub
odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę;
6) świadczenie pieniężne wypłacone z Funduszu Pracy za okres po
śmierci uprawnionego;

7) świadczenie przedemerytalne wypłacone w kwocie zaliczkowej,
jeżeli organ rentowy odmówił wydania decyzji ustalającej wysokość
emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego.

Dochodzenie nienależnie pobranych świadczeń
Funduszu Pracy
Ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów
mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę
Art. 16. 1. [Pomoc nienależna; zwrot środków] Osoba, która otrzymała
pomoc nienależną na podstawie przepisów ustawy, dokonuje zwrotu
środków równych kwocie przyznanej pomocy wraz z odsetkami
ustawowymi
naliczonymi od dnia przekazania przez Bank
Gospodarstwa Krajowego na rachunek instytucji kredytującej środków z
tytułu pomocy. Zwrot środków następuje na rachunek bankowy
Funduszu Pracy właściwego powiatowego urzędu pracy w terminie 30
dni od dnia doręczenia decyzji w sprawie pomocy nienależnej.
2. Za pomoc nienależną uważa się pomoc wypłaconą:
1) pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę
zaprzestania płatności rat pomocy;
2)na podstawie nieprawdziwych informacji lub sfałszowanych
dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia
w błąd starosty przez osobę, której pomoc przyznano.
3. Decyzję w sprawie pomocy nienależnej wydaje starosta, który
pomoc przyznał. Decyzję doręcza się osobie, której pomoc przyznano.

Dochodzenie nienależnie pobranych świadczeń
Funduszu Pracy
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Art. 76. 6. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
administracji.

Ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów
mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę
Art. 17.2. Egzekucję należności z tytułu zwrotów pomocy,
o których mowa wart. 13, 14 i 16, prowadzi starosta w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Egzekucja należności cywilno - prawnych prowadzona jest w
trybie przepisów o postępowaniu cywilnym

Dochodzenie nienależnie pobranych świadczeń
Funduszu Pracy

Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, o
którym mowa wart. 76 ust. 2 pkt 6 (świadczenie pieniężne
wypłacone z Funduszu Pracy za okres po śmierci
uprawnionego), obciąża w równych częściach małżonka oraz
inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty
rodzinnej na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
(art. 77a ustawy o promocji zatrudnienia ( ... ) [Solidarność obowiązku zwrotu
świadczenia] Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, o którym
mowa w art. 76 ust. 2 pkt 6, obciąża w równych częściach małżonka oraz inne
osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej na podstawie
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
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art. 76. 7.Starosta może odroczyć termin płatności lub rozłożyć
na raty nienależnie pobrane świadczenie, zwrot refundacji oraz
jednorazowo przyznanych środków w przypadkach, o których
mowa wart. 46 ust. 2 i 3, albo po zasięgnięciu opinii powiatowej
rady rynku pracy umorzyć te należności w całości albo w
części, jeżeli wystąpiła jedna z przesłanek:
1) w postępowaniu egzekucyjnym lub na podstawie innych
okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że osoba lub inny
podmiot, które pobrały nienależne świadczenie, refundację lub
otrzymały jednorazowo środki, o których mowa wart. 46 ust. l,
nie posiadają majątku, z którego można dochodzić należności;
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2) dochodzenie należności mogłoby pozbawić osobę, która
pobrał nienależne świadczenie lub otrzymała jednorazowo
środki, o których mowa wart. 46 ust. 1 pkt 2, albo osobę
pozostającą na jej utrzymaniu niezbędnych środków
utrzymania;
3) osoba, która pobrała nienależne świadczenie lub otrzymała
jednorazowo środki, o których mowa wart. 46 ust. 1 pkt 2,
zmarła, nie pozostawiając majątku, z którego można
dochodzić należności;
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4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu
egzekucyjnym nie uzyska się kwoty nienależnie pobranego
świadczenia, refundacji lub jednorazowo przyznanych
środków, o których mowa wart. 46 ust. 1, przewyższającej
wydatki egzekucyjne.
Przepis art. 76 ust. 7 stosuje się odpowiednio do innych
niewymienionych w tym przepisie świadczeń finansowanych
z Funduszu Pracy, w szczególności do refundacji uzyskiwanych
z tytułu umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych oraz
robót publicznych.
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Ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów
mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę
Art. 17.3. Starosta może odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub
umorzyć w całości albo w części należności, o których mowa wart. 13, 14
i 16.
Przepisy art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1100
z późn.zm.) stosuje się odpowiednio.
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Od należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego
świadczenia, refundacji lub przyznanych jednorazowo środków,
o których mowa wart. 46, oraz innych świadczeń
finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 7a,
których termin płatności odroczono lub które rozłożono na raty,
nie nalicza się odsetek ustawowych za opóźnienie za okres od
dnia wydania decyzji w przedmiocie odroczenia terminu
płatności lub rozłożenia na raty do dnia upływu terminu zapłaty
określonego w decyzji.
(art. 76 ust. 9)
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Jeżeli zapłata odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu zwrotu
nienależnie pobranego świadczenia nie zostanie dokonana w terminie
określonym w decyzji, o rozłożeniu na raty, pozostała do spłaty kwota staje
się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
naliczonymi od terminu płatności określonego w decyzji o obowiązku
zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.
(art. 76 ust. 9a)
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Jeżeli zapłata odroczonej lub rozłożonej na raty należności z
tytułu zwrotu refundacji uzyskanej w ramach prac
interwencyjnych i robót publicznych nie zostanie dokonana w
terminie określonym w decyzji o rozłożeniu na raty pozostała do
spłaty kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z
odsetkami
ustawowymi za opóźnienie naliczonymi od
terminów płatności określonych w art. 51, art. 56 i art. 57.
(art. 76 ust. 9c)
Powyższy przepis stosuje się odpowiednio do zapłaty
odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu zwrotu
grantu, świadczenia aktywizacyjnego, refundacji, o której
mowa w art. 60c i dofinansowania, o którym mowa w art. 60d.

(art. 76 ust. 9d)
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Art. 78. 1. [Zbieg praw do świadczeń] W przypadku przyznania
bezrobotnemu lub osobie, o której mowa w art. 43, prawa do
emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności
do pracy lub służby, o której mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1, renty
szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w
wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, świadczenia
rehabilitacyjnego lub renty rodzinnej w wysokości przekraczającej
połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę za okres, za który
pobierali zasiłek, stypendium, dodatek aktywizacyjny albo inne
świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy, pobrane z
tego tytułu kwoty w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek
dochodowy od osób fizycznych i składkę na ubezpieczenie zdrowotne
zalicza się na poczet przyznanego przez organ rentowy świadczenia.
Kwoty te traktuje się jak świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej
w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych.
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2. Kwota zaliczona na poczet przyznanego świadczenia nie
może być wyższa niż ustalona za poszczególne miesiące
okresu, o którym mowa w ust. 1, kwota emerytury, świadczenia
przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy lub
służby, o której mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1, renty szkoleniowej,
renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości
zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, świadczenia
rehabilitacyjnego lub renty rodzinnej.
3. Organ rentowy przekazuje kwotę zaliczoną na poczet
przyznanego świadczenia, o której mowa w ust. 1, na rachunek
bankowy Funduszu Pracy powiatowego urzędu pracy, który
wypłacił zasiłek, stypendium, dodatek aktywizacyjny albo inne
świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy.
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- Program Płatnik spełnia wymogi ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 423 z późn. zm.).

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów
zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia
zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych
raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika
składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji
rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w
szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze
przekazania raportów informacyjnych, informacji o
zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.
U. z 2020 r., poz. 2366 z późn.zm.).
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Windykacja (łac. vindicatio) dosłownie oznacza dochodzenie
roszczeń, obronę konieczną, a nawet zemstę.
Windykacja to zbiór czynności prawnych, procesowych oraz
faktycznych, które prowadzą do wykonania przez dłużnika
zobowiązania wobec wierzyciela.
Inaczej windykacja to dochodzenie własności za pomocą
środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych.
Może być prowadzona w drodze postępowania sądowego lub
pozasądowego - czyli polegającego m. in. na takich
działaniach, jak wzywanie do zapłaty, czy upominanie.
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Możemy wyróżnić następujące metody windykacji:
Windykacja polubowna - polegająca na monitowaniu
dłużnika, które ma doprowadzić do spłaty należności - może
być zdalna (telefoniczna, listowa) lub osobista (spotkanie z
dłużnikiem, mediacje)
Windykacja sądowa - dotycząca przypadków, gdzie występuje
brak chęci współpracy ze strony dłużnika - sprowadza się ona
do uzyskania sądowego wyroku lub nakazu zapłaty, który
uzupełniony w klauzulę wykonalności jest podstawą do
egzekucji komorniczej
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Podstawowe pojęcia:
organ egzekucyjny - to organ uprawniony do stosowania w
całości lub w części określonych w ustawie środków służących
doprowadzeniu do wykonania przez zobowiązanych ich
obowiązków o charakterze pieniężnym lub obowiązków o
charakterze niepieniężnym oraz zabezpieczania wykonania
tych obowiązków
poborca skarbowy - to pracownik obsługujący organ
egzekucyjny,
uprawniony
do
dokonywania
czynności
egzekucyjnych w egzekucji obowiązku o charakterze
pieniężnym
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Podstawowe pojęcia:
egzekutor - to pracownik obsługujący organ egzekucyjny, uprawniony do
dokonywania czynności egzekucyjnych

wierzyciel- to podmiot uprawniony do żądania wykonania obowiązku lub
jego zabezpieczenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub
zabezpieczającym
czynności egzekucyjne - to wszelkie podejmowane przez organ egzekucyjny
działania zmierzające do zastosowania lub zrealizowania środka
egzekucyjnego
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Podstawowe pojęcia:
zobowiązany - to osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej albo osoba fizyczna, która
nie wykonała w terminie obowiązku o charakterze pieniężnym
lub obowiązku o charakterze niepieniężnym, a w postępowaniu
zabezpieczającym - również to osoba lub jednostka, której
zobowiązanie nie jest wymagalne albo jej obowiązek nie został
ustalony lub określony, ale zachodzi obawa, że brak
zabezpieczenia mógłby utrudnić lub udaremnić skuteczne
przeprowadzenie egzekucji, a odrębne przepisy na to
zezwalają;
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Podstawowe pojęcia:
środek egzekucyjny - rozumie się przez to w postępowaniu
egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnych, egzekucję:
• z pieniędzy,
• z wynagrodzenia za pracę,
• ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz
ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej,
• z rachunków bankowych,
• z innych wierzytelności pieniężnych,
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Podstawowe pojęcia:
środek egzekucyjny - rozumie się przez to w postępowaniu
egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnych, egzekucję:
• z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o
obrocie instrumentami finansowymi, zapisanych na rachunku
papierów wartościowych lub innym rachunku, oraz z
wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi
takich rachunków,

Dochodzenie należności Funduszu Pracy

Podstawowe pojęcia:
środek egzekucyjny - rozumie się przez to w postępowaniu
egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnych, egzekucję:

• z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku
papierów
• wartościowych,
• z weksla,
• z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz
• z praw własności przemysłowej,
• z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
• z pozostałych praw majątkowych,
• z ruchomości,
• z nieruchomości,
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Podstawowe pojęcia:
środek egzekucyjny - rozumie się przez to w postępowaniu
egzekucyjnym dotyczącym obowiązków o charakterze
niepieniężnym:
• grzywnę w celu przymuszenia,
• wykonanie zastępcze,
• odebranie rzeczy ruchomej,
• odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych
pomieszczeń,
• przymus bezpośredni;
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Podstawowe pojęcia:
Egzekucja administracyjna polega na zastosowaniu przez powołane do tego
organy egzekucyjne przewidzianych prawem środków przymusu służących
doprowadzeniu do wykonania przez zobowiązanych obowiązków wynikających
ze stosunków administracyjno-prawnych oraz innych obowiązków poddanych tej
egzekucji. Stosowanie środków przymusu państwowego oznacza wykonywanie
czynności egzekucyjnych, które obejmują wszelkie podejmowane przez organ
egzekucyjny działania zmierzające do zastosowania środka egzekucyjnego.
Administracyjne postępowanie egzekucyjne jest to uregulowany prawem ciąg
czynności podejmowanych przez właściwe organy i inne podmioty w celu
wykonania poprzez zastosowanie środków przymusu państwowego, obowiązków
wynikających z aktów poddanych egzekucji.
Czynność egzekucyjna to zastosowanie środka egzekucyjnego.
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Od 20.02.2021 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie
współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika
zajętej
wierzytelności
w
postępowaniu
egzekucyjnym
należności pieniężnych. Przewiduje ono nowe rozwiązania,
które mają służyć temu, aby na każdym etapie postępowania
egzekucyjnego wierzyciel był zobowiązany do niezwłocznego
przekazywania organowi egzekucyjnemu prowadzącemu
postępowanie egzekucyjne, informacji mających istotny wpływ
na to postępowanie
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Rozporządzenie z 18 listopada 2020 r. Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie postępowania
wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2083)
§ 2 1. Wierzyciel może podejmować działania informacyjne w
przypadku, gdy okres do upływu terminu przedawnienia
należności pieniężnej jest dłuższy niż 6 miesięcy, a tytuł
wykonawczy nie został wystawiony.
2. Działania informacyjne są podejmowane w formie ustnej lub
pisemnej.
3. Działania informacyjne są ewidencjonowane w systemie
teleinformatycznym
wierzyciela,
jeżeli
istnieją
warunki
techniczne do ich ewidencjonowania w takim systemie, albo w
postaci papierowej.
4.
Zewidencjonowaniu
podlegają
forma
działania
informacyjnego, data jego podjęcia oraz imię i nazwisko osoby,
która podjęła działanie informacyjne.
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Rozporządzenie z 18 listopada 2020 r. Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie postępowania
wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2083)
Działania informacyjne wierzyciela zostały implementowane
jako alternatywa do istniejącego ustawowego obowiązku
niezwłocznego wszczęcia postępowania egzekucyjnego w
administracji. W myśl art. 6 § 1b przed podjęciem czynności
zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych
wierzyciel może podejmować działania informacyjne wobec
zobowiązanego zmierzające do dobrowolnego wykonania
przez niego obowiązku.
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Rozporządzenie z 18 listopada 2020 r. Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie postępowania
wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2083)
Wierzyciel nie jest więc zobligowany do podejmowania czynności informacyjnych wobec wszystkich lub
określonej kategorii zobowiązanych, np. z uwagi na kryterium wysokości zaległości. Tak więc mogą one być
realizowane w przypadku dłużników posiadających zarówno nieznaczne, jak i znaczące zaległości wobec
wierzyciela będącego jednostką sektora finansów publicznych.
Podsumowując, powyższa regulacja zawarta w art. 6 § 1b oraz § 2 wskazuje, że stosowanie czynności
informacyjnych przez wierzyciela jest fakultatywne – uwzględniając jednak częste przypadki występowania w
gminach nieznacznych kwot zaległości, bezpośredni kontakt mieszkańców z pracownikami urzędu, niezrozumiała
byłaby definitywna rezygnacja z tej metody dochodzenia dochodów należnych tym jednostkom. Należy
zauważyć, iż po 20.2.2021 r., po istotnym wzroście opłat manipulacyjnych od wszczętych egzekucji obejmujących
drobne zaległości, ich rola powinna wzrosnąć.
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Rozporządzenie z 18 listopada 2020 r. Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie postępowania
wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2083)
Wierzyciel przesyła zobowiązanemu upomnienie, o ile jest
wymagane, w zakresie należności pieniężnej, której wysokość:
1) przekracza dziesięciokrotność kosztów upomnienia:
a) niezwłocznie - jeżeli nie zostały podjęte działania
informacyjne,
b) przed upływem 21 dni od dnia, w którym po raz pierwszy
podjęto działanie informacyjne;
2) nie przekracza dziesięciokrotności kosztów upomnienia przed upływem 6 miesięcy poprzedzających upływ terminu
przedawnienia należności pieniężnej.
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Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Art. 15 [Wszczęcie egzekucji]
§ 1.24) 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 oraz inne dane niezbędne do prawidłowego wykonania
obowiązku przez zobowiązanego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia
tego upomnienia.
§ 1a. Upomnienie zawiera pouczenie zobowiązanego, że w przypadku niewykonania w całości
obowiązku w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia zobowiązany ma obowiązek
zawiadomienia wierzyciela, a po doręczeniu zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego również organu egzekucyjnego, o zmianie adresu jego miejsca zamieszkania lub siedziby.
§ 1b. Upomnienie zawiera imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis osoby
upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela. Upomnienie generowane automatycznie
może nie zawierać podpisu tej osoby.
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Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej w sprawie danych zawartych w upomnieniu
§ 2 Upomnienie zawiera:
1) numer i datę wystawienia upomnienia;
2) nazwę wierzyciela, adres jego siedziby lub jednostki
organizacyjnej;
3) imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego i adres jego
miejsca zamieszkania lub siedziby, a także znany wierzycielowi
numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji
Ludności (PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP),
albo numer identyfikacji w Krajowym Rejestrze Urzędowym
Podmiotów
Gospodarki
Narodowej
(REGON),
jeżeli
zobowiązany taki numer posiada;
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Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej w sprawie danych zawartych w upomnieniu
4)wskazanie:
a) treści obowiązku, a w przypadku obowiązku zapłaty
należności pieniężnej: określenie rodzaju i wysokości należności
pieniężnej, którą należy zapłacić, oraz okresu, którego dotyczy
ta należność,
b) rodzaju i wysokości odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie
należności pieniężnej, naliczonych na dzień wystawienia
upomnienia, o ile są wymagane, oraz stawki tych odsetek
obowiązującej na dzień wystawienia upomnienia, według
której należy obliczyć dalsze odsetki do dnia zapłaty,
c) sposobu zapłaty należności pieniężnej, odsetek z tytułu
niezapłacenia jej w terminie i kosztów upomnienia,
d) wysokości kosztów upomnienia;
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Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej w sprawie danych zawartych w upomnieniu
5) wezwanie do wykonania obowiązku, w tym obowiązku zapłaty należności pieniężnej wraz z

odsetkami z tytułu niezapłacenia jej w terminie, naliczonymi na dzień zapłaty, o ile są
wymagane, oraz kosztami upomnienia, z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę
postępowania egzekucyjnego po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia;
6) pouczenie, że w przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej będą stosowane środki
egzekucyjne i powstanie obowiązek zapłaty kosztów egzekucyjnych, a w tym w egzekucji
należności pieniężnej:
a) opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego,
b) opłaty egzekucyjnej naliczanej od wyegzekwowanych lub zapłaconych środków
pieniężnych organowi egzekucyjnemu lub wierzycielowi, o której mowa w art. 64 § 4 lub § 5
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
c) wydatków egzekucyjnych poniesionych przez organ egzekucyjny w związku z prowadzeniem
postępowania egzekucyjnego,
d) opłaty za czynności egzekucyjne;
7) pouczenia, o których mowa w art. 15 § 1a i art. 36 § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
8) dane, o których mowa w art. 15 § 1b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji, i podpis, o którym mowa w tym przepisie - jeżeli upomnienie nie
jest generowane automatycznie.
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Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (
Art. 15 § 2. Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i, z
zastrzeżeniem § 3, są pobierane na rzecz wierzyciela.
Obowiązek
uiszczenia
kosztów
upomnienia
przez
zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia.
Koszty te podlegają ściągnięciu w trybie określonym dla
kosztów egzekucyjnych.
§ 3. Jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym,
koszty upomnienia są pobierane na rzecz komórki
organizacyjnej wierzyciela, do której zadań należy prowadzenie
egzekucji.
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Ustawa
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn.
zm.)
Art. 15 § 2. Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i, z
zastrzeżeniem § 3, są pobierane na rzecz wierzyciela.
Obowiązek
uiszczenia
kosztów
upomnienia
przez
zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia.
Koszty te podlegają ściągnięciu w trybie określonym dla
kosztów egzekucyjnych.
§ 3. Jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym,
koszty upomnienia są pobierane na rzecz komórki
organizacyjnej wierzyciela, do której zadań należy prowadzenie
egzekucji.
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Rozporządzenie z dnia 30 października 2014 r Ministra Finansów
w sprawie określenia należności pieniężnych, których
egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia
upomnienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 131)
Egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia
upomnienia w przypadku, gdy dotyczy:
• ·należności pieniężnych wynikających z orzeczeń, którym nadano rygor
natychmiastowej wykonalności;
• należności pieniężnych dochodzonych w ponownie wszczętej egzekucji
administracyjnej w przypadku, o którym mowa wart. 61 ustawy;
• ·należności pieniężnych państw członkowskich Unii Europejskiej/ Europejskiego
• Stowarzyszenia Wolnego Handlu dochodzonych na podstawie art. 84
• rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
• (Dz.Urz. UE. L 166 z 30.04.2004, str. l, z późno zm.; DZ.Urz. UE Polskie wydanie
• specjalne, rozdz. S, tom S, str. 72)
• ·kosztów upomnienia
• ·kosztów egzekucyjnych
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Czynności wstępne postępowania egzekucyjnego w administracji PUP:
• analiza dokumentacji spraw w tym decyzji prawomocnych
zobowiązujących do zwrotu należności pieniężnych, pism
monitujących, ustalenie dłużnika i należności, wystawienie i
doręczenie wezwań do zapłaty zaległych należności z pouczeniem
o możliwości wszczęcia egzekucji, przestrzeganie terminów,
udzielanie informacji zobowiązanym
• sprawdzanie, czy należność nie wpłynęła do wierzyciela
• sporządzenie tytułów wykonawczych i przesłanie ich do organu
egzekucyjnego
Organ egzekucyjny bada:
• czy jest właściwy do prowadzenia postępowania egzekucyjnego w
sprawie wykonania danego obowiązku
• czy wniosek i tytuł spełniają wymogi formalne
• czy egzekucja jest dopuszczalna
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Etapy postępowania egzekucyjnego w administracji:
1. Podjęcie przez wierzyciela działań informacyjnych wobec
zobowiązanego zmierzających do dobrowolnego wykonania przez
niego obowiązku zwrotu
2. środków,
3. Wezwanie dłużnika do zapłaty zaległej należności - upomnienie
zawierające określone dane
4. Sporządzenie tytułu wykonawczego - wg wzoru ustalonego
5. Wszczęcie egzekucji na wniosek wierzyciela i na podstawie
wystawionego przez niego tytułu wykonawczego
6. Egzekucja należnej wierzytelności na rzecz wierzyciela·
7. Zakończenie postępowania poprzez:
• wyegzekwowanie należności wierzyciela,
• umorzenie postępowania z przyczyn wymienionych w przepisach
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
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Ustawa
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn.
zm.) - Art. 27 § 1 [Treść tytułu wykonawczego]
6) wskazanie podstawy prawnej prowadzenia egzekucji administracyjnej;
7) datę wystawienia tytułu, podpis, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe
osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela;
8) pouczenie zobowiązanego o skutkach niezawiadomienia organu
egzekucyjnego o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby;
9) pouczenie zobowiązanego o przysługującym mu prawie wniesienia do
wierzyciela, za pośrednictwem organu egzekucyjnego, zarzutu w sprawie
egzekucji administracyjnej oraz o skutkach wniesienia tego zarzutu nie później niż
w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu tytułu wykonawczego i po upływie
tego terminu;
9a) pouczenie zobowiązanego o przysługującym jego małżonkowi prawie do
wniesienia sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym;
10) klauzulę organu egzekucyjnego o skierowaniu tytułu do egzekucji
administracyjnej;
11) wskazanie środków egzekucyjnych stosowanych w egzekucji należności
pieniężnych;
12) datę doręczenia upomnienia, a jeżeli doręczenie upomnienia nie było
wymagane, podstawę prawną braku tego obowiązku;
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Postępowanie egzekucyjne - jest to zespół norm prawnych
wchodzących w skład postępowania cywilnego, których
celem jest przymusowe urzeczywistnienie praw i obowiązków ze
stosunków z zakresu cywilnego prawa materialnego. Są to
głównie sprawy dotyczące przymusowego wykonania
orzeczeń i innych aktów wydanych w sprawach cywilnych,
które stanowią tytuły egzekucyjne określone w księdze drugiej
k.p.c.
Nie są natomiast sprawami egzekucyjnymi w rozumieniu k.p.c.
sprawy, które zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji poddane
zostały egzekucji administracyjnej, a także sprawy przekazane
do egzekucji administracyjnej przepisami szczególnymi
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Postępowanie
egzekucyjne
służy
ochronie
interesów
wierzyciela i polega na umożliwieniu mu przymusowej egzekucji
swojego
roszczenia,
stwierdzonego
wcześniej
tytułem
egzekucyjnym.

Tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny (czyli np. prawomocny
wyrok sądu, nakaz zapłaty) zaopatrzony przez sąd lub inną
upoważnioną do tego instytucję klauzulę wykonalności chyba
że przepisy prawa stanowią inaczej.
Tytuł wykonawczy - dokument urzędowy stwierdzający istnienie
i zakres nadającego się do egzekucji roszczenia wierzyciela
i odpowiadającego mu obowiązku dłużnika.
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Wyróżnić można następujące rodzaje tytułów wykonawczych:
•

tytuły wykonawcze cywilne, którymi są tytuły egzekucyjne
zaopatrzone przez sąd w klauzulę wykonalności (CZ. III, Dział II k.p.c.)
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.)

•

tytuły wystawiane w toku postępowania egzekucyjnego w
administracji (art. 27 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji - Dz.U. z 2020 r. poz.
1427 z późn. zm.)

•

tytuły wykonawcze wystawiane przez sądy karne (art. 107 kodeksu
postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r., (Dz.U. z 2021 r. poz.
534 z późn. zm.)

•

tytuły wykonawcze wystawiane przez organy orzekające w
postępowaniu karnym skarbowym na podstawie ustawy z dnia 10
września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2021 r. poz. 408 z
późn. zm.)
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Kodeks postępowania cywilnego - katalog główny tytułów:
1. orzeczenie
sądu
prawomocne
lub
podlegające
natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta
przed sądem
2. orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub
podlegające natychmiastowemu wykonaniu
3. inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy
podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej
4. akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który
obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania
rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie
określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie
oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania
obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest
wykonanie
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Kodeks postępowania cywilnego - katalog główny tytułów:
5. akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który
obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w
akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli
waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego
uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do
którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi
klauzuli wykonalności
6. akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca
dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub
prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się
egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia
wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu
wierzycielowi.
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Klauzula wykonalności przybiera postać wzmianki umieszczonej na tytule
egzekucyjnym poprzez odciśnięcie pieczęci lub nadruk. Treść tej wzmianki jest
określona rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 roku w
sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności (Dz.U. z 2014, poz. 1092 z późn.
zm.) Brzmi ona obecnie:
„W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ….. 20….. r. Sąd ….. w ….. / Referendarz
sądowy w Sądzie ….. w. …. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w
całości / w zakresie ….. oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom,
których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy
o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.".
Jeżeli klauzulę wykonalności umieszcza się na wyroku, opuszcza się
wyrazy: "W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej".
Jeżeli klauzulę wykonalności umieszcza się na orzeczeniu, w treści klauzul
zaznacza się, czy orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne, czy jako
natychmiast wykonalne.
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. w
określenia brzmienia klauzuli wykonalności jeżeli sąd lub referendarz sądowy, nadając
wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, który opiewa na świadczenie pieniężne w
obcej, zobowiązuje komornika do przeliczenia tego świadczenia na walutę polską,
wykonalności zawiera ponadto następującą treść:

sprawie
klauzulę
walucie
klauzula

" Sąd/Referendarz sądowy zobowiązuje komornika do przeliczenia świadczenia pieniężnego
wyrażonego w walucie obcej na walutę polską według średniego kursu waluty obcej
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia planu podziału, a jeżeli planu
nie sporządza się - na dzień wypłaty kwoty wierzycielowi.„
W przypadku, o którym mowa wart. 7941 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
postępowania cywilnego, klauzula wykonalności zawiera ponadto następującą treść:
„ Koszty postępowania klauzulowego należne wierzycielowi od dłużnika wynoszą…”

Kodeks

Ponadto w treści klauzuli wykonalności wskazuje się:
1) numer PESEL lub NIP wierzyciela i dłużnika będących osobami fizycznymi, jeżeli są oni
obowiązani do jego posiadania lub posiadają go, nie mając takiego obowiązku, lub
2)numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym
właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP wierzyciela i dłużnika niebędących osobami fizycznymi,
którzy nie mają obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli są oni obowiązani
do jego posiadania.
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Postępowanie windykacyjne przedsądowe:
•
•

•
•
•
•

nawiązanie kontaktu z dłużnikiem, poczynając od kontaktu
korespondencyjnego, poprzez telefoniczny, mailowy, aż do kontaktu
bezpośredniego
analiza dokumentacji, analiza sposobu zabezpieczenia realizacji
umów w celu określenia trybu postępowania, analiza realizacji
zadań przez odpowiedzialnych pracowników, kontrole realizacji
postanowień umownych (obowiązki stron, terminy), przekaz
informacji międzystanowiskowej w PUP, monitoring zatrudnienia na
stanowiskach refundowanych, wysyłanie pism monitorujących,
analiza stron www, rozmowy, negocjacje, propozycje zawarcia
ugody,
bieżące monitorowanie przebiegu realizacji spłaty należności
kierowanie wezwań do zapłaty
przygotowanie projektów ugody z dłużnikiem
wypowiadanie umów z podaniem stanu i struktury należności,
terminu zapłaty
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Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego
i ponadto zawierać:
1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa
majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu,
chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota
pieniężna;
2) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających
żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również
właściwość sądu;
3) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego
pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy
takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.
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Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa,
nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności
i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz
wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności
wnioski o:
1) wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda
świadków i biegłych;
2) dokonanie oględzin;
3) polecenie
pozwanemu
dostarczenia
na
rozprawę
dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego
do przeprowadzeni dowodu, lub przedmiotu oględzin;
4) żądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach,
urzędach lub u osób trzecich.
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Zawieszenie postępowania - egzekucji w administracji
Postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu w całości
lub w części:

• w razie wstrzymania wykonania, odroczenia terminu
wykonania obowiązku albo rozłożenia na raty spłat
należności pieniężnej
• w razie śmierci zobowiązanego, jeżeli obowiązek nie jest
ściśle związany z osobą zmarłego
• w razie utraty przez zobowiązanego zdolności do czynności
prawnych i braku jego przedstawiciela ustawowego
• na żądanie wierzyciela
• W innych przypadkach przewidzianych w ustawach

Dochodzenie należności Funduszu Pracy

Umorzenie postępowania egzekucyjnego - egzekucji w administracji
Postępowanie egzekucyjne umarza się:
•
•
•
•
•

jeżeli obowiązek został wykonany przed wszczęciem postępowania
jeżeli obowiązek nie jest wymagalny, został umorzony lub wygasł z innego
powodu albo jeżeli obowiązek nie istniał
jeżeli egzekwowany obowiązek został określony niezgodnie z treścią
obowiązku wynikającego z decyzji organu administracyjnego, orzeczenia
sądowego albo bezpośrednio z przepisu prawa
gdy zachodzi błąd co do osoby zobowiązanego lub gdy egzekucja nie może
być prowadzona ze względu na osobę zobowiązanego
jeżeli obowiązek o charakterze niepieniężnym okazał się niewykonalny

Dochodzenie należności Funduszu Pracy

Umorzenie postępowania egzekucyjnego - egzekucji w administracji
Postępowanie egzekucyjne umarza się:
•

w przypadku śmierci zobowiązanego, gdy obowiązek jest ściśle związany z
osobą zmarłego

•

jeżeli egzekucja administracyjna lub zastosowany środek egzekucyjny są
niedopuszczalne albo zobowiązanemu nie doręczono upomnienia, mimo iż
obowiązek taki ciążył na wierzycielu
jeżeli postępowanie egzekucyjne zawieszone na żądanie wierzyciela nie
zostało podjęte przed upływem 12 miesięcy od dnia zgłoszenia tego żądania
na żądanie wierzyciela
w innych przypadkach przewidzianych w ustawach

•
•
•

Dochodzenie nienależnie pobranych świadczeń
Funduszu Pracy
Przedawnienie roszczeń - art. 76
3. Roszczenia z tytułu zasiłków, stypendiów i innych świadczeń pieniężnych
finansowanych z Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia
spełnienia warunków do ich nabycia przez uprawnioną osobę, a roszczenia
powiatowego urzędu pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia ich
wypłaty.
3a. Roszczenia do należnych a niepobranych kwot zasiłków dla
bezrobotnych i innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy ulegają
przedawnieniu z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich do dyspozycji.
4. Roszczenia pracodawców z tytułu refundacji z Funduszu Pracy należnych
świadczeń ulegają przedawnieniu z upływem 12 miesięcy od dnia, w którym
roszczenie stało się wymagalne.
5. W zakresie nieuregulowanym w ust. 2-4 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny dotyczące przerwania biegu
przedawnienia.

Dochodzenie nienależnie pobranych świadczeń
Funduszu Pracy
Przedawnienie roszczeń - kodeks cywilny
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin
przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia
okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże koniec terminu
przedawnienia
przypada
na
ostatni
dzień
roku
kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż
dwa lata. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, kiedy
roszczenie stało się wymagalne. A zatem nie mogą przedawnić
się roszczenia niewymagalne.
Termin przedawnienia biegnie od dnia wymagalności a więc
od momentu gdy dłużnik zobowiązany był do spełnienia
swojego świadczenia (np. zapłaty ceny)
(art. 118 kc)

Dochodzenie nienależnie pobranych świadczeń
Funduszu Pracy
Przedawnienie roszczeń - kodeks cywilny
Przerwanie biegu przedawnienia powoduje każda czynność
przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznania
sprawy lub egzekwowania roszczeń albo przed sądem
polubownym, przedsięwzięta w celu dochodzenia ustalenia
albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.
Do tego typu czynności zaliczamy: wniesienie wniosku o
wszczęcie egzekucji, wniesienie pozwu o świadczenie do sądu.
Ponadto przerwanie biegu przedawnienia następuje przez
uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie
przysługuje lub przez wszczęcie mediacji.
(art. 123 kc)

Dochodzenie nienależnie pobranych świadczeń
Funduszu Pracy
Przedawnienie roszczeń - kodeks cywilny

Ważne
Podczas toczącego się sporu sąd nie bierze pod uwagę
z urzędu upływu terminu przedawnienia. Jeśli dłużnik zamierza
wykorzystać fakt, że nastąpiło przedawnienie roszczeń,
konieczne jest złożenie pisma procesowego podnoszącego
zarzut przedawnienia.

Dochodzenie należności Funduszu Pracy

Przedawnienie roszczeń - ustawa o systemie ubezpieczeń
społecznych - Art. 24 (Dz.U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.)
4. Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po
upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne,
z zastrzeżeniem ust. 5-6.
5. Nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek
zabezpieczone hipoteką lub zastawem, jednakże po upływie
terminu przedawnienia należności te mogą być egzekwowane
tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych
składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia.

Dochodzenie należności Funduszu Pracy

Przedawnienie roszczeń - ustawa o systemie ubezpieczeń
społecznych - Art. 24 (Dz.U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.)
5a. Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a
rozpoczęty ulega zawieszeniu od dnia zawarcia umowy, o
której mowa wart. 29 ust. la, do dnia terminu płatności
odroczonej należności z tytułu składek lub ostatniej raty.
5b. Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od podjęcia
pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania
należności z tytułu składek, o której dłużnik został zawiadomiony
do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego .

Dochodzenie należności Funduszu Pracy

Przedawnienie roszczeń - ustawa o systemie ubezpieczeń
społecznych - Art. 24 (Dz.U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.)
5c. Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości.
Po przerwaniu bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się na
nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się
postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego
lub jego umorzeniu.
5d. Przedawnienie należności z tytułu składek wynikających z
decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej lub następcy
prawnego następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym decyzja została wydana.

Dochodzenie należności Funduszu Pracy

Przedawnienie roszczeń - ustawa o systemie ubezpieczeń
społecznych - Art. 24 (Dz.U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.)
5e. Bieg terminu przedawnienia zawiesza się, jeżeli wydanie
decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia
wstępnego przez inny organ lub sąd. Zawieszenie biegu terminu
przedawnienia trwa do dnia, w którym decyzja innego organu
stała się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło się,
nie dłużej jednak niż przez 2 lata.
5f. Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu od dnia
wszczęcia przez Zakład postępowania w sprawie wydania
decyzji ustalającej obowiązek podlegania ubezpieczeniom
społecznym, podstawę wymiaru składek lub obowiązek
opłacania składek na te ubezpieczenia do dnia, w którym
decyzja stała się prawomocna.

Dochodzenie należności Funduszu Pracy

Przedawnienie roszczeń - ustawa o systemie ubezpieczeń
społecznych - Art. 24 (Dz.U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.)
6. Bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w ust. 4, ulega
zawieszeniu od dnia śmierci spadkodawcy do dnia
uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu
nabycia spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia
dziedziczenia, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym upłynęły
2 lata od śmierci spadkodawcy.
6a. Nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez
Zakład z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a
w razie ich braku - na poczet przyszłych składek, chyba że
płatnik składek złoży wniosek o zwrot składek, z zastrzeżeniem
ust. 6c, 8 i 8d.

Dochodzenie należności Funduszu Pracy

Przedawnienie roszczeń - ustawa o systemie ubezpieczeń
społecznych - Art. 24 (Dz.U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.)
6b.Zakład zawiadamia płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych
składek, które zgodnie z ust. 6a mogą być zwrócone, jeżeli kwota nienależnie
opłaconych składek przekracza dziesięciokrotność kwoty kosztów upomnienia w
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
6c. Po stwierdzeniu, że składki zostały nienależnie opłacone, płatnik składek może
złożyć wniosek o ich zwrot.
6d.Nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od dnia
wpływu wniosku, o którym mowa w ust.6c
6c. Zwrot następuje w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy płatnika
składek zewidencjonowany na koncie płatnika składek. W przypadku braku
płatnika składek nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi następcy
prawnemu w terminie i na zasadach określonych dla płatnika składek.

Dochodzenie należności Funduszu Pracy

Wniosek do ZUS o zwrot nienależnie opłaconych składekustawa o systemie ubezpieczeń społecznych - Art. 24 (Dz.U. z
2021 r. poz. 423 z późn. zm.)
6b.Zakład zawiadamia płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych
składek, które zgodnie z ust. 6a mogą być zwrócone, jeżeli kwota nienależnie
opłaconych składek przekracza dziesięciokrotność kwoty kosztów upomnienia w
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
6c. Po stwierdzeniu, że składki zostały nienależnie opłacone, płatnik składek może
złożyć wniosek o ich zwrot.

6d.Nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od dnia
wpływu wniosku, o którym mowa w ust.6c
6c. Zwrot następuje w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy płatnika
składek zewidencjonowany na koncie płatnika składek. W przypadku braku
płatnika składek nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi następcy
prawnemu w terminie i na zasadach określonych dla płatnika składek.

Dochodzenie należności Funduszu Pracy

Wniosek do ZUS o zwrot nienależnie opłaconych składekustawa o systemie ubezpieczeń społecznych - Art. 24 (Dz.U. z
2021 r. poz. 423 z późn. zm.)
6e. Jeżeli nienależnie opłacone składki nie zostaną zwrócone w terminie
określonym w ust. 6d, podlegają oprocentowaniu w wysokości równej odsetkom
za zwłokę pobieranym od zaległości podatkowych, od dnia złożenia wniosku, o
którym mowa w ust. 6c.
6f. W przypadku braku płatnika składek lub jego następcy prawnego Zakład
zawiadamia ubezpieczonego o kwocie nienależnie opłaconych składek w części
sfinansowanej przez ubezpieczonego i na jego wniosek zwraca nienależnie
opłacone składki na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Przepisy ust. 6c-6e
stosuje się odpowiednio.
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Przedawnienie roszczeń - ustawa o systemie ubezpieczeń
społecznych - Art. 24 (Dz.U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.)
6g. Nienależnie opłacone składki ulegają przedawnieniu po
upływie 5 lat, licząc od dnia:
1)otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6b;
2) opłacenia składek, w przypadku braku zawiadomienia, o
którym mowa w ust. 6b.

Ustawa o SUS

Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt 9 ustawy o SUS: Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i
rentowym podlegają (…) osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
są: (…) osobami pobierającymi zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub
stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego
dorosłych, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy, zwanymi dalej

„bezrobotnymi”; (…).

Ustawy o ŚOZ

Zapis art. 85 ust 6 ustawy o ŚOZ określa płatników składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Brzmi on następująco: Za bezrobotnego pobierającego zasiłek lub stypendium składkę
jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza właściwy

powiatowy urząd pracy.

Ustawa o SUS

 Zgodnie z art. 18 ust 4 pkt 3 ustawy o SUS:
 Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe: (…) bezrobotnych – stanowi
kwota zasiłku, świadczenia integracyjnego lub
stypendium (…).

Ustawa o SUS

 Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o SUS: nie podlegają
ubezpieczeniu
wypadkowemu
bezrobotni
pobierający zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie
integracyjne (…). Z kolei zgodnie z art. 13 pkt 9 w/w
ustawy obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu,
rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają
osoby fizyczne w następujących okresach: bezrobotni
- od dnia nabycia prawa do zasiłku, świadczenia
integracyjnego lub stypendium do dnia utraty prawa
do nich. Składki na ubezpieczenie wypadkowe,
emerytalne i rentowe bezrobotnych finansują w
całości powiatowe urzędy pracy z Funduszu Pracy
(art. 16 ust. 3 i 9 ustawy o SUS).

Ustawa o ŚOZ

 Zapis art. 73 pkt 7 ustawy o ŚOZ brzmi: Obowiązek
ubezpieczenia zdrowotnego: (…) osób, o których
mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24 (bezrobotni
niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu), powstaje z dniem
uzyskania statusu bezrobotnego, a wygasa z dniem
utraty tego statusu(…).

Ustawa o ŚOZ

Z kolei art. 81 ust 8 pkt 5 ustawy o ŚOZ brzmi; Podstawą wymiaru składek na
ubezpieczenie zdrowotne dla: (…) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24,
(bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego
tytułu)

jest

kwota

odpowiadająca

wysokości

pobieranego

zasiłku

dla

bezrobotnych lub stypendium, a w przypadku niepobierania przez bezrobotnego
zasiłku

lub

stypendium

-

kwota

odpowiadająca

wysokości

zasiłku

dla

bezrobotnych, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy (…).

Obowiązek ubezpieczeń społecznych

 Art. 9 ust. 2 ustawy o SUS: Osoba spełniająca warunki do objęcia
obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku
tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4–6 i 10, jest objęta
obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał
najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek,
być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z
pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł
ubezpieczeń, z zastrzeżeniem ust. 2c i 7.

Wymiar składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe
bezrobotnych
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i
wypadkowe bezrobotnych stanowi kwota zasiłku lub stypendium łącznie z
kwotą podatku dochodowego.
Stopa procentowa skł. na ubezp. wypadkowe wynosi:
od 01.1999 do 12.2002 - 1,62%
od 01.2003 do 03.2006 - 0,97%
od 04.2006 do nadal–w zależności od PUP, np. 0,84%.

Stopy procentowe składek emerytalnych
Obecnie stopy procentowe składek emerytalnych wynosi
19,52% podstawy wymiaru - na ubezp. emerytalne.
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie rentowe wynosi:
od 01.1999 do 06.2007 – 13,00%
od 07.2007 do 12.2007 – 10,00%
od 01.2008 do 01.2012 – 6,00%
od 02.2012 do nadal – 8,00%

Jest do 31.12.2021:

Płatnik składek jest zobowiązany złożyć imienny raport miesięczny korygujący, o którym
mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie
lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zakład, z
zastrzeżeniem ust. 7b. (art. 41 ust. 7a ustawy o SUS)

Będzie od 01.01.2022:
Płatnik składek jest obowiązany złożyć imienny raport miesięczny korygujący, o którym
mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości we własnym
zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zakład, z
zastrzeżeniem ust. 7b i art. 48d.

Od 01.01.2022: Art. 48d.

1. Deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego płatnik składek nie może
złożyć po upływie 5 lat od dnia, w którym upłynął termin opłacenia składek rozliczonych w
tej deklaracji i w tym raporcie.
2. Do biegu terminu, o którym mowa w ust. 1, przepisów art. 24 ust. 5 i 6 nie stosuje się.
3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Zakład ewidencjonuje dane wyłącznie na
kontach ubezpieczonych, w trybie określonym w art. 48b ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, przepisów art. 24 ust. 2 i 6a–6f nie stosuje się.
5. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia

emerytalne, rentowe, chorobowe

i wypadkowe może być zewidencjonowana na kontach ubezpieczonych wyłącznie na
podstawie prawomocnego orzeczenia sądu albo prawomocnej decyzji.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku, gdy podstawę wymiaru składek stanowi

zadeklarowana kwota.
7. Zakład nie przyjmuje deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego
złożonych po terminie określonym w ust. 1.
8. W przypadku korygowania imiennego raportu miesięcznego, w zakresie danych, o których
mowa w ust. 6, płatnik składek składa wyłącznie ten raport, wypełniając jedynie pola, które
ulegają zmianie, oraz dane identyfikacyjne płatnika składek oraz ubezpieczonego.

Zarządzanie listami wypłat świadczeń.

Mechanizm naliczania i korygowania list wypłat w oprogramowaniu
Syriusz jest bardzo złożony i obejmuje kluczowe funkcjonalności
systemu mające wpływ na prawidłowość wydatkowania środków
publicznych na świadczenia wypłacane klientom urzędów pracy.
Należy posiadać uprawnienia do tych funkcji:
 proces aktualizacji liczb osób przyporządkowanych do list
zasiłkowych,
 funkcja grupowego
zasiłkowymi,

przenoszenia

osób

pomiędzy

listami

 usuwanie list wypłat o statusie rozliczona lub rozliczona
memoriałowo

Aktualizacja liczby osób na listach zasiłkowych

W celu zapewnienia poprawnego wykazywania aktualnej liczby
osób przypisanych do listy zasiłkowej należy w harmonogramie
zadań (w komponencie Administracja Lokalna) dodać proces
„Aktualizacja liczby osób na listach zasiłkowych” i uruchamiać go w
trybie codziennym

Aktualizacja liczby osób na listach zasiłkowych

Aktualizacja liczby osób na listach zasiłkowych
Poprawność wykonywania procesu można sprawdzić́ na liście „Stan
procesów” w komponencie <Administracja Lokalna> pod pozycją
"Aktualizacja liczby osób na listach zasiłkowych”.

W zależności od zdefiniowanego harmonogramu zadań proces może
być uruchomianych w różnych odstępach czasowych.

Grupowe przenoszenie osób pomiędzy listami zasiłkowymi.
Proces grupowego przenoszenia osób pomiędzy listami zasiłkowymi
jest dostępny z menu kontekstowego na oknie "Listy zasiłkowe„

Grupowe przenoszenie osób pomiędzy listami zasiłkowymi.

W celu zapewnienia poprawnego wykazywania aktualnej liczby osób
przypisanych do listy zasiłkowej należy w harmonogramie zadań (w
komponencie Administracja Lokalna) dodać proces „Aktualizacja liczby osób na
listach zasiłkowych” i uruchamiać go w trybie codziennym

rugi proces „Usuwanie osób nieaktywnych z listy zasiłkowej” daje możliwość
usunięcia listy powiązanej z osobą
dla której, status osoby na dzień uruchomienia procesu wskazuje okres
nieaktywności.
W obu przypadkach, procesy można uruchomić tylko wtedy, kiedy w systemie
jest zalogowana jedna osoba

Aktualizacja liczby osób na listach zasiłkowych

Drugi proces „Usuwanie osób nieaktywnych z listy zasiłkowej” daje
możliwość usunięcia listy powiązanej z osobą dla której, status
osoby na dzień uruchomienia procesu wskazuje okres
nieaktywności.
W obu przypadkach, procesy można uruchomić tylko wtedy, kiedy
w systemie jest zalogowana jedna osoba

Obsługa świadczeń niepobranych po upływie sześciu
miesięcy od daty wypłaty.

Obsługa niepobranej i przedawnionej wypłaty:
 sporządzenie raportu świadczeń przedawnionych,
 zarejestrowanie decyzji o przedawnieniu wypłaty świadczenia,
 naliczenie korekty indywidualnej z opcją ‘korekta przedawnionej
wypłaty niepobranej’.

Raport świadczeń przedawnionych
w oknie startowym wybrać Formalna ObsługaBeneficjenta->Raporty->Wypłat>Świadczenia niepobrane, a następnie w sekcji Sposób wyboru przełączyć się na
Przedawnienia.
W sekcji Za okres należy podać okres, w którym następuje przedawnienie
niepobranych wypłat i zwrotów. W
przypadku przedawnień możliwe jest określenie miesiąca i roku oraz podanie okresu:
daty początku i końca, w którym nastąpiło przedawnienie.

Utworzenie decyzji i naliczenie korekty przedawnionego świadczenia.
Zarejestrowanie decyzji o przedawnieniu wypłaty świadczenia.

Dla

decyzji

‘przedawnienie’

wymagane

jest

wprowadzenie

kodu

świadczenia oraz okresu, którego dotyczy przedawnienie wypłaty (za jaki
okres świadczenie nie powinno już być naliczane do wypłaty ze względu na
niepobranie tej wypłaty w ciągu 6 miesięcy). Analiza świadczeń pokazuje

takie

świadczenie

jako

przysługujące,

ale

przy

naliczaniu

korekty

przedawnionej wypłaty stosowany jest inny sposób naliczenia kwot. W
słowniku decyzji RPd063 została dodana pozycja o kodzie ‘PRZEDAWN’,
nazwie: ‘Uznanie niepobranej wypłaty świadczenia za przedawnioną.’,

podstawie prawnej: ‘art.76 ust.3a’.

Po zaznaczeniu tryb korekty ‘Korekta przedawnionej wypłaty niepobranej’,
sprawdzone zostanie:
czy zadany okres analizy obejmuje jeden miesiąc – jeśli nie, to zostaje
wyświetlony komunikat błędu o treści: ‘Dla korekty przedawnionej
wypłaty niepobranej data początkowa nie może być różna od daty
końcowej.’ (okres analizy podawany jest w miesiącach),
czy

ostatnia

wypłata

naliczona

za

podany

okres

analizy

jest

niepobrana, przedawniona i jest w kwocie dodatniej (każde brutto na
pozycji wypłaty (za wyjątkiem alimenty/inn-potr/w-alim/w-inn-po) jest
>=0

jest >=0) – jeśli tak nie będzie, to zostaje wyświetlony komunikat ostrzegający o treści:
‘Korekta przedawnionej wypłaty niepobranej nie zostanie wykonana ponieważ:
ostatnia wypłata za wskazany okres została pobrana lub jest to zwrot
wypłata nie jest przedawniona
Proces naliczenia korekty niepobranej wypłaty został przerwany.’;
czy istnieje zatwierdzona decyzja nieanulowana dot. uznania wypłaty danego świadczenia za
okres analizy jako wypłaty przedawnionej, jeśli nie, to zostaje wyświetlony komunikat

ostrzegający o treści:
‘Korekta przedawnionej wypłaty niepobranej nie zostanie wykonana ponieważ:
- nie zarejestrowano decyzji o przedawnieniu wypłaty niepobranej dla świadczeń: kod
świadczenia
Proces naliczenia korekty niepobranej wypłaty został przerwany.’

To sprawdzenie jest wykonywane dla każdego świadczenia, które jest na wypłacie, za
wyjątkiem świadczeń: ALIMENTY, W-ALIMEN, INN-POTR, W-INN-PO, ODSETKI, W-ODSET, PS, SI,
SPADEK.

Kompleksowa obsługa należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
W przypadku pobrania przez klienta RP nienależnego świadczenia, po wprowadzeniu odpowiednich zmian dotyczących
decyzji o uprawnieniach klienta do świadczeń, system umożliwia analizę dokonanych wypłat i wyliczenie kwoty zwrotu
nienależnie pobranego świadczenia.


Naliczona zostaje korekcyjna lista wypłat, na której wykazywana jest kwota zwrotu i wydawana jest decyzja
zobowiązująca klienta RP do zwrotu świadczenia w wyliczonej kwocie.



Jeśli osoba zrealizuje zwrot w wyznaczonym terminie wówczas na liście korekcyjnej pozycja zwrotu zostanie
oznaczona jako zrealizowana, a następnie dekretacja listy kończy obsługę zwrotu.



Jeśli natomiast osoba nie realizuje zwrotu w przewidzianym terminie wówczas kwota tego zwrotu na liście korekcyjnej
zostaje zadekretowana jako niezrealizowana i powinna być zarejestrowana w systemie jako należność do spłaty.



Należność może zostać rozłożona na raty, zrealizowana w terminie późniejszym lub może zostać umorzona w części
lub całości. Klient RP otrzymuje wówczas odpowiednią decyzję zawierającą informację na temat realizacji spłaty
należności.



W przypadku, gdy klient RP jest zarejestrowany w urzędzie i nadal pobiera świadczenia, kwotę należności można
potrącić w całości lub części od kolejnych wypłat, przyznając świadczenie ZN.



W przeciwnym wypadku rejestruje się spłatę należności, gdy osoba dokonuje wpłaty. W systemie rejestrowany jest

aktualny stan realizacji spłaty należności - odzyskana kwota należności w całości lub części. Po otrzymaniu informacji
z księgowości o otrzymanej spłacie, powinna ona zostać zarejestrowana w systemie (albo poprzez aplikację FOB
albo poprzez aplikację MF). Po zarejestrowaniu spłaty należy wykonać przesył do modułu FK, który dokona rozbicia
spłaconej kwoty na poszczególne składniki świadczeń.

Obsługa spadku.
Obsługę spadku wykorzystuje się do naliczenia wypłaty dla osoby
upoważnionej po zgonie bezrobotnego.
 Proces

rejestracji

danych

należy

rozpocząć

od

wprowadzenia

wyrejestrowania osoby zdarzeniem W/U i w następnym kroku wstrzymać
świadczenie za okres w którym osoba nie pobrała należnej wypłaty.



Wstrzymanie wypłaty wprowadzamy po wydaniu decyzji powiązanej ze
zdarzeniem W/U lub ręcznej decyzji w której okres pokrywa się z okresem
za jaki osoba nie pobrała należnego świadczenia.

Obsługa spadku.

Obsługa spadku.
 Następnie należy wprowadzić informację o spadku za okres w którym
nastąpiło wstrzymanie świadczenia.
 Informację o spadku należy zarejestrować przez dodanie decyzji ręcznej
i wskazanie świadczenia o nazwie „SPADEK” w sekcji „parametry
świadczeń”. Należy uzupełnić parametry "kwota świadczenia" i "podatek

od spadku" wartościami wyliczonymi przez użytkownika.
 Kwotę podatku należy zaokrąglić do pełnych złotych.
 Wskazać nazwy decyzji np. „SWIAD”.
 Ważne, aby nazwa wariantu zaczynała się od słowa SWIAD.

Obsługa spadku.

Obsługa spadku.

Obsługa spadku.
Po wprowadzeniu ww decyzji i nadaniu numeru można przystąpić do
naliczenia korekty indywidualnej

Obsługa spadku.

W przypadku, gdy jest kilku spadkobierców i wiadomo, że nie wszyscy
pobiorą wypłatę spadku w tym samym dniu, można przyznać SPADEK
kilkoma decyzjami i naliczać korektę indywidualną w kilku krokach z różnymi
datami wypłaty - po rozliczeniu jednej korekty jako pobranej można

przyznać kolejny SPADEK i naliczyć kolejną korektę.
Jeśli spadek zostanie naliczony w całości na jednej korekcie to w przypadku
niepobrania spadku przez jednego ze spadkobierców należy skorygować
dokumenty w FK, ponieważ na liście wypłat nie będzie możliwości

zaznaczania

niepobrania

wypłaty

i naliczania korekty tylko dla niego.

przez

konkretnego

spadkobiercę

Obsługa spadku.

 Kwota SPADKU i PODATKU od spadku nie będzie wykazywana na
deklaracji PIT-11 bezrobotnego,
 Uwzględniona zostanie na deklaracji PIT 4R w części C.2 „Zaliczki
pobrane przez płatników".

Dziękuję za uwagę
Życzę powodzenia w Państwa
zawodowej przyszłości

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów tytułów wykonawczych
stosowanych w egzekucji administracyjnej
1)

z dnia 12 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 176)
(zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 838)
Na podstawie art. 26 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z
2020 r. poz. 1427, 1492 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11 i 41) zarządza się, co następuje:
§ 1 Określa się wzór:
1) tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 1 do
rozporządzenia;
2) tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, stanowiący
załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) kolejnego tytułu wykonawczego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 1a 2)Do dnia 30 września 2021 r. może być stosowany wzór tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji
należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 2 3)Wzory tytułów wykonawczych stanowiące załączniki do rozporządzenia, o którym mowa w § 3, mogą być
stosowane nie dłużej niż do dnia 30 września 2021 r.
§ 3 Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych
stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz.U. poz. 968).
§ 4 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2021 r.

Załącznik 1. TW-1: Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych (wzór).
(patrz oryginał)

Załącznik 2. TW-2: Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (wzór).
(patrz oryginał)

Załącznik 3. TW-3: Kolejny tytuł wykonawczy (wzór).
(patrz oryginał)

Załącznik 4. TW-1 : Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych (wzór).
4)

patrz oryginał uwzględniający zmiany

1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).
2) § 1a dodany rozporządzeniem z dnia 29.04.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 838), które wchodzi w życie 5.05.2021 r.
3) § 2 zmieniony rozporządzeniem z dnia 29.04.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 838), które wchodzi w życie 5.05.2021 r.
4) Załącznik 4 dodany rozporządzeniem z dnia 29.04.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 838), które wchodzi w życie 5.05.2021 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być
wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia
1)

z dnia 30 października 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1494)
tj. z dnia 3 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 131)
(zm. )
Na podstawie art. 15 § 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z
2016 r. poz. 599, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1 Rozporządzenie określa należności pieniężne, inne niż określone w art. 15 § 3a ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwanej dalej „ustawą”, których egzekucja może być
wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia.
§ 2 Egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia w przypadku, gdy
dotyczy:
1) należności pieniężnych, w przypadku których, na podstawie przepisów szczególnych, przed skierowaniem
sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego zobowiązanemu zostało doręczone wezwanie do zapłaty;
2) należności pieniężnych, których obowiązek uiszczenia powstaje z mocy prawa, a wysokość tych należności
została określona w ostatecznym orzeczeniu;
3) należności pieniężnych wynikających z orzeczeń, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności;
4) należności pieniężnych dochodzonych w ponownie wszczętej egzekucji administracyjnej w przypadku, o
którym mowa w art. 61 ustawy;
5) należności pieniężnych państw członkowskich Unii Europejskiej/Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego
Handlu dochodzonych na podstawie art. 84 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z
dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 166 z
30.04.2004, str. 1, z późn. zm.3) - Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, tom 5, str. 72);
6) kosztów upomnienia;
7) kosztów egzekucyjnych;
8) grzywien w celu przymuszenia nakładanych w postępowaniu egzekucyjnym obowiązków o charakterze
niepieniężnym;
9) odszkodowań orzeczonych w sprawach o naprawienie szkód wyrządzonych przez skazanych w mieniu
zakładów karnych i aresztów śledczych.
§ 3 Egzekucja administracyjna może być również wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia:
1) do dnia 31 grudnia 2015 r. - w przypadku grzywien wymierzonych mandatem karnym i innych należności
pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym skarbowym;
2) w przypadku grzywien nałożonych do dnia 31 grudnia 2015 r. w drodze mandatu karnego w postępowaniu w
sprawach o wykroczenia.
§ 4 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia4).5)

1) Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Rozwoju i Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt
2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Rozwoju i Finansów (Dz.U. poz. 1595).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 868, 1228, 1244, 1579, 1860 i
1948.
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 43, Dz.Urz. UE L 338 z
22.12.2010, str. 35, Dz.Urz. UE L 344 z 29.12.2010, str. 1, Dz.Urz. UE L 149 z 08.06.2012, str. 4, Dz.Urz. UE L 349 z
19.12.2012, str. 45, Dz.Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz.Urz. UE L 188 z 09.07.2013, str. 10 oraz Dz.Urz. UE L 346 z
20.12.2013, str. 27.
4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 31 października 2014 r.
5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. poz. 1541, z 2003 r. poz. 106
oraz z 2004 r. poz. 79), które w części dotyczącej określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez
uprzedniego doręczenia upomnienia, utraciło moc z dniem 22 maja 2014 r. na podstawie art. 127 ustawy z dnia 11 października
2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz.U. poz.
1289).

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie postępowania wierzycieli
należności pieniężnych
1)

z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2083)
Na podstawie art. 6 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z
2020 r. poz. 1427 i 1492) zarządza się, co następuje:
§ 1 Rozporządzenie określa:
1) formy działań informacyjnych podejmowanych wobec zobowiązanego zmierzających do dobrowolnego
wykonania przez niego obowiązku, zwanych dalej „działaniami informacyjnymi”, przypadki, w których mogą być te
działania podejmowane, oraz sposób ich ewidencjonowania;
2) tryb postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do
zastosowania środków egzekucyjnych.
§2
1. Wierzyciel może podejmować działania informacyjne w przypadku, gdy okres do upływu terminu przedawnienia
należności pieniężnej jest dłuższy niż 6 miesięcy, a tytuł wykonawczy nie został wystawiony.
2. Działania informacyjne są podejmowane w formie ustnej lub pisemnej.
3. Działania informacyjne są ewidencjonowane w systemie teleinformatycznym wierzyciela, jeżeli istnieją warunki
techniczne do ich ewidencjonowania w takim systemie, albo w postaci papierowej.
4. Zewidencjonowaniu podlegają forma działania informacyjnego, data jego podjęcia oraz imię i nazwisko osoby,
która podjęła działanie informacyjne.
§ 3 Wierzyciel przesyła zobowiązanemu upomnienie, o ile jest wymagane, w zakresie należności pieniężnej, której
wysokość:
1) przekracza dziesięciokrotność kosztów upomnienia:
a) niezwłocznie - jeżeli nie zostały podjęte działania informacyjne,
b) przed upływem 21 dni od dnia, w którym po raz pierwszy podjęto działanie informacyjne;
2) nie przekracza dziesięciokrotności kosztów upomnienia - przed upływem 6 miesięcy poprzedzających upływ
terminu przedawnienia należności pieniężnej.
§ 4 Wierzyciel może wystawić upomnienie dotyczące więcej niż jednej należności pieniężnej, jeżeli są one
należne od tego samego zobowiązanego.
§ 5 W przypadku gdy egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia,
wierzyciel wystawia tytuł wykonawczy obejmujący należność pieniężną, której wysokość:
1) przekracza dziesięciokrotność kosztów upomnienia:
a) niezwłocznie - jeżeli nie zostały podjęte działania informacyjne,
b) przed upływem 21 dni od dnia, w którym po raz pierwszy podjęto działanie informacyjne;
2) nie przekracza dziesięciokrotności kosztów upomnienia - przed upływem 6 miesięcy poprzedzających upływ
terminu przedawnienia należności pieniężnej.
§ 6 W przypadku wystawienia tytułów wykonawczych obejmujących należności pieniężne, których dotyczy jedno
upomnienie, wierzyciel wykazuje koszty upomnienia w tytule wykonawczym obejmującym należność pieniężną o
najwcześniejszym terminie płatności.
§ 7 Wierzyciel może przekazać zbiorczo do organu egzekucyjnego informacje, o których mowa w art. 26 § 1e
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwanej dalej „ustawą”, w
odniesieniu do więcej niż jednego tytułu wykonawczego wystawionego na tego samego zobowiązanego.
§ 8 Jeżeli wierzyciel będący jednocześnie organem egzekucyjnym, o którym mowa w art. 19 § 2 ustawy, nie jest
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zobowiązanego, przekazuje tytuł wykonawczy do
właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
§ 9 W przypadku przekazania organowi egzekucyjnemu tytułu wykonawczego w sposób, o którym mowa w art. 26
§ 1c pkt 2 ustawy, wierzyciel dołącza jego odpisy w liczbie po jednym egzemplarzu dla każdego zobowiązanego.
§ 10 Wierzyciel występuje do organu egzekucyjnego o:
1) podanie informacji dotyczącej nadania tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu do egzekucji
administracyjnej lub wysokości kosztów egzekucyjnych;
2) nadanie klauzuli o skierowaniu dalszego tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej - w przypadku, o
którym mowa w art. 26c § 2b ustawy.
§ 11 Do zmienionego tytułu wykonawczego przepisy § 9 i § 10 stosuje się odpowiednio.
§ 12 Do kolejnego tytułu wykonawczego przepisy § 9 i § 10 pkt 1 stosuje się odpowiednio.
§ 13 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2021 r.2)

1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie
postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1294), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1553 i 2070).

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie danych zawartych w upomnieniu
1)

z dnia 4 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2194)
Na podstawie art. 15 § 3e ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1427 i 1492) zarządza się, co następuje:
§ 1 Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych zawartych w upomnieniu, o którym mowa w art. 15 § 1
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwanym dalej „upomnieniem”.
§ 2 Upomnienie zawiera:
1) numer i datę wystawienia upomnienia;
2) nazwę wierzyciela, adres jego siedziby lub jednostki organizacyjnej;
3) imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego i adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby, a także znany
wierzycielowi numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo numer
identyfikacji podatkowej (NIP), albo numer identyfikacji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki
Narodowej (REGON), jeżeli zobowiązany taki numer posiada;
4) wskazanie:
a) treści obowiązku, a w przypadku obowiązku zapłaty należności pieniężnej: określenie rodzaju i wysokości
należności pieniężnej, którą należy zapłacić, oraz okresu, którego dotyczy ta należność,
b) rodzaju i wysokości odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej, naliczonych na dzień
wystawienia upomnienia, o ile są wymagane, oraz stawki tych odsetek obowiązującej na dzień wystawienia
upomnienia, według której należy obliczyć dalsze odsetki do dnia zapłaty,
c) sposobu zapłaty należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztów upomnienia,
d) wysokości kosztów upomnienia;
5) wezwanie do wykonania obowiązku, w tym obowiązku zapłaty należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu
niezapłacenia jej w terminie, naliczonymi na dzień zapłaty, o ile są wymagane, oraz kosztami upomnienia, z
zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego po upływie 7 dni od dnia doręczenia
upomnienia;
6) pouczenie, że w przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej będą stosowane środki egzekucyjne i
powstanie obowiązek zapłaty kosztów egzekucyjnych, a w tym w egzekucji należności pieniężnej:
a) opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego,
b) opłaty egzekucyjnej naliczanej od wyegzekwowanych lub zapłaconych środków pieniężnych organowi
egzekucyjnemu lub wierzycielowi, o której mowa w art. 64 § 4 lub § 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
c) wydatków egzekucyjnych poniesionych przez organ egzekucyjny w związku z prowadzeniem postępowania
egzekucyjnego,
d) opłaty za czynności egzekucyjne;
7) pouczenia, o których mowa w art. 15 § 1a i art. 36 § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji;
8) dane, o których mowa w art. 15 § 1b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji, i podpis, o którym mowa w tym przepisie - jeżeli upomnienie nie jest generowane automatycznie.
§ 3 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2021 r.2)

1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie
postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1294), które w zakresie określenia danych zawartych w
upomnieniu traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 lipca
2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1553 i 2070).

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r.
Poz. 472
O B W IE S ZC ZE N I E
M INI S TR A R O D ZI N Y, PRA CY I PO L I TYK I SPO Ł EC ZN E J 1)
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad
gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. poz. 1317), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych
zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. poz. 261).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych
zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. poz. 261), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska

1)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).
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Załącznik do obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 30 marca 2016 r. (poz. 472)

RO ZPO R ZĄ D ZE N I E
M INI S TR A P RA CY I P O L I TYK I SPO Ł E C ZN EJ 1)
z dnia 7 października 2011 r.
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy
Na podstawie art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Pracy, zwanego dalej „Funduszem”, oraz zasady i tryb powierzania przez organy zatrudnienia bankom i innym instytucjom dokonywania wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób.
§ 2. Obsługę finansowo-księgową środków Funduszu prowadzi urząd obsługujący dysponenta Funduszu,
z zastrzeżeniem § 3.
§ 3. Obsługę finansowo-księgową środków Funduszu przekazanych przez dysponenta Funduszu na wyodrębniony
dla środków Funduszu rachunek bankowy, samorządom województw, samorządom powiatów, Ochotniczym Hufcom
Pracy, wojewodom oraz innym jednostkom realizującym zadania finansowane ze środków Funduszu i mającym, na podstawie odrębnych przepisów albo umów zawartych na ich podstawie z dysponentem Funduszu, obowiązek utworzenia
wyodrębnionych rachunków bankowych z przeznaczeniem dla środków Funduszu, prowadzą ich właściwe organy lub
jednostki organizacyjne.
§ 4. 1. Dysponent Funduszu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej zatwierdza plan finansowy
Funduszu sporządzany według zadań oraz organów i jednostek realizujących te zadania, zwany dalej „planem finansowym
według zadań”, określający kwoty środków Funduszu na finansowanie zadań przez samorządy województw, samorządy
powiatów, Ochotnicze Hufce Pracy, wojewodów oraz urząd obsługujący ministra właściwego do spraw pracy i inne jednostki, o których mowa w § 3, z uwzględnieniem kwot wynikających z rocznego planu finansowego Funduszu, zwanego
dalej „planem finansowym Funduszu”.
2. Plan finansowy według zadań obejmuje:
1)

kwoty środków Funduszu na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych i innych obligatoryjnych świadczeń;

2)

kwoty środków Funduszu (limity) na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej;

3)

kwoty środków Funduszu (limity) na realizację innych zadań fakultatywnych;

4)

kwoty środków Funduszu na realizację innych zadań finansowanych z Funduszu.

2a.3) Kwota środków Funduszu (limit) na realizację przez samorządy powiatów programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań jest przekazywana
przez dysponenta Funduszu miesięcznie w wysokości 1/12 limitu rocznego.
2b.3) Dysponent Funduszu, na podstawie pisemnego wniosku starosty (prezydenta miasta), może w danym miesiącu
przekazać środki Funduszu w kwocie wyższej niż określona w ust. 2a.
2c.3) Przepis ust. 2a i 2b stosuje się odpowiednio do przekazywania środków Funduszu na realizację przez samorządy
powiatów projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

1)

2)

3)

Obecnie działem administracji rządowej – praca kieruje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 357, 1066, 1217, 1240, 1268, 1567, 1582,
1607, 1767, 1814, 1830 i 2199.
Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. poz. 261), które weszło w życie z dniem
12 marca 2015 r.
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3. Do czasu zatwierdzenia przez dysponenta Funduszu planu finansowego według zadań, podstawą wydatkowania
środków Funduszu jest projekt planu finansowego według zadań sporządzany na podstawie projektu planu finansowego
Funduszu.
4. W okresie, o którym mowa w ust. 3, kwota środków Funduszu (limit) na realizację programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań jest przekazywana przez dysponenta Funduszu miesięcznie w wysokości nie niższej niż 1/12 limitu rocznego, jednak nie wyższej niż
2/12 limitu rocznego.
4a.4) Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do przekazywania środków Funduszu na realizację przez samorządy powiatów projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
5.5) Dysponent Funduszu zawiadamia na piśmie marszałków województw, starostów (prezydentów miast), komendanta Ochotniczych Hufców Pracy oraz wojewodów o wysokości ustalonych kwot środków Funduszu (limitów), jakie
mogą być wydatkowane w roku budżetowym na finansowanie realizowanych przez nich zadań.
5a.6) Kwota środków Funduszu (limit) z przeznaczeniem na finansowanie w województwie programów na rzecz
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań jest
dzielona pomiędzy samorządy powiatów w terminie miesiąca od dnia uzyskania od dysponenta Funduszu zawiadomienia
na piśmie o jej wysokości.
5b.6) Marszałek województwa, w terminie 7 dni od dnia dokonania podziału, o którym mowa w ust. 5a, zawiadamia
na piśmie dysponenta Funduszu o wysokości kwot środków Funduszu ustalonych według kryteriów przyjętych przez sejmik województwa na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań, realizowanych przez samorządy powiatów. Do zawiadomienia dołącza się kryteria podziału tych kwot przyjęte przez sejmik województwa.
5c.6) Na złożony w terminie do dnia 31 października danego roku kalendarzowego wniosek starosty (prezydenta miasta), zaopiniowany przez marszałka województwa, dysponent Funduszu może wyrazić zgodę na zwiększenie kwoty środków Funduszu ustalonej dla samorządu powiatu na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej o część kwoty środków Funduszu ustalonej dla samorządu powiatu na finansowanie innych zadań fakultatywnych, jeżeli jej wykorzystanie w danym roku budżetowym nie jest możliwe lub byłoby
nieefektywne.
5d.6) W przypadku powstania po dniu 30 listopada poprzedniego roku budżetowego nowego powiatowego urzędu
pracy lub w przypadku zmiany po tym dniu obszaru działania powiatowego urzędu pracy, starostowie (prezydenci miast)
sprawujący zwierzchnictwo nad tymi urzędami pracy przedstawiają marszałkowi województwa, na jego wniosek, informacje o dokonanych uzgodnieniach dotyczących przejęcia zobowiązań z poprzednich okresów oraz o proponowanym
podziale środków Funduszu na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatów.
5e.6) W przypadku niedokonania w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku marszałka województwa uzgodnień,
o których mowa w ust. 5d, decyzję o kwotach środków Funduszu przysługujących na finansowanie zadań realizowanych
przez samorządy powiatów podejmuje dysponent Funduszu na wniosek marszałka województwa.
6. (uchylony).7)
7.8) Na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, podmioty wymienione w ust. 5 opracowują plan finansowy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej i przekazują dysponentowi Funduszu w terminie wskazanym w tym
zawiadomieniu.
§ 5.9) 1. Dysponent Funduszu może upoważnić marszałków województw, starostów (prezydentów miast), komendanta Ochotniczych Hufców Pracy oraz wojewodów do dokonywania zmian w planie finansowym polegających na przeniesieniach planowanych wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz wprowadzeniu
nowych paragrafów klasyfikacji budżetowej, stosownie do uzasadnionych potrzeb, jeżeli nie spowoduje to przekroczenia
ustalonych kwot środków Funduszu (limitów), o których mowa w § 4 ust. 5.

4)
5)
6)
7)
8)
9)

Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
Dodany przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
Przez § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
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2. W przypadku dokonania przeniesień, o których mowa w ust. 1, marszałek województwa, starosta (prezydent miasta), komendant Ochotniczych Hufców Pracy oraz wojewoda przekazują dysponentowi Funduszu zaktualizowany plan
finansowy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej, w okresach kwartalnych, w terminach:
1)

do 10. dnia miesiąca następującego po upływie danego kwartału ‒ w przypadku zmian dokonanych w I, II i III kwartale;

2)

do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego ‒ w przypadku zmian dokonanych w IV kwartale.

3. W przypadku dokonania przez dysponenta Funduszu zmian kwot środków Funduszu (limitów) przyznanych na finansowanie realizowanych zadań, polegających na zwiększeniu bądź zmniejszeniu kwot środków Funduszu (limitów),
marszałek województwa, starosta (prezydent miasta), komendant Ochotniczych Hufców Pracy oraz wojewoda przekazują
dysponentowi Funduszu zaktualizowany plan finansowy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej w terminach,
o których mowa w ust. 2.
§ 6. 1. Środki Funduszu niewykorzystane w roku budżetowym, pozostające na wyodrębnionych rachunkach bankowych samorządów województw, wojewodów oraz Ochotniczych Hufców Pracy, pozostają na tych rachunkach do dnia
31 stycznia następnego roku budżetowego w kwotach nie wyższych niż wynikające z konieczności uregulowania zobowiązań poprzedniego roku budżetowego.
2. Środki Funduszu niewykorzystane w roku budżetowym, pozostające na wyodrębnionych rachunkach bankowych
samorządów powiatów, pozostają na tych rachunkach z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych i innych
obligatoryjnych świadczeń.
3. Środki Funduszu przekazane przez dysponenta Funduszu na podstawie umów, o których mowa w § 3, niewykorzystane w roku budżetowym podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Funduszu na zasadach określonych w tych umowach.
§ 7. 1. Środki finansowe przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy samorządu województwa lub samorządu
powiatu przez inne niż dysponent Funduszu organy, organizacje i podmioty, z przeznaczeniem na realizację programów na
rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań,
stanowią przychód Funduszu.
2. Dysponent Funduszu, na wniosek marszałka województwa lub starosty (prezydenta miasta), zwiększa ustaloną dla
samorządu województwa lub samorządu powiatu kwotę środków Funduszu (limitu), o których mowa w § 4 ust. 5,
o środki, o których mowa w ust. 1, po spełnieniu wymogów określonych w art. 29 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.10)).
§ 8. 1. Środki Funduszu stanowiące rezerwę będącą w dyspozycji dysponenta Funduszu, zwaną dalej „rezerwą”, są
naliczane w roku budżetowym w wysokości określonej w przepisach w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie i przyznawane zgodnie z przeznaczeniem określonym w tych przepisach.
2. Wojewoda, marszałek województwa, starosta (prezydent miasta) oraz Komendant Główny Ochotniczych Hufców
Pracy, ubiegający się o środki rezerwy, składają do dysponenta Funduszu wniosek określający w szczególności:
1)

wysokość wnioskowanej kwoty;

2)

rodzaj i zakres zadań mających być przedmiotem finansowania;

3)

opis zakładanych efektów.

3.11) Starosta (prezydent miasta), który otrzymał środki rezerwy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, sporządza informację dotyczącą wydatkowania przyznanych środków oraz efektywności zatrudnieniowej i kosztowej ich wykorzystania i przekazuje tę informację marszałkowi województwa w terminie do dnia 31 maja kolejnego roku budżetowego.
4.12) Marszałek województwa przekazuje dysponentowi Funduszu, nie później niż do końca I półrocza kolejnego roku budżetowego, informacje starostów (prezydentów miast) dotyczące wydatkowania środków, o których mowa w ust. 3,
oraz efektywności zatrudnieniowej i kosztowej ich wykorzystania.

10)

11)
12)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146,
1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r.
poz. 195.
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
Dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
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§ 9. Kierownicy jednostek, o których mowa w § 3, realizując zadania finansowane ze środków Funduszu, są obowiązani, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych jednostki, do:
1)

prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków Funduszu przekazanych przez dysponenta Funduszu oraz
kosztów ponoszonych z tych środków;

2)

właściwego dokumentowania przychodów i kosztów Funduszu;

3)

udostępniania do kontroli dokumentów dotyczących przychodów i kosztów Funduszu przedstawicielom dysponenta
Funduszu oraz innym upoważnionym organom i instytucjom;

4)

przekazywania dysponentowi Funduszu informacji, o których mowa w § 10, umożliwiających sporządzenie przez
dysponenta Funduszu sprawozdań budżetowych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5)

przekazywania dysponentowi Funduszu informacji o posiadanym stanie środków Funduszu, zapotrzebowania na te
środki w bieżącym i następnych miesiącach, a także innych danych i informacji niezbędnych dla zapewnienia płynności finansowej Funduszu;

6)

przekazywania dysponentowi Funduszu, zgodnie z ustalonym przez dysponenta Funduszu terminem i zakresem danych, informacji o uzyskanych efektach realizowanych usług, instrumentów rynku pracy i innych działań finansowanych z Funduszu;

7)

przekazywania dysponentowi Funduszu, zgodnie z ustalonym przez dysponenta Funduszu terminem, rozliczenia
wykorzystanych środków rezerwy Funduszu.

§ 10. 1. Kierownicy jednostek tworzących publiczne służby zatrudnienia, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz Ochotnicze Hufce Pracy, na podstawie
ewidencji księgowej, w okresach kwartalnych sporządzają informacje z wykonania planu finansowego Funduszu
i przekazują dysponentowi Funduszu nie później niż w terminie:
1)

do 10. dnia miesiąca następującego po upływie I, II i III kwartału;

2)

do 21. dnia miesiąca następującego po upływie IV kwartału.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują planowane i osiągnięte przychody oraz planowane i poniesione
koszty w ujęciu paragrafów klasyfikacji budżetowej, a także stan środków obrotowych na początek i koniec kwartału.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w formie pisemnej oraz elektronicznej.
§ 11. 1.13) Starosta (prezydent miasta), po uzyskaniu pozytywnej opinii powiatowej rady rynku pracy, może zlecić
bankom i innym instytucjom dokonywanie ze środków Funduszu wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych
uprawnionych osób, jeżeli koszty ich wypłaty nie przekroczą 0,8% wypłaconych kwot.
2. Na umotywowany wniosek starosty (prezydenta miasta) dysponent Funduszu może wyrazić zgodę na sfinansowanie ze środków Funduszu kosztów wypłaty świadczeń pieniężnych, o których mowa w ust. 1, przez banki i inne instytucje,
jeżeli koszty ich wypłaty nie przekroczą 1% wypłaconych kwot.
§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia14).15)

13)
14)
15)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 17 października 2011 r.
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 stycznia 2000 r.
w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia
z bankami i instytucjami finansującymi (Dz. U. poz. 41), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na
podstawie art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r.
poz. 149).
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy

i Polityki
RegionalnejMinistra
z dnia Finansów,
12 stycznia
2021 r. (poz. 176)
Załączniki
do rozporządzenia
Funduszy
i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. (poz. …)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1

WZÓR
WZÓR

Numer systemowy sprawy organu egzekucyjnego

TW–1
(5)

TYTUŁ WYKONAWCZY

STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą”
1. Numer tytułu wykonawczego

2. Data wystawienia

3. Rodzaj dokumentu1)
1. tytuł wykonawczy
2. zmieniony tytuł wykonawczy
4. Numer porządkowy dalszego tytułu wykonawczego2)

5. Cel wydania dalszego tytułu wykonawczego1), 2)
1. prowadzenie egzekucji przez inny organ egzekucyjny
2. zabezpieczenie hipoteką przymusową, w tym hipoteką przymusową morską
3. ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej
6. Adnotacja dotycząca ponownie wydanego tytułu wykonawczego/ zmienionego tytułu wykonawczego2)

A. DANE ZOBOWIĄZANEGO/ ZOBOWIĄZANYCH – MAŁŻONKÓW ODPOWIEDZIALNYCH SOLIDARNIE
A1.

1. Rodzaj zobowiązanego1)
1. osoba fizyczna
2. podmiot niebędący osobą fizyczną

2. Rodzaj odpowiedzialności zobowiązanego1)
1. podmiot, u którego powstał obowiązek
2. następca prawny
3. osoba trzecia

3. Imię3)

4. Nazwisko/Nazwa

5. kraj

6. Województwo

7. Powiat

8. gmina

9. ulica

10. Numer domu

12. Miejscowość
14. NIP

11. Numer lokalu

13. kod pocztowy
15. Numer PESEl3)

16. Numer REgON

17. Data urodzenia3), 4)

B. DANE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 2)
B1.

1. Imię3)

2. Nazwisko/Nazwa

3. kraj

4. Województwo

5. Powiat

6. gmina

7. ulica

8. Numer domu

10. Miejscowość
12. NIP

11. kod pocztowy
13. Numer PESEl3)

14. Numer REgON

C. DANE ZOBOWIĄZANEGO, U KTÓREGO POWSTAŁ OBOWIĄZEK2)
C1.

1. Imię3)

2. Nazwisko/Nazwa

3. NIP

4. Numer PESEl3)

5. Numer REgON

D. DANE DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH
1. Akt normatywny
2. Rodzaj należności pieniężnej
3. Podstawa prawna obowiązku1)
1. z mocy prawa
2. dokument, o którym mowa w art. 3a § 1 ustawy
3. orzeczenie

4. Identyfikacja podstawy prawnej obowiązku

5. Data wydania orzeczenia

6. Informacje dotyczące należności pieniężnej1), 3)
1. odpowiedzialność za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje również majątek wspólny z obowiązanego i jego małżonka
2. obowiązek jest ściśle związany ze zobowiązanym
7. Rodzaj odsetek1)
1. za zwłokę
2. za zwłokę od należności celnych
3. ustawowe

8. Stawka odsetek
4. ustawowe za opóźnienie
5. ustawowe za opóźnienie w transakcjach
handlowych
6. nie pobiera się

8.1. Podwyższona stawka odsetek za zwłokę

9. Rodzaj zabezpieczenia należności pieniężnej

10. Data powstania zabezpieczenia

11. Podstawa prawna braku obowiązku doręczenia upomnienia/ data doręczenia upomnienia/ data doręczenia
powiadomienia

12. Wysokość kosztów upomnienia

Należności pieniężne są wymagalne i podlegają egzekucji administracyjnej na podstawie art. 2 ustawy oraz na podstawie

9. Numer lokalu
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13. Inna podstawa prawna2)
D1.

1. Wysokość należności pieniężnej

2. Data, od której nalicza
się odsetki

Data powstania należności pieniężnej/ okres, którego dotyczy należność pieniężna
5. data/ od dnia:

3. Wysokość odsetek na dzień
wystawienia tytułu wykonawczego

4. Data, do której należność
pieniężna może być dochodzona

7. Podstawa prawna pierwszeństwa zaspokojenia należności pieniężnej

6. do dnia:

E. OZNACZENIE I WNIOSEk WIERZyCIElA
1. Nazwa wierzyciela

2. Adres siedziby wierzyciela

3. NIP wierzyciela

4. Numer REgON wierzyciela

5. Nazwa i adres siedziby podmiotu, któremu należy przekazać wyegzekwowaną należność pieniężną
6. Numer rachunku bankowego

Na podstawie art. 26 ustawy wnoszę o wszczęcie egzekucji administracyjnej

7. Imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby upoważnionej do
działania w imieniu wierzyciela

F. OZNACZENIE ORGANU LUB ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 1 lIT. D uSTAWy Z DNIA 10 CZERWCA
2016 R. O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG (Dz. U. z 2018 r. poz. 2206, z późn. zm.)2)
F1.
Oznaczenie organu odpowiedzialnego za rozpatrzenie administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej 2)
1. Nazwa organu

2. Adres organu

3. Inne dane kontaktowe

F2.

Oznaczenie organu, który może udzielić dodatkowych informacji dotyczących administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny
administracyjnej lub możliwości odwołania się od obowiązku zapłaty lub zaskarżenia decyzji w sprawie ich nałożenia 2)
1. Nazwa organu

2. Adres organu

3. Inne dane kontaktowe

g. WYSOKOŚĆ KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH2)
Wysokość kosztów egzekucyjnych

H. INFORMACJA O NADANIU PRZEZ ORGAN EGZEKUCYJNY KLAUZULI O SKIEROWANIU TYTUŁU WYKONAWCZEGO DO
EgZEkuCjI ADMINISTRACyjNEj2)
1. Nazwa i adres siedziby organu egzekucyjnego, który nadał klauzulę

2. Data nadania klauzuli

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE DALSZEGO TYTUŁU WYKONAWCZEGO2)
W przypadku wydania dalszego tytułu wykonawczego w postaci elektronicznej wydruk tego tytułu stanowi dowód tego, co zostało w nim stwierdzone.
1. Data wydania dalszego tytułu wykonawczego

2. Imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu
wierzyciela

j. OZNACZENIE I klAuZulA ORgANu EgZEkuCyjNEgO
W przypadku sporządzenia tytułu wykonawczego w postaci elektronicznej wydruk tego tytułu stanowi dowód tego, co zostało w nim stwierdzone.

Na podstawie art. 27 § 1 pkt 10 ustawy kieruję tytuł wykonawczy do egzekucji
administracyjnej

2. Imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby upoważnionej do
działania w imieniu organu egzekucyjnego

1. Nazwa i adres siedziby organu egzekucyjnego
3. Data nadania klauzuli

k. POTWIERDZENIE ODBIORU TYTUŁU WYKONAWCZEGO
1. Data doręczenia odpisu/ wydruku
tytułu wykonawczego

2. Czytelny podpis otrzymującego odpis/ wydruk tytułu wykonawczego

3. Podpis doręczającego odpis/ wydruk tytułu
wykonawczego
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POuCZENIE
Środkami egzekucyjnymi stosowanymi w egzekucji należności pieniężnych są egzekucje: z pieniędzy, z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń
z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej, z rachunków bankowych, z innych wierzy telności pieniężnych,
z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub
innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków, z papierów wartościowych niezapisanych na
rachunku papierów wartościowych, z weksla, z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej, z udziału w spółce
z ograniczoną odpowiedzialnością, z pozostałych praw majątkowych, z ruchomości oraz z nieruchomości , a od dnia 1 marca 2021 r. również z praw
majątkowych zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy (art. 1a pkt 12 lit. a ustawy).
Zobowiązanemu przysługuje prawo wniesienia do wierzyciela, za pośrednictwem organu egzekucyjnego, zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej.
Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej winien określać istotę i zakres żądania oraz dowody uzasadniające to żądanie (art . 33 § 1, 2 i 4 ustawy).
Zgodnie z art. 33 § 2 ustawy podstawą zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej jest:
1) nieistnienie obowiązku;
2) określenie obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z:
a) orzeczenia, o którym mowa w części D poz. 3–5 tytułu wykonawczego,
b) dokumentu, o którym mowa w części D poz. 3 i 4 tytułu wykonawczego,
c) przepisu prawa, jeżeli obowiązek wynika bezpośrednio z tego przepisu;
3) błąd co do zobowiązanego;
4) brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, jeżeli jest wymagane;
5) wygaśnięcie obowiązku w całości albo w części;
6) brak wymagalności obowiązku w przypadku:
a) odroczenia terminu wykonania obowiązku,
b) rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej,
c) wystąpienia innej przyczyny niż określona w lit. a i b.
Wniesienie przez zobowiązanego zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej, nie później niż w termini e 7 dni od dnia doręczenia odpisu/ wydruku
tytułu wykonawczego, zawiesza postępowanie egzekucyjne w całości albo w części z dniem doręczenia tego zarzutu organowi egzek ucyjnemu do czasu
zawiadomienia tego organu o wydaniu ostatecznego postanowienia w sprawie tego zarzutu (art. 35 § 1 ustawy). Wniesienie zarzutu w sprawie egzekucji
administracyjnej po terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu/ wydruku tytułu wykonawczego nie zawiesza postępowania egzekucyj nego. Wierzyciel
po otrzymaniu zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej może w uzasadnionych przypadkach wystąpić z wnioskiem o podjęcie zawieszonego
postępowania egzekucyjnego w całości albo w części (art. 35 § 1a ustawy).
W przypadku zmienionego tytułu wykonawczego nie przysługuje prawo zgłoszenia zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej.
Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia wyegzekwowania w całości obowiązku, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych;
2) do dnia zapłaty w całości należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjn ych;
3) w terminie 7 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w całości albo w części.
Zobowiązany ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić organ egzekucyjny o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby. W razi e niewykonania
tego obowiązku doręczenie pisma organu egzekucyjnego pod dotychczasowym adresem jest skuteczne (art. 36 § 3 pkt 2 i § 4 ustawy). Na zobowiązanego,
który nie zawiadomił organu egzekucyjnego o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby, może być nałożona kara pieniężn a (art. 168d § 3 pkt 1
lit. a tiret pierwsze ustawy).
Jeżeli w części A wpisano jako zobowiązanych dane małżonków, tytuł wykonawczy stanowi podstawę przeprowadzenia egzekucji administracyjnej z ich
majątku wspólnego i ich majątków osobistych.
Tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji z majątku osobistego zobowiązanego i majątku wspólnego zobowiązanego i jego
małżonka, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami odpowiedzialność zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie
obejmuje majątek osobisty zobowiązanego i majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka. W takim przypadku tytuł wykonawczy j est podstawą do
prowadzenia egzekucji również kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych powstałych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie
tego tytułu wykonawczego (art. 27e § 1 i 2 ustawy).
Małżonkowi zobowiązanego przysługuje prawo wniesienia wniosku do organu egzekucyjnego o udzielenie informacji o aktualnej wysokości egzekwowanej
należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych (art. 27e § 4 ustawy), a także
wniesienia do wierzyciela, za pośrednictwem organu egzekucyjnego, sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym. W sprzeciwie określa
się istotę i zakres żądania oraz dowody uzasadniające to żądanie. Sprzeciw może być wniesiony jeden raz w postępowaniu egzekucyjnym (art. 27f § 3
ustawy). W przypadku egzekucji z nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka sprzeciw wnosi się nie później
niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia małżonkowi zobowiązanego wezwania do zapłaty egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu
niezapłacenia jej w terminie i kosztami egzekucyjnymi (art. 27f § 2 ustawy).
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OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO (TW–1)
Wierzyciel wypełnia pozycje niezaciemnione. Zgodnie z art. 27 i art. 27d ustawy obowiązkowe jest
wypełnienie pozycji dotyczącej:
 oznaczenia wierzyciela;
 oznaczenia organu albo organów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 10 czerwca
2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług;
 wskazania imienia i nazwiska lub nazwy zobowiązanego, a w przypadku gdy zobowiązany będący
przedsiębiorcą zmarł przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego – imienia i nazwiska zobowiązanego
oraz firmy zobowiązanego z dodaniem oznaczenia „w spadku”; wskazanie firmy zobowiązanego
z dodatkowym oznaczeniem „w spadku” następuje tylko wtedy, gdy prawa i obowiązki zobowiązanego
wykonuje zarządca przedsiębiorstwa w spadku (przed albo po ustanowieniu zarządu sukcesyjnego);
 numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), numeru identyfikacji
podatkowej (NIP) lub numeru identyfikacji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki
Narodowej (REGON) zobowiązanego, jeżeli taki numer posiada;
 adresu zobowiązanego, przez który rozumie się ostatni znany wierzycielowi adres miejsca zamieszkania
lub siedziby zobowiązanego;
 treści podlegającego egzekucji obowiązku, podstawy prawnej tego obowiązku, określenia wysokości
i rodzaju należności pieniężnej, terminu, od którego nalicza się odsetki z tytułu niezapłacenia należności
w terminie, oraz rodzaju i stawki tych odsetek;
 wskazania zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową albo przez ustanowienie zastawu
skarbowego lub rejestrowego, lub zastawu nieujawnionego w żadnym rejestrze, ze wskazaniem terminów
powstania tych zabezpieczeń;
 wskazania podstawy prawnej pierwszeństwa zaspokojenia należności pieniężnej, jeżeli należność
korzysta z tego prawa i prawo to nie wynika z zabezpieczenia należności pieniężnej;
 wskazania podstawy prawnej prowadzenia egzekucji administracyjnej;
 daty wystawienia tytułu wykonawczego, podpisu, imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby
upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela;
 daty doręczenia upomnienia, a jeżeli doręczenie upomnienia nie było wymagane, podstawy prawnej
braku tego obowiązku;
 daty doręczenia zobowiązanemu powiadomienia o wniosku o egzekucję administracyjnej kary pieniężnej
lub grzywny administracyjnej nałożonej na pracodawcę delegującego pracownika z terytorium RP
w związku z naruszeniem przepisów dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia
usług;
 daty, do której można prowadzić egzekucję kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej nałożonej
na pracodawcę delegującego pracownika z terytorium RP w związku z naruszeniem przepisów
dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług;
 imion i nazwisk oraz adresów wspólników, jeżeli tytuł wykonawczy dotyczy należności spółki
nieposiadającej osobowości prawnej.
W pozostałym zakresie wierzyciel podaje dane będące w jego posiadaniu.
Organ egzekucyjny wypełnia pozycje zaciemnione.
Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr.
1)
2)
3)
4)

Zaznacza się właściwy kwadrat, wstawiając znak „x”.
W przypadku niewypełniania pozycja (część) może zostać pominięta (niewydrukowana).
Pozycji nie wypełnia się w przypadku zobowiązanego niebędącego osobą fizyczną lub gdy zobowiązany
będący przedsiębiorcą zmarł przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
Wpisuje się datę urodzenia, jeżeli zobowiązany nie posiada numeru PESEL albo gdy numer PESEL nie
jest znany wierzycielowi.
Część ogólna

W przypadku sporządzania zmienionego tytułu wykonawczego w:
 poz. 1 – wpisuje się numer dotychczasowego tytułu wykonawczego;
 poz. 2 – wpisuje się datę sporządzenia zmienionego tytułu wykonawczego;
 poz. 3 – zaznacza się kwadrat 2.
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W przypadku wydania dalszego tytułu wykonawczego/ sporządzenia dalszego zmienionego tytułu
wykonawczego w:
 poz. 1 – wpisuje się numer dotychczasowego tytułu wykonawczego;
 poz. 2 – wpisuje się datę wystawienia dotychczasowego tytułu wykonawczego/ sporządzenia
zmienionego tytułu wykonawczego;
 wypełnia się poz. 4 i 5;
 poz. 5 – zaznacza się kwadrat 3 w przypadku nieposiadania przez organ egzekucyjny właściwy do
ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej dotychczasowego tytułu wykonawczego.
W przypadku ponownego wydania tytułu wykonawczego/ zmienionego tytułu wykonawczego w:
 poz. 1 – wpisuje się numer dotychczasowego tytułu wykonawczego;
 poz. 2 – wpisuje się datę wystawienia dotychczasowego tytułu wykonawczego/ sporządzenia
zmienionego tytułu wykonawczego;
 poz. 6 – umieszcza się adnotację: „Tytuł wykonawczy/ zmieniony tytuł wykonawczy został ponownie
wydany w dniu … w związku z postanowieniem … (należy wskazać wierzyciela) nr … z dnia …
o utracie tytułu wykonawczego/zmienionego tytułu wykonawczego”.
Część A
W przypadku gdy zobowiązany będący przedsiębiorcą zmarł przed wszczęciem postępowania
egzekucyjnego i prawa i obowiązki zobowiązanego wykonuje zarządca przedsiębiorstwa w spadku, w bloku
A1. w poz. 1 zaznacza się kwadrat 2 oraz w poz. 4 wpisuje się imię i nazwisko zobowiązanego oraz firmę
zobowiązanego z dodaniem oznaczenia „w spadku”.
Jeżeli tytuł wykonawczy obejmuje należność pieniężną, za którą odpowiedzialni są małżonkowie solidarnie,
po bloku A1. wierzyciel dodaje i wypełnia blok A2.
W bloku A2. poz. 5–13 nie wypełnia się, jeżeli dane te są takie same jak w poz. 5–13 bloku A1.
W przypadku gdy małżonkowie odpowiedzialni solidarnie podlegają różnej właściwości miejscowej
organów egzekucyjnych, wierzyciel wystawia 2 tytuły wykonawcze wraz z odpisem tytułu wykonawczego
przeznaczonym do doręczenia zobowiązanemu w następujący sposób:
 w pierwszym tytule wykonawczym w bloku A1. wpisuje się zobowiązanego podlegającego właściwości
miejscowej organu egzekucyjnego, do którego ten tytuł zostanie przekazany. W bloku A2. wpisuje się
drugiego małżonka odpowiedzialnego solidarnie;
 w drugim tytule wykonawczym w bloku A1. wpisuje się zobowiązanego podlegającego właściwości
miejscowej organu egzekucyjnego, do którego ten tytuł zostanie przekazany (wpisanego w pierwszym
tytule wykonawczym w bloku A2.). W bloku A2. wpisuje się drugiego małżonka odpowiedzialnego
solidarnie (wpisanego w pierwszym tytule wykonawczym w bloku A1.).
W przypadku zobowiązanych odpowiedzialnych solidarnie, innych niż małżonkowie, wierzyciel może
wystawić odrębne tytuły wykonawcze wraz z odpisem tytułu wykonawczego przeznaczonym do doręczania
zobowiązanemu, wypełniając wyłącznie blok A1. w odniesieniu do jednego zobowiązanego
odpowiedzialnego solidarnie.
Część B
Wypełnia się, wyłącznie w przypadku gdy zobowiązany wskazany w bloku A1. jest spółką nieposiadającą
osobowości prawnej.
Po bloku B1. dodaje się bloki B2., B3. itd. w liczbie odpowiadającej liczbie wspólników spółki
nieposiadającej osobowości prawnej.
Część C
Wypełnia się, w przypadku gdy w bloku A1. (A2., jeżeli go dodano, itd.) w poz. 2 zaznaczono kwadrat
2 albo 3.
Po bloku C1. dodaje się bloki C2., C3. itd. w liczbie odpowiadającej liczbie zobowiązanych, u których
powstał obowiązek.
Część D
Informacje zawarte w poz. 1–13, poprzedzające blok D1. dotyczą wszystkich należności pieniężnych
wskazanych w części D.
W przypadku wystawienia tytułu wykonawczego w odniesieniu do więcej niż jednej należności pieniężnej
po bloku D1. dodaje się bloki D2., D3. itd. W każdym bloku wpisuje się odrębną należność pieniężną.
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poz. 1 – wpisuje się oznaczenie przepisu prawa wraz z jednostką redakcyjną, z którego wynika należność
pieniężna wskazana w bloku D1. i następnych blokach, jeżeli je dodano.
poz. 2 – wpisuje się rodzaj należności pieniężnej wskazanej w bloku D1. i następnych blokach, jeżeli je
dodano.
poz. 4 – wpisuje się identyfikację podstawy prawnej obowiązku wskazanej w poz. 3. W przypadku
zakreślenia kwadratu:
1 – wpisuje się oznaczenie przepisu prawa, z którego wynika dochodzony obowiązek;
2 – wpisuje się rodzaj dokumentu, o którym mowa w art. 3a ustawy;
3 – wpisuje się rodzaj i numer orzeczenia.
poz. 5 – wypełnia się w przypadku zaznaczenia w poz. 3 kwadratu 3.
poz. 8 – wpisuje się stawkę odsetek w formacie liczbowym z dwoma miejscami po przecinku i znakiem %.
poz. 8.1 – wpisuje się podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w formacie liczbowym z dwoma miejscami
po przecinku i znakiem %.
poz. 9 – wpisuje się rodzaj zabezpieczenia należności pieniężnej: hipoteka przymusowa, zastaw skarbowy,
zastaw rejestrowy, zastaw nieujawniony w żadnym rejestrze.
poz. 10 – wpisuje się datę powstania zabezpieczenia wskazanego w poz. 9.
poz. 11 – jeżeli nie jest wymagane doręczenie upomnienia, wpisuje się podstawę prawną braku obowiązku
doręczenia upomnienia wraz z jednostką redakcyjną. Jeżeli wymagane jest doręczenie upomnienia, pozycja
może zawierać wskazanie więcej niż jednej daty w przypadku doręczenia więcej niż jednego upomnienia.
W przypadku dochodzenia administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej w związku
z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach
świadczenia usług należy wpisać datę doręczenia powiadomienia o wniosku o egzekucję tej kary lub
grzywny.
poz. 12 – można wpisać sumę kosztów upomnienia.
poz. 13 – wpisuje się podstawę prawną (inną niż art. 2 § 1 ustawy), z której wynika możliwość dochodzenia
należności pieniężnej w trybie egzekucji administracyjnej.
D.1. i następne bloki
poz. 2 – w przypadku odsetek określonych w art. 114 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269
z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.) wpisuje się datę przypadającą na dzień następujący po dniu, w którym
upłynął termin określony w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1382).
poz. 3 – wpisuje się wysokość odsetek na dzień wystawienia tytułu wykonawczego z uwzględnieniem
przerw w naliczaniu odsetek, które wystąpiły przed wystawieniem tytułu wykonawczego. Dalsze odsetki
będą pobierane zgodnie ze wskazaniem wynikającym z zakreślenia kwadratu w poz. 7 części D oraz zgodnie
ze stawkami odsetek wskazanymi w poz. 8 i 8.1. części D od dnia następnego po dniu wystawienia tytułu
wykonawczego. W przypadku odsetek, o których mowa w objaśnieniu do poz. 2, wpisuje się sumę odsetek
naliczonych od dnia powstania długu celnego do dnia powiadomienia o tym długu oraz odsetek naliczonych
zgodnie z objaśnieniem wskazanym w poz. 2.
poz. 4 – wpisuje się datę przedawnienia należności pieniężnej, jeżeli przepisy prawa nie przewidują
przerwania lub zawieszenia biegu terminu przedawnienia.
poz. 5 – wpisuje się datę powstania należności pieniężnej lub datę początkową okresu, w którym powstała
należność pieniężna.
poz. 6 – wpisuje się datę końcową okresu, w którym powstała należność pieniężna.
poz. 7 – wpisuje się przepis prawa, jeżeli przyznaje on prawo pierwszeństwa zaspokojenia należności
pieniężnej i prawo to nie wynika z zabezpieczenia należności pieniężnej.
Część E
poz. 2 – wpisuje się adres siedziby wierzyciela lub jego jednostki organizacyjnej. Jeżeli wierzyciel posiada
obsługujący go urząd, wpisuje się adres tego urzędu.
poz. 3 – wpisuje się NIP wierzyciela, a jeżeli wierzyciel go nie posiada – urzędu obsługującego wierzyciela
lub jednostki samorządu terytorialnego, której organ jest wierzycielem.
poz. 4 – wpisuje się numer REGON wierzyciela, a jeżeli wierzyciel go nie posiada – urzędu obsługującego
wierzyciela lub jednostki samorządu terytorialnego, której organ jest wierzycielem.
poz. 5 – wpisuje się nazwę, adres siedziby podmiotu, któremu należy przekazać wyegzekwowaną należność
pieniężną.
poz. 6 – wpisuje się numer rachunku bankowego podmiotu wymienionego w poz. 5.
poz. 7 – nie wymaga się podpisu osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela w przypadku
opatrzenia tytułu wykonawczego zaawansowaną pieczęcią elektroniczną weryfikowaną za pomocą
kwalifikowanego certyfikatu albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. W przypadku opatrzenia tytułu
wykonawczego podpisem zaufanym nie wymaga się wpisania stanowiska służbowego osoby upoważnionej
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do działania w imieniu wierzyciela.
W przypadku wydania dalszego tytułu wykonawczego poz. 7 nie wypełnia się. Dane te wpisuje się w części I
w poz. 2.

Część F
Wypełnia się wyłącznie w przypadku dochodzenia administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny
administracyjnej, o których mowa w ustawie o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.
F.2.
Wypełnia się, jeżeli organ, który może udzielić dodatkowych informacji dotyczących administracyjnej kary
pieniężnej lub grzywny administracyjnej, lub możliwości odwołania się od obowiązku zapłaty lub
zaskarżenia decyzji w sprawie ich nałożenia, jest inny niż organ wymieniony w bloku F.1.
Część g
Wypełnia się w przypadku wydania dalszego tytułu wykonawczego. Wpisuje się wysokość kosztów
egzekucyjnych wskazanych przez organ egzekucyjny na żądanie wierzyciela złożone przed dniem
wystawienia dalszego tytułu wykonawczego.
Część H
Wypełnia się w przypadku wydania dalszego tytułu wykonawczego i posiadania informacji o nadaniu
tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej.
Jeżeli wierzyciel nie może ustalić informacji o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu
tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej, nie wypełnia się części H.
Część I
poz. 2 – wpisuje się dane osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela; nie wymaga się podpisu
tej osoby w przypadku opatrzenia dalszego tytułu wykonawczego zaawansowaną pieczęcią elektroniczną
weryfikowaną za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.
W przypadku opatrzenia dalszego tytułu wykonawczego podpisem zaufanym nie wymaga się wpisania
stanowiska służbowego osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela.
Część j
poz. 2 – nie wymaga się podpisu osoby upoważnionej do działania w imieniu organu egzekucyjnego
w przypadku opatrzenia tytułu wykonawczego zaawansowaną pieczęcią elektroniczną weryfikowaną za
pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. W przypadku opatrzenia
tytułu wykonawczego podpisem zaufanym nie wymaga się wpisania stanowiska służbowego osoby
upoważnionej do działania w imieniu organu egzekucyjnego.
poz. 1–3 wypełnia się w dalszym tytule wykonawczym w przypadku, o którym mowa w art. 26c § 2b
ustawy.
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Załącznik nr 2
Załącznik nr 2

WZÓR

WZÓR
Numer systemowy sprawy organu egzekucyjnego

TW–2
(4)

TYTUŁ WYKONAWCZY

STOSOWANY W EGZEKUCJI OBOWIĄZKÓW O CHARAKTERZE NIEPIENIĘŻNYM

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 20 20 r. poz. 1427, z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą”
1. Numer tytułu wykonawczego

2. Data wystawienia

3. Numer porządkowy dalszego tytułu wykonawczego1)

4. Cel wydania dalszego tytułu wykonawczego1)

5. Adnotacja dotycząca ponownie wydanego tytułu wykonawczego1)

A. DANE ZOBOWIĄZANEGO
1. Rodzaj zobowiązanego2)

1. osoba fizyczna

2. podmiot niebędący osobą fizyczną

2. Imię3)

3. Nazwisko/Nazwa

4. kraj

5. Województwo

6. Powiat

7. gmina

8. ulica

9. Numer domu

11. Miejscowość
13. NIP

12. kod pocztowy
14. Numer PESEl3)

16. Data urodzenia3), 4)

B. DANE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKU O CHARAKTERZE NIEPIENIĘŻNYM
1. Akt normatywny

Podstawa prawna obowiązku
2. Orzeczenie

3. Data wydania orzeczenia

4. Numer orzeczenia

5. Treść obowiązku

15. Numer REgON

10. Numer lokalu
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C. OZNACZENIE I WNIOSEk WIERZyCIElA
1. Nazwa wierzyciela

2. Adres siedziby wierzyciela

3. NIP wierzyciela

4. Numer REgON wierzyciela

Obowiązek wskazany w tytule wykonawczym jest wymagalny i podlega egzekucji administracyjnej na podstawie art. 2 § 1
pkt 10 ustawy oraz na podstawie
5. Inna podstawa prawna1)

6. Data doręczenia upomnienia

7. Wysokość kosztów upomnienia

8. Nazwa i adres siedziby posiadacza rachunku

9. Numer rachunku bankowego

10. Wniosek o zastosowanie następującego środka egzekucyjnego

Na podstawie art. 26 ustawy wnoszę o wszczęcie egzekucji
administracyjnej

11. Imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu
wierzyciela

D. INFORMACJA O NADANIU PRZEZ ORGAN EGZEKUCYJNY KLAUZULI O SKIEROWANIU TYTUŁU WYKONAWCZEGO DO
EgZEkuCjI ADMINISTRACyjNEj2)
1. Nazwa i adres siedziby organu egzekucyjnego, który nadał klauzulę

2. Data nadania klauzuli

E. INFORMACJE DOTYCZĄCE DALSZEGO TYTUŁU WYKONAWCZEGO2)
W przypadku wydania dalszego tytułu wykonawczego w postaci elektronicznej wydruk tego tytułu stanowi dowód tego, co zostało w nim stwierdzone.
1. Data wydania dalszego tytułu wykonawczego

2. Imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu
wierzyciela

F. OZNACZENIE I klAuZulA ORgANu EgZEkuCyjNEgO
W przypadku sporządzenia tytułu wykonawczego w postaci elektronicznej wydruk tego tytułu stanowi dowód tego, co zostało w nim stwierdzone.
2. Imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby upoważnionej do działania
w imieniu organu egzekucyjnego

Na podstawie art. 27 § 1 pkt 10 ustawy kieruję tytuł wykonawczy do
egzekucji administracyjnej

1. Nazwa i adres siedziby organu egzekucyjnego

3. Data nadania klauzuli

g. POTWIERDZENIE ODBIORu TYTUŁU WYKONAWCZEGO
1. Data doręczenia odpisu/ wydruku tytułu
wykonawczego

2. Czytelny podpis otrzymującego odpis/ wydruk tytułu
wykonawczego

3. Podpis doręczającego odpis/ wydruk tytułu
wykonawczego

POuCZENIE
Środkami egzekucyjnymi stosowanymi w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym są: grzywna w celu przymuszenia, wykonanie zastępcze,
odebranie rzeczy ruchomej, odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń, przymus bezpośredni (art. 1a pkt 12 lit. b ustawy).
Zobowiązanemu przysługuje prawo wniesienia do wierzyciela, za pośrednictwem organu egzekucyjnego, zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej.
Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej winien określać istotę i zakres żądania oraz dowody uzasadniające to żądanie (art. 33 § 1, 2 i 4 ustawy).
Zgodnie z art. 33 § 2 ustawy podstawą zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej jest:
1) nieistnienie obowiązku;
2) określenie obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z orzeczenia, o którym mowa w części B poz. 2–4 tytułu wykonawczego;
3) błąd co do zobowiązanego;
4) brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, jeżeli jest wymagane;
5) wygaśnięcie obowiązku w całości albo w części;
6) brak wymagalności obowiązku w przypadku:
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a) odroczenia terminu wykonania obowiązku,
b) wystąpienia innej przyczyny niż określona w lit. a.
Wniesienie przez zobowiązanego zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej, nie późn iej niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu/ wydruku
tytułu wykonawczego, zawiesza postępowanie egzekucyjne w całości albo w części z dniem doręczenia tego zarzutu organowi egzek ucyjnemu do czasu
zawiadomienia tego organu o wydaniu ostatecznego postanowienia w sprawie tego zarzutu (art. 35 § 1 ustawy). Wniesienie zarzutu w sprawie egzekucji
administracyjnej po terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu/ wydruku tytułu wykonawczego nie zawiesza postępowania egzekucyj nego.
Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia wyegzekwowania w całości obowiązku;
2) do dnia wykonania w całości obowiązku o charakterze niepieniężnym;
3) w terminie 7 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w całości albo w części.
Zobowiązany ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić organ egzekucyjny o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby. W razie niewykonania
tego obowiązku doręczenie pisma organu egzekucyjnego pod dotychczasowym adresem jest skuteczne (art. 36 § 3 pkt 2 i § 4 ustawy).
Na zobowiązanego, który nie zawiadomił organu egzekucyjnego o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby, może być nałożona kara pieniężna
(art. 168d § 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy).
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OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO (TW–2)

–
–

–
–
–
–
–
–
–

Wierzyciel wypełnia pozycje niezaciemnione. Zgodnie z art. 27 i art. 27d ustawy obowiązkowe jest wypełnienie
pozycji dotyczącej:
oznaczenia wierzyciela;
wskazania imienia i nazwiska lub nazwy zobowiązanego, a w przypadku gdy zobowiązany będący przedsiębiorcą
zmarł przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego – imienia i nazwiska zobowiązanego oraz firmy zobowiązanego
z dodaniem oznaczenia „w spadku”; wskazanie firmy zobowiązanego z dodatkowym oznaczeniem „w spadku"
następuje tylko wtedy, gdy prawa i obowiązki zobowiązanego wykonuje zarządca przedsiębiorstwa w spadku (przed
albo po ustanowieniu zarządu sukcesyjnego);
numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), numeru identyfikacji podatkowej
(NIP) lub numeru identyfikacji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
zobowiązanego, jeżeli taki numer posiada;
adresu zobowiązanego, przez który rozumie się ostatni znany wierzycielowi adres miejsca zamieszkania lub siedziby
zobowiązanego;
treści podlegającego egzekucji obowiązku oraz podstawy prawnej tego obowiązku;
wskazania podstawy prawnej prowadzenia egzekucji administracyjnej;
daty wystawienia tytułu wykonawczego, podpisu, imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej
do działania w imieniu wierzyciela;
daty doręczenia upomnienia;
imion i nazwisk oraz adresów wspólników, jeżeli tytuł wykonawczy dotyczy obowiązku spółki
nieposiadającej osobowości prawnej.
W pozostałym zakresie wierzyciel podaje dane będące w jego posiadaniu.
Organ egzekucyjny wypełnia pozycje zaciemnione.

1)
2)
3)
4)

Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr.
W przypadku niewypełniania pozycja może zostać pominięta (niewydrukowana).
Zaznacza się właściwy kwadrat, wstawiając znak „x”.
Pozycji nie wypełnia się w przypadku zobowiązanego niebędącego osobą fizyczną lub gdy zobowiązany będący
przedsiębiorcą zmarł przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
Wpisuje się datę urodzenia, jeżeli zobowiązany nie posiada numeru PESEL albo gdy numer PESEL nie jest znany
wierzycielowi.
Część ogólna
W przypadku wydania dalszego tytułu wykonawczego w:
– poz. 1 – wpisuje się numer dotychczasowego tytułu wykonawczego;
– poz. 2 – wpisuje się datę wystawienia dotychczasowego tytułu wykonawczego;
– wypełnia się poz. 3 i 4.
W przypadku ponownego wydania tytułu wykonawczego w:
– poz. 1 – wpisuje się numer dotychczasowego tytułu wykonawczego;
– poz. 2 – wpisuje się datę wystawienia dotychczasowego tytułu wykonawczego;
– poz. 5 – umieszcza się adnotację: „Tytuł wykonawczy został ponownie wydany w dniu … w związku
z postanowieniem … (należy wskazać wierzyciela) nr … z dnia … o utracie tytułu wykonawczego”.
Część A
W przypadku gdy zobowiązany będący przedsiębiorcą zmarł przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego
i prawa i obowiązki zobowiązanego wykonuje zarządca przedsiębiorstwa w spadku, w części A w poz. 1 zaznacza się
kwadrat 2 oraz w poz. 3 wpisuje się imię i nazwisko zobowiązanego oraz firmę zobowiązanego z dodaniem oznaczenia
„w spadku”.
Część B
poz. 1 – podaje się przepis prawa wraz z jednostką redakcyjną stanowiący podstawę do wydania aktu
administracyjnego ustalającego obowiązek.
W przypadku gdy w poz. 5 ilość miejsca jest niewystarczająca do wpisania treści obowiązku, pole to może być
powiększane w dół do niezbędnych rozmiarów.
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Część C
poz. 2 – wpisuje się adres siedziby wierzyciela lub jego jednostki organizacyjnej. Jeżeli wierzyciel posiada obsługujący
go urząd, wpisuje się adres tego urzędu.
poz. 3 – wpisuje się identyfikator podatkowy NIP wierzyciela, a jeżeli wierzyciel go nie posiada – urzędu
obsługującego wierzyciela lub jednostki samorządu terytorialnego, której organ jest wierzycielem.
poz. 4 – wpisuje się numer REGON wierzyciela, a jeżeli wierzyciel go nie posiada – urzędu obsługującego wierzyciela
lub jednostki samorządu terytorialnego, której organ jest wierzycielem.
poz. 11 – nie wymaga się podpisu osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela w przypadku opatrzenia
tytułu wykonawczego zaawansowaną pieczęcią elektroniczną weryfikowaną za pomocą kwalifikowanego certyfikatu
albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. W przypadku opatrzenia tytułu wykonawczego podpisem zaufanym nie
wymaga się wpisania stanowiska służbowego osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela.
W przypadku wydania dalszego tytułu wykonawczego poz. 11 nie wypełnia się. Dane te wpisuje się w części E
w poz. 2.
Część D
Wypełnia się w przypadku wydania dalszego tytułu wykonawczego i posiadania informacji o nadaniu tytułowi
wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej.
Jeżeli wierzyciel nie może ustalić informacji o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu
wykonawczego do egzekucji administracyjnej, nie wypełnia się części D.
Część E
poz. 2 – wpisuje się dane osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela; nie wymaga się podpisu tej osoby
w przypadku opatrzenia dalszego tytułu wykonawczego zaawansowaną pieczęcią elektroniczną weryfikowaną
za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. W przypadku opatrzenia
dalszego tytułu wykonawczego podpisem zaufanym nie wymaga się wpisania stanowiska służbowego osoby
upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela.
Część F
poz. 2 – nie wymaga się podpisu osoby upoważnionej do działania w imieniu organu egzekucyjnego w przypadku
opatrzenia tytułu wykonawczego zaawansowaną pieczęcią elektroniczną weryfikowaną za pomocą kwalifikowanego
certyfikatu albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. W przypadku opatrzenia tytułu wykonawczego podpisem
zaufanym nie wymaga się wpisania stanowiska służbowego osoby upoważnionej do działania w imieniu organu
egzekucyjnego.
poz. 1–3 – wypełnia się w dalszym tytule wykonawczym, w przypadku o którym mowa w art. 26c § 2b ustawy.

Dziennik Ustaw

– 14 –

Poz. 176
Załącznik nr 3
Załącznik nr 3

WZÓR
WZÓR
Numer systemowy sprawy organu egzekucyjnego

kOlEjNy TYTUŁ WYKONAWCZY

TW–3
(2)

Podstawa prawna: art. 26ca ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą”

1. Numer tytułu wykonawczego

2. Data wystawienia tytułu wykonawczego

3. Numer porządkowy kolejnego tytułu wykonawczego

4. Rodzaj dokumentu1)
1. kolejny tytuł wykonawczy
2. zmieniony kolejny tytuł wykonawczy

5. Cel wydania kolejnego tytułu wykonawczego1)
1. zabezpieczenie na nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego zobowiązanego i jego
małżonka
2. egzekucja z nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego zobowiązanego i jego
małżonka
3. egzekucja z przedmiotu hipoteki przymusowej w przypadku przeniesienia tego przedmiotu na
podmiot inny niż zobowiązany
6. Adnotacja dotycząca ponownie wydanego kolejnego tytułu wykonawczego/ zmienionego kolejnego tytułu wykonawczego2)

A. DANE ZOBOWIĄZANEGO/ZOBOWIĄZANYCH
A1.

1. Rodzaj zobowiązanego1)
1. osoba fizyczna
2. podmiot niebędący osobą fizyczną

2. Rodzaj odpowiedzialności zobowiązanego1)
1. podmiot, u którego powstał obowiązek
2. następca prawny
3. osoba trzecia

3. Imię3)

4. Nazwisko/Nazwa

5. kraj

6. Województwo

7. Powiat

8. gmina

9. ulica

10. Numer domu

12. Miejscowość

11. Numer lokalu

13. kod pocztowy
15. Numer PESEl3)

14. NIP

16. Numer REgON

17. Data urodzenia3), 4)

AA. DANE MAŁŻONKA ZOBOWIĄZANEGO (ODPOWIEDZIALNEGO MAJĄTKIEM WSPÓLNYM)2)
1. Imię

2. Nazwisko

3. kraj

4. Województwo

5. Powiat

6. gmina

7. ulica

8. Numer domu

10. Miejscowość

9. Numer lokalu

11. kod pocztowy

12. NIP

13. Numer PESEl

AB. DANE WŁAŚCICIELA/ WŁAŚCICIELI PRZEDMIOTu HIPOTEkI PRZyMuSOWEj NIEBĘDĄCEGO/ NIEBĘDĄCYCH
ZOBOWIĄZANYM2)
AB1.

1. Rodzaj właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej niebędącego zobowiązanym1)
1. osoba fizyczna
2. podmiot niebędący osobą fizyczną
2. Imię3)

3. Nazwisko/Nazwa

4. kraj

5. Województwo

6. Powiat

7. gmina

8. ulica

9. Numer domu

11. Miejscowość
13. NIP

10. Numer lokalu

12. kod pocztowy
14. Numer PESEl3)

15. Numer REgON

16. Data urodzenia3), 4)

AC. DANE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM PRZEDMIOTu HIPOTEkI
PRZYMUSOWEJ NIEBĘDĄCEj ZOBOWIĄZANYM2)
AC1.

1. Imię3)

2. Nazwisko/Nazwa

3. kraj

4. Województwo

5. Powiat

6. gmina

7. ulica

8. Numer domu

10. Miejscowość

11. kod pocztowy

9. Numer lokalu
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13. Numer PESEl3)

14. Numer REgON

B. DANE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEj2)
B1.

1. Imię3)

2. Nazwisko/Nazwa

3. kraj

4. Województwo

5. Powiat

6. gmina

7. ulica

8. Numer domu

10. Miejscowość
12. NIP

9. Numer lokalu

11. kod pocztowy
13. Numer PESEl3)

14. Numer REgON

C. DANE ZOBOWIĄZANEGO, U KTÓREGO POWSTAŁ OBOWIĄZEK2)
C1.

1. Imię3)

2. Nazwisko/Nazwa

3. NIP

4. Numer PESEl3)

5. Numer REgON

D. DANE DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH
1. Akt normatywny
2. Rodzaj należności pieniężnej
3. Podstawa prawna obowiązku1)
1. z mocy prawa
2. dokument, o którym mowa w art. 3a § 1 ustawy
3. orzeczenie

4. Identyfikacja podstawy prawnej
obowiązku

5. Data wydania orzeczenia

6. Informacje dotyczące należności pieniężnej1), 3)
1. odpowiedzialność za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje również majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka
2. obowiązek jest ściśle związany ze zobowiązanym
7. Rodzaj odsetek1)
1. za zwłokę
2. za zwłokę od należności celnych
3. ustawowe

4. ustawowe za opóźnienie
5. ustawowe za opóźnienie w transakcjach
handlowych
6. nie pobiera się

8. Stawka odsetek
8.1. Podwyższona stawka odsetek za zwłokę

9. Rodzaj zabezpieczenia należności pieniężnej

10. Data powstania zabezpieczenia

11. Podstawa prawna braku obowiązku doręczenia upomnienia/ data doręczenia upomnienia/ data doręczenia
powiadomienia

12. Wysokość kosztów upomnienia

Należności pieniężne są wymagalne i podlegają egzekucji administracyjnej na podstawie art. 2 ustawy oraz na podstawie
13. Inna podstawa prawna2)
D1.

1. Wysokość należności pieniężnej

2. Data, od której nalicza
się odsetki

Data powstania należności pieniężnej/okres, którego dotyczy należność pieniężna
5. data/ od dnia:

3. Wysokość odsetek na dzień
wystawienia tytułu wykonawczego

4. Data, do której należność
pieniężna może być dochodzona

7. Podstawa prawna pierwszeństwa zaspokojenia należności pieniężnej

6. do dnia:

E. OZNACZENIE I WNIOSEk WIERZyCIElA
1. Nazwa wierzyciela

2. Adres siedziby wierzyciela

3. NIP wierzyciela

4. Numer REgON wierzyciela

5. Nazwa i adres siedziby podmiotu, któremu należy przekazać wyegzekwowaną należność pieniężną
6. Numer rachunku bankowego
7. Imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela

Na podstawie art. 26 ustawy wnoszę o wszczęcie egzekucji
administracyjnej

F. OZNACZENIE ORGANU LUB ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 1 lIT. D uSTAWy Z DNIA 10 CZERWCA
2016 R. O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG (Dz. U. z 2018 r. poz. 2206)2)
F1.

Oznaczenie organu odpowiedzialnego za rozpatrzenie administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej 2)
1. Nazwa organu

2. Adres organu

3. Inne dane kontaktowe

F2.

Oznaczenie organu, który może udzielić dodatkowych informacji dotyczących administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny admini stracyjnej
lub możliwości odwołania się od obowiązku zapłaty lub zaskarżenia decyzji w sprawie ich nałożenia 2)
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2. Adres organu

3. Inne dane kontaktowe

g. WYSOKOŚĆ KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH2)
Wysokość kosztów egzekucyjnych

H. INFORMACJA O NADANIU PRZEZ ORGAN EGZEKUCYJNY KLAUZULI O SKIEROWANIU TYTUŁU WYKONAWCZEGO/ DAlSZEgO
TYTUŁU WYKONAWCZEGO DO EgZEkuCjI ADMINISTRACyjNEj
1. Nazwa i adres siedziby organu egzekucyjnego, który nadał klauzulę

2. Data nadania klauzuli

I. DANE DOTYCZĄCE KOLEJNEGO TYTUŁU WYKONAWCZEGO
W przypadku sporządzenia kolejnego tytułu wykonawczego w postaci elektronicznej wydruk tego tytułu stanowi dowód tego, co zostało w nim stwierdzone.
1. Data wystawienia kolejnego tytułu wykonawczego/ zmienionego kolejnego tytułu
wykonawczego

2. Imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu
wierzyciela

POuCZENIE
Środkami egzekucyjnymi stosowanymi w egzekucji należności pieniężnych są egzekucje: z pieniędzy, z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń
z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej, z rachunków bankowych, z innych wierzy telności pieniężnych,
z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym
rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków, z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów
wartościowych, z weksla, z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej, z udziału w spółce z ograniczon ą
odpowiedzialnością, z pozostałych praw majątkowych, z ruchomości oraz z nieruchomości, a od dnia 1 marca 2021 r. również z praw majątkowych
zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy (art. 1a pkt 12 lit. a ustawy).
Zobowiązanemu nie doręcza się odpisu/ wydruku kolejnego tytułu wykonawczego.
Zobowiązanemu przysługuje prawo wniesienia do wierzyciela, za pośrednictwem organu egzekucyjnego, zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej. Zarzut
w sprawie egzekucji administracyjnej winien określać istotę i zakres żądania oraz dowody uzasadniające to żądanie (art. 33 § 1, 2 i 4 ustawy). Zgodnie z art. 33
§ 2 ustawy podstawą zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej jest:
1) nieistnienie obowiązku;
2) określenie obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z:
a) orzeczenia, o którym mowa w części D poz. 3–5 tytułu wykonawczego,
b) dokumentu, o którym mowa w części D poz. 3 i 4 tytułu wykonawczego,
c) przepisu prawa, jeżeli obowiązek wynika bezpośrednio z tego przepisu;
3) błąd co do zobowiązanego;
4) brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, jeżeli jest wymagane;
5) wygaśnięcie obowiązku w całości albo w części;
6) brak wymagalności obowiązku w przypadku:
a) odroczenia terminu wykonania obowiązku,
b) rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej,
c) wystąpienia innej przyczyny niż określona w lit. a i b.
Wniesienie przez zobowiązanego zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej, nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu/ wydruku tytułu
wykonawczego, zawiesza postępowanie egzekucyjne w całości albo w części z dniem doręczenia tego zarzutu organowi egzekucyjnem u do czasu zawiadomienia
tego organu o wydaniu ostatecznego postanowienia w sprawie tego zarzutu (art. 35 § 1 ustawy). Wniesienie zarzutu w sprawie egzekucji a dministracyjnej
po terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu/ wydruku tytułu wykonawczego nie zawiesza postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel po otrzymaniu zarzutu
w sprawie egzekucji administracyjnej może w uzasadnionych przypadkach wystąpić z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego
w całości albo w części (art. 35 § 1a ustawy).
Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia wyegzekwowania w całości obowiązku, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych;
2) do dnia zapłaty w całości należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych;
3) w terminie 7 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w całości albo w części.
Zobowiązany ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić organ egzekucyjny o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby. W razi e niewykonania tego
obowiązku doręczenie pisma organu egzekucyjnego pod dotychczasowym adresem jest skuteczne (art. 36 § 3 pkt 2 i § 4 ustawy). Na zobowiązanego, który
nie zawiadomił organu egzekucyjnego o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby, może być nałożona kara pieniężna (art. 168d § 3 pkt 1 lit. a tiret
pierwsze ustawy).
Tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji z majątku osobistego zobowiązanego i majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka,
jeżeli w części AA wpisano dane małżonka zobowiązanego i zgodnie z odrębnymi przepisami odpowiedzialność zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki
z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje majątek osobisty zobowiązanego i majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka. W takim przypadku tytuł
wykonawczy jest podstawą do prowadzenia egzekucji również kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych powstałych w postępowaniu egzekucyjnym
prowadzonym na podstawie tego tytułu wykonawczego (art. 27e § 1 i 2 ustawy).
Małżonkowi zobowiązanego przysługuje prawo wniesienia wniosku do organu egzekucyjnego o udzielenie informacji o aktualnej wys okości egzekwowanej
należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych (art. 27e § 4 ustawy), a także wniesienia
do wierzyciela, za pośrednictwem organu egzekucyjnego, sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym. W sprzeciwie określa się istotę i zakres
żądania oraz dowody uzasadniające to żądanie. Sprzeciw może być wniesiony jeden raz w postępowaniu egzekucyjnym (art. 27f § 3 ustawy). W przypadku
egzekucji z nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka sprzeciw wnosi się nie później n iż w terminie 14 dni od dnia
doręczenia małżonkowi zobowiązanego wezwania do zapłaty egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia jej w terminie
i kosztami egzekucyjnymi (art. 27f § 2 ustawy).
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OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA kOlEjNEgO TYTUŁU WYKONAWCZEGO
(TW–3)
Wierzyciel wypełnia pozycje niezaciemnione.
Kolejny tytuł wykonawczy zawiera dane zawarte w tytule wykonawczym, w tym dane, o których mowa
w art. 27 § 1 pkt 1–9a i 11–14, § 1a i 2 oraz art. 27d § 1 ustawy, oraz:
– numer porządkowy kolejnego tytułu wykonawczego;
– oznaczenie celu, dla którego został wystawiony kolejny tytuł wykonawczy;
– dane małżonka zobowiązanego – w przypadku gdy odpowiedzialność zobowiązanego za należność
pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje majątek osobisty zobowiązanego
i majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka;
– dane właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej niebędącego zobowiązanym – w przypadku
przeniesienia tego przedmiotu na podmiot inny niż zobowiązany;
– wysokość kosztów egzekucyjnych – w razie potrzeby zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką
przymusową;
– datę wystawienia kolejnego tytułu wykonawczego, imię i nazwisko osoby upoważnionej do
działania w imieniu wierzyciela;
– informację wierzyciela o nadaniu temu tytułowi klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego
do egzekucji administracyjnej.
Organ egzekucyjny wypełnia pozycje zaciemnione.
Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr.
1)
Zaznacza się właściwy kwadrat, wstawiając znak „x”.
2)
W przypadku niewypełniania pozycja (część) może zostać pominięta (niewydrukowana).
3)
Pozycji nie wypełnia się w przypadku zobowiązanego niebędącego osobą fizyczną lub gdy zobowiązany
będący przedsiębiorcą zmarł przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
4)
Wpisuje się datę urodzenia, jeżeli zobowiązany nie posiada numeru PESEL albo gdy numer PESEL nie
jest znany wierzycielowi.
Część ogólna
W przypadku wystawiania kolejnego tytułu wykonawczego w:
 poz. 1 – wpisuje się numer dotychczasowego tytułu wykonawczego;
 poz. 2 – wpisuje się datę wystawienia dotychczasowego tytułu wykonawczego;
 poz. 3 – wpisuje się numer porządkowy kolejnego tytułu wykonawczego;
 poz. 4 – zaznacza się kwadrat 1.
W przypadku sporządzania zmienionego kolejnego tytułu wykonawczego w:
 poz. 1 – wpisuje się numer dotychczasowego tytułu wykonawczego;
 poz. 2 – wpisuje się datę sporządzenia zmienionego tytułu wykonawczego;
 poz. 3 – wpisuje się numer porządkowy kolejnego tytułu wykonawczego;
 poz. 4 – zaznacza się kwadrat 2.
W przypadku ponownego wydania kolejnego tytułu wykonawczego/ zmienionego kolejnego tytułu
wykonawczego w:
 poz. 1 – wpisuje się numer dotychczasowego tytułu wykonawczego;
 poz. 2 – wpisuje się datę wystawienia dotychczasowego tytułu wykonawczego/ sporządzenia
zmienionego tytułu wykonawczego;
 poz. 3 – wpisuje się numer porządkowy utraconego kolejnego tytułu wykonawczego;
 poz. 6 – umieszcza się adnotację: „Kolejny tytuł wykonawczy/ zmieniony kolejny tytuł wykonawczy
został ponownie wydany w dniu … w związku z postanowieniem … (należy wskazać wierzyciela) nr …
z dnia … o utracie kolejnego tytułu wykonawczego/ zmienionego kolejnego tytułu wykonawczego”.
Część AA
Wypełnia się, wyłącznie w przypadku gdy odpowiedzialność zobowiązanego za należność pieniężną
i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje majątek osobisty zobowiązanego i majątek wspólny
zobowiązanego i jego małżonka.
poz. 3–11 nie wypełnia się, jeżeli dane te są takie same jak w poz. 5–13 bloku A1.
Część AB
Jeżeli tytuł wykonawczy obejmuje należność pieniężną, za którą odpowiedzialny jest więcej niż jeden
właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej niebędący zobowiązanym, po bloku AB1. dodaje się kolejne
bloki w części AB, nadając im kolejne numery. Po bloku AB1. dodaje się bloki AB2., AB3. itd. w liczbie
odpowiadającej liczbie właścicieli przedmiotu hipoteki przymusowej niebędących zobowiązanym.
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Część AC
Wypełnia się, wyłącznie w przypadku gdy właścicielem/współwłaścicielem przedmiotu hipoteki
przymusowej niebędącym zobowiązanym jest spółka nieposiadająca osobowości prawnej. Po bloku AC1.
dodaje się bloki AC2., AC3. itd. w liczbie odpowiadającej liczbie wspólników tej spółki.
Część E
poz. 7 – nie wypełnia się. Dane te wpisuje się w części I w poz. 2.
Część G
Wpisuje się wysokość kosztów egzekucyjnych wskazanych przez organ egzekucyjny na żądanie wierzyciela
złożone przed dniem wystawienia kolejnego tytułu wykonawczego.
Część H
Wypełnia:
– wierzyciel – w przypadku posiadania informacji o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu
tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej;
– organ egzekucyjny – w przypadku gdy wierzyciel nie mógł ustalić informacji o nadaniu tytułowi
wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej, a organ
egzekucyjny nadał klauzulę o skierowaniu dalszego tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej.
Część I
Poz. 2 – wpisuje się dane osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela; nie wymaga się podpisu
tej osoby w przypadku opatrzenia kolejnego tytułu wykonawczego zaawansowaną pieczęcią elektroniczną
weryfikowaną za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.
W przypadku opatrzenia kolejnego tytułu wykonawczego podpisem zaufanym nie wymaga się wpisania
stanowiska służbowego osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela.
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy
i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2021 r. (poz. 838)
Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 29 kwietnia 2021 r. (poz. ….)

WZÓR

WZÓR

Numer systemowy sprawy organu egzekucyjnego

TW-1
(6)

TYTUŁ WYKONAWCZY

STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1427, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”
3. Rodzaj dokumentu1)

1. Numer tytułu wykonawczego

2. Data wystawienia

4. Numer porządkowy dalszego tytułu
wykonawczego2)

5. Cel wydania dalszego tytułu wykonawczego1) 2)

1. tytuł wykonawczy

1. prowadzenie egzekucji przez inny organ egzekucyjny

2. zmieniony tytuł wykonawczy

2. zabezpieczenie hipoteką przymusową, w tym hipoteką przymusową morską

6. Adnotacja dotycząca ponownie wydanego tytułu wykonawczego/ zmienionego tytułu wykonawczego2)

A. DANE ZOBOWIĄZANEGO/ZOBOWIĄZANYCH - MAŁŻONKÓW ODPOWIEDZIALNYCH SOLIDARNIE
A.1.

1)

1. Rodzaj zobowiązanego
1. osoba fizyczna
2. podmiot niebędący osobą fizyczną

2. Rodzaj odpowiedzialności zobowiązanego
1. podmiot, u którego powstał obowiązek
2. następca prawny
3. osoba trzecia

1)

3. Imię3)

4. Nazwisko/ Nazwa

5. Kraj

6. Województwo

7. Powiat

8. Gmina

9. Ulica

10. Numer domu

12. Miejscowość

13. Kod pocztowy

11. Numer
lokalu

14. Poczta

15. NIP

16. Numer PESEL3)

17. REGON

18. Data urodzenia3)

19. Imię ojca3)

20. Imię matki3)

21. Numer telefonu

22. Adres e-mail

B. DANE MAŁŻONKA ZOBOWIĄZANEGO (ODPOWIEDZIALNEGO MAJĄTKIEM WSPÓLNYM)2)
1. Imię

2. Nazwisko

3. Kraj

4. Województwo

5. Powiat

6. Gmina

7. Ulica

8. Numer domu

10. Miejscowość

11. Kod pocztowy

13. NIP

14. Numer PESEL

15. Numer telefonu

9. Numer
lokalu

12. Poczta

16. Adres e-mail

17. Podstawa prawna prowadzenia egzekucji administracyjnej

C. DANE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ2)
C.1.

1. Imię3)

2. Nazwisko/Nazwa

3. Kraj

4. Województwo

5. Powiat

6. Gmina

7. Ulica

8. Numer domu

10. Miejscowość

11. Kod pocztowy

13. NIP4)

14. Numer PESEL3)

16. Numer telefonu

17. Adres e-mail

12. Poczta
15. REGON

D. DANE ZOBOWIĄZANEGO, U KTÓREGO POWSTAŁ OBOWIĄZEK2)
1. Imię3)

2. Nazwisko/Nazwa

3. NIP

4. Numer PESEL3)

5. REGON

9. Numer
lokalu
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E. DANE DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH
1. Akt normatywny

2. Rodzaj należności pieniężnej
1)

3. Podstawa prawna obowiązku
1. z mocy prawa
2. dokument, o którym mowa w art. 3a § 1 ustawy
3. orzeczenie
6. Rodzaj odsetek1)
3. podwyższona stawka
odsetek za zwłokę
1. odsetki za zwłokę
2. połowa odsetek
4. odsetki ustawowe
za zwłokę

4. Identyfikacja podstawy prawnej obowiązku

5. Data wydania orzeczenia

7. nie pobiera się
odsetek
8. odsetki za zwłokę od
należności celnych
8. Zabezpieczenie należności pieniężnej hipoteką przymusową lub zastawem i data powstania zabezpieczenia

7. Stawka odsetek

9. Podstawa prawna braku obowiązku doręczenia upomnienia/ data doręczenia upomnienia/ data doręczenia powiadomienia

10. Kwota kosztów upomnienia

5. odsetki ustawowe za opóźnienie
6. odsetki ustawowe za opóźnienie
w transakcjach handlowych

Należności pieniężne są wymagalne i podlegają egzekucji administracyjnej na podstawie art. 2 ustawy oraz na podstawie
11. Inna podstawa prawna2)
E.1.

1. Kwota należności pieniężnej

2. Data, od której nalicza się
odsetki

Data powstania należności pieniężnej/okres, którego dotyczy należność pieniężna
5. data/od dnia:

3. Kwota odsetek na dzień
wystawienia tytułu wykonawczego

4. Data, do której należność
pieniężna może być dochodzona

7. Podstawa prawna pierwszeństwa zaspokojenia należności pieniężnej

6. do dnia:

F. OZNACZENIE I WNIOSEK WIERZYCIELA
1. Nazwa wierzyciela

2. Adres siedziby wierzyciela

3. NIP wierzyciela

4. REGON wierzyciela

5. Nazwa i adres siedziby podmiotu, któremu należy przekazać wyegzekwowaną należność pieniężną
6. Numer rachunku bankowego

Na podstawie art. 26 ustawy wnoszę o wszczęcie egzekucji
administracyjnej

7. Imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby upoważnionej do
działania w imieniu wierzyciela

G. OZNACZENIE ORGANU LUB ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 1 LIT. D USTAWY Z DNIA 10 CZERWCA
2016 r. O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG (Dz. U. z 2018 r. poz. 2206, z późn. zm.)2)
G.1.

Oznaczenie organu odpowiedzialnego za rozpatrzenie administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej 2)
1. Nazwa organu

2. Adres organu

3. Inne dane kontaktowe

G.2.

Oznaczenie organu, który może udzielić dodatkowych informacji dotyczących administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny
administracyjnej lub możliwości odwołania się od obowiązku zapłaty lub zaskarżenia decyzji w sprawie ich nałożenia2)
1. Nazwa organu

2. Adres organu

3. Inne dane kontaktowe

H. KWOTA KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH 2)
Kwota kosztów egzekucyjnych

I. OZNACZENIE I KLAUZULA ORGANU EGZEKUCYJNEGO
Potwierdza się zgodność danych zawartych w wydruku tytułu wykonawczego z treścią tytułu wykonawczego otrzymanego przy wykorzystaniu systemu
4)
teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 27 § 1 pkt 10 ustawy kieruję tytuł
wykonawczy do egzekucji administracyjnej

2. Imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby upoważnionej do
działania w imieniu organu egzekucyjnego

1. Nazwa i adres siedziby organu egzekucyjnego
3. Data nadania klauzuli
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J. POTWIERDZENIE ODBIORU TYTUŁU WYKONAWCZEGO
1. Data doręczenia odpisu/
wydruku tytułu wykonawczego

2. Czytelny podpis otrzymującego odpis/ wydruk tytułu
wykonawczego

3. Podpis doręczającego odpis/ wydruk tytułu
wykonawczego

POUCZENIE
Środkami egzekucyjnymi stosowanymi w egzekucji należności pieniężnych są egzekucje: z pieniędzy, z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z zaopatrzenia
emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej, z rachunków bankowych, z innych wierzytelności pieniężnych, z praw z instrumentów
finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz
z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków, z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów
wartościowych, z praw majątkowych zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy, z weksla, z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw
własności przemysłowej, z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, z pozostałych praw majątkowych, z ruchomości oraz z nieruchomości.
Zobowiązanemu przysługuje prawo wniesienia do wierzyciela, za pośrednictwem organu egzekucyjnego, zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej. Zarzut
w sprawie egzekucji administracyjnej winien określać istotę i zakres żądania oraz dowody uzasadniające to żądanie (art. 33 § 1, 2 i 4 ustawy). Wniesienie przez
zobowiązanego zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej, nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu/ wydruku tytułu wykonawczego,
zawiesza postępowanie egzekucyjne w całości albo w części z dniem doręczenia tego zarzutu organowi egzekucyjnemu do czasu zawiadomienia tego organu
o wydaniu ostatecznego postanowienia w sprawie tego zarzutu (art. 35 § 1 ustawy). Wniesienie zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej po terminie 7 dni
od dnia doręczenia odpisu/ wydruku tytułu wykonawczego nie zawiesza postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel po otrzymaniu zarzutu w sprawie egzekucji
administracyjnej może w uzasadnionych przypadkach wystąpić z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego w całości albo w części
(art. 35 § 1a ustawy).
W przypadku zmienionego tytułu wykonawczego nie przysługuje prawo zgłoszenia zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej.
Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia wyegzekwowania w całości obowiązku, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych;
2) do dnia zapłaty w całości należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych;
3) w terminie 7 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w całości albo w części.
Zobowiązany ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić organ egzekucyjny o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby. W razie niewykonania tego
obowiązku doręczenie pisma organu egzekucyjnego pod dotychczasowym adresem jest skuteczne (art. 36 § 3 pkt 2 i § 4 ustawy). N a zobowiązanego, który nie
zawiadomił organu egzekucyjnego o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby, może być nałożona kara pieniężna (art. 168d § 3 pkt 1 lit. a tiret
pierwsze ustawy).
Jeżeli w części A wpisano jako zobowiązanych dane małżonków, tytuł wykonawczy stanowi podstawę przeprowadzenia egzekucji administracyjnej z ich majątku
wspólnego i ich majątków osobistych.
Jeżeli w części B wpisano dane małżonka zobowiązanego tytuł wykonawczy stanowi podstawę do przeprowadzenia egzekucji administracyjnej z majątku
wspólnego małżonków i majątku osobistego zobowiązanego, z wyłączeniem majątku osobistego małżonka wskazanego w części B.
Tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji z majątku osobistego zobowiązanego i majątku wspólnego zobowiązane go i jego małżonka,
jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami odpowiedzialność zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje majątek
osobisty zobowiązanego i majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka. W takim przypadku tytuł wykonawczy jest podstawą do prowadzenia egzekucji
również kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych powstałych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie tego tytułu wykonawczego
(art. 27e § 1 i 2 ustawy).
Małżonkowi zobowiązanego przysługuje prawo wniesienia wniosku do organu egzekucyjnego o udzielenie informacji o aktualnej wysokości egzekwowanej
należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych (art. 27e § 4 ustawy), a także wniesienia do
wierzyciela, za pośrednictwem organu egzekucyjnego, sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym. W sprzeciwie ok reśla się istotę i zakres
żądania oraz dowody uzasadniające to żądanie. Sprzeciw może być wniesiony jeden raz w postępowaniu egzekucyjnym (art. 27f § 3 ustawy). W przypadku
egzekucji z nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka sprzeciw wnosi się nie później niż w terminie 14 dni od dnia
doręczenia małżonkowi zobowiązanego wezwania do zapłaty egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia jej w terminie i
kosztami egzekucyjnymi (art. 27f § 2 ustawy).

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO (TW-1)
Wierzyciel wypełnia pozycje niezaciemnione. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą”, obowiązkowe jest wypełnienie pozycji dotyczącej:
 oznaczenia wierzyciela;
 oznaczenia organu albo organów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 10 czerwca
2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2206, z późn.
zm.), zwanej dalej „ustawą o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług”;
 wskazania imienia i nazwiska lub nazwy zobowiązanego i jego adresu, a w przypadku gdy zobowiązany
będący przedsiębiorcą zmarł przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego – imienia i nazwiska
zobowiązanego oraz firmy zobowiązanego z dodaniem oznaczenia „w spadku”; wskazanie firmy
zobowiązanego z dodatkowym oznaczeniem „w spadku" następuje tylko wtedy, gdy prawa i obowiązki
zobowiązanego wykonuje zarządca przedsiębiorstwa w spadku (przed albo po ustanowieniu zarządu
sukcesyjnego);
 numeru identyfikacji podatkowej (NIP), numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji
Ludności (PESEL) lub numeru identyfikacji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki
Narodowej (REGON), jeżeli zobowiązany taki numer posiada;
 treści podlegającego egzekucji obowiązku, podstawy prawnej tego obowiązku, określenia wysokości
należności pieniężnej, terminu, od którego nalicza się odsetki z tytułu niezapłacenia należności
w terminie, oraz rodzaju i stawki tych odsetek;
 wskazania zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową albo przez ustanowienie zastawu
skarbowego lub rejestrowego lub zastawu nieujawnionego w żadnym rejestrze, ze wskazaniem terminów
powstania tych zabezpieczeń;
 wskazania podstawy prawnej pierwszeństwa zaspokojenia należności pieniężnej, jeżeli należność
korzysta z tego prawa i prawo to nie wynika z zabezpieczenia należności pieniężnej;
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 wskazania podstawy prawnej prowadzenia egzekucji administracyjnej;
 daty wystawienia tytułu, podpisu, imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej
do działania w imieniu wierzyciela;
 daty doręczenia upomnienia, a jeżeli doręczenie upomnienia nie było wymagane, podstawy prawnej
braku tego obowiązku;
 daty doręczenia zobowiązanemu powiadomienia o wniosku o egzekucję administracyjnej kary pieniężnej
lub grzywny administracyjnej nałożonej na pracodawcę delegującego pracownika z terytorium RP
w związku z naruszeniem przepisów dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług;
 daty, do której można prowadzić egzekucję kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej nałożonej na
pracodawcę delegującego pracownika z terytorium RP w związku z naruszeniem przepisów dotyczących
delegowania pracowników w ramach świadczenia usług;
 imion i nazwisk oraz adresów wspólników, jeżeli tytuł wykonawczy dotyczy należności spółki
nieposiadającej osobowości prawnej.
W pozostałym zakresie wierzyciel podaje dane będące w jego posiadaniu.
Organ egzekucyjny wypełnia pozycje zaciemnione.
Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr.
1)
Zaznacza się właściwy kwadrat wstawiając znak „x”.
2)
W przypadku niewypełniania pozycja (część) może zostać pominięta (niewydrukowana).
3)
Pozycji nie wypełnia się w przypadku zobowiązanego niebędącego osobą fizyczną lub gdy zobowiązany
będący przedsiębiorcą zmarł przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
4)
Pole dodaje się w przypadku tytułu wykonawczego przesłanego przy wykorzystaniu systemu
teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej.
Część ogólna
W przypadku wystawiania zmienionego tytułu wykonawczego w:
 poz. 1 – wpisuje się numer zmienianego (dotychczasowego) tytułu wykonawczego;
 poz. 2 – wpisuje się datę wystawienia zmienionego tytułu wykonawczego;
 poz. 3 – zaznacza się kwadrat 2.
W przypadku wystawiania dalszego tytułu wykonawczego/dalszego zmienionego tytułu wykonawczego w:
 poz. 1 – wpisuje się numer dotychczasowego tytułu wykonawczego;
 poz. 2 – wpisuje się datę wystawienia dotychczasowego tytułu wykonawczego;
 wypełnia się poz. 4 i 5.
W przypadku ponownego wydania tytułu wykonawczego/zmienionego tytułu wykonawczego w:
 poz. 1 – wpisuje się numer utraconego tytułu wykonawczego/zmienionego tytułu wykonawczego;
 poz. 2 – wpisuje się datę wystawienia ponownie wydanego tytułu wykonawczego/zmienionego tytułu
wykonawczego;
 poz. 6 – umieszcza się adnotację: „Tytuł wykonawczy/zmieniony tytuł wykonawczy został ponownie
wydany w związku z postanowieniem …(należy wskazać wierzyciela) nr … z dnia … o utracie tytułu
wykonawczego/zmienionego tytułu wykonawczego nr … z dnia …”.
Część A
Jeżeli tytuł wykonawczy obejmuje należność pieniężną, za którą odpowiedzialni są małżonkowie solidarnie,
po bloku A.1. wierzyciel dodaje i wypełnia blok A.2.
W bloku A.2. pozycji 5–14 nie wypełnia się, jeżeli dane te są takie same jak w poz. 5–14 bloku A.1.
W przypadku gdy małżonkowie odpowiedzialni solidarnie podlegają różnej właściwości miejscowej
organów egzekucyjnych, wierzyciel wystawia 2 tytuły wykonawcze wraz z odpisem tytułu wykonawczego
przeznaczonym do doręczenia zobowiązanemu w następujący sposób:
 w pierwszym tytule wykonawczym w bloku A.1. wpisuje się zobowiązanego podlegającego właściwości
miejscowej organu egzekucyjnego, do którego ten tytuł zostanie przekazany. W bloku A.2. wpisuje się
drugiego małżonka odpowiedzialnego solidarnie;
 w drugim tytule wykonawczym w bloku A.1. wpisuje się zobowiązanego podlegającego właściwości
miejscowej organu egzekucyjnego, do którego ten tytuł zostanie przekazany (wpisanego w pierwszym
tytule wykonawczym w bloku A.2.).
W bloku A.2. wpisuje się drugiego małżonka odpowiedzialnego solidarnie (wpisanego w pierwszym tytule
wykonawczym w bloku A.1.).
W przypadku zobowiązanych odpowiedzialnych solidarnie, innych niż małżonkowie, wierzyciel może
wystawić odrębne tytuły wykonawcze wraz z odpisem tytułu wykonawczego przeznaczonym do doręczania
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zobowiązanemu, wypełniając wyłącznie blok A.1. w odniesieniu do jednego zobowiązanego
odpowiedzialnego solidarnie.
Część B
Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy małżonek zobowiązanego wskazanego w bloku A.1. ponosi
odpowiedzialność (obejmującą majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka) za należność pieniężną.
Pozycji 3–12 nie wypełnia się, jeżeli dane te są takie same jak w poz. 5–14 bloku A.1.
Część C
Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy zobowiązany wskazany w bloku A.1. jest spółką nieposiadającą
osobowości prawnej.
Po bloku C.1. dodaje się bloki C.2., C.3. itd. w liczbie odpowiadającej liczbie wspólników spółki
nieposiadającej osobowości prawnej.
Część D
Wypełnia się w przypadku, gdy w bloku A.1. (A.2., jeżeli go dodano, itd.) w poz. 2 zaznaczono kwadrat
2 albo 3.
Część E
Informacje zawarte w poz. 1–11 poprzedzające blok E.1. dotyczą wszystkich należności pieniężnych
wskazanych w części E.
W przypadku wystawienia tytułu wykonawczego w odniesieniu do więcej niż jednej należności pieniężnej
po bloku E.1. dodaje się bloki E.2., E.3. itd. W każdym bloku wpisuje się odrębną należność pieniężną.
Poz. 1 – wpisuje się oznaczenie przepisu prawa wraz z jednostką redakcyjną, z którego wynika należność
pieniężna wskazana w bloku E.1. i następnych blokach, jeżeli je dodano.
Poz. 2 – wpisuje się rodzaj należności pieniężnej wskazanej w bloku E.1. i następnych blokach, jeżeli je
dodano.
Poz. 4 – wpisuje się identyfikację podstawy prawnej obowiązku wskazanej w poz. 3. W przypadku
zakreślenia kwadratu:
1 – wpisuje się oznaczenie przepisu prawa, z którego wynika dochodzony obowiązek;
2 – wpisuje się rodzaj dokumentu, o którym mowa w art. 3a ustawy;
3 – wpisuje się rodzaj i numer orzeczenia.
Poz. 5 – wypełnia się w przypadku zaznaczenia w poz. 3 kwadratu 3.
Poz. 8 – wpisuje się rodzaj zabezpieczenia należności pieniężnej i datę jego powstania ze wskazaniem bloku
(np. E.1.), którego dotyczy zabezpieczenie. Informacje mogą dotyczyć wielu należności pieniężnych.
Poz. 9 – jeżeli nie jest wymagane doręczenie upomnienia wpisuje się podstawę prawną braku obowiązku
doręczenia upomnienia wraz z jednostką redakcyjną. Jeżeli wymagane jest doręczenie upomnienia, pozycja
może zawierać wskazanie więcej niż jednej daty w przypadku doręczenia więcej niż jednego upomnienia.
W przypadku dochodzenia administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej w związku
z naruszeniem przepisów ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług należy wpisać
datę doręczenia powiadomienia o wniosku o egzekucję tej kary lub grzywny.
Poz. 10 – można wpisać sumę kosztów upomnienia.
Poz. 11 – wpisuje się podstawę prawną (inną niż art. 2 § 1 ustawy), z której wynika możliwość dochodzenia
należności pieniężnej w trybie egzekucji administracyjnej.
E.1. i następne bloki
Poz. 2 – w przypadku odsetek określonych w art. 114 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz.
UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), wpisuje się datę przypadającą na dzień następujący po dniu,
w którym upłynął termin określony w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1382, z późn. zm.).
Poz. 3 – wypełnia się w szczególności, gdy przed wystawieniem tytułu wykonawczego wystąpiły przerwy
w naliczaniu odsetek. Dalsze odsetki będą pobierane zgodnie ze wskazaniem wynikającym z zakreślenia
kwadratu w poz. 6 części E od dnia następnego po dniu wystawienia tytułu wykonawczego.
W przypadku odsetek, o których mowa w objaśnieniu do poz. 2, wpisuje się sumę odsetek naliczonych od
dnia powstania długu celnego do dnia powiadomienia o tym długu oraz odsetek naliczonych zgodnie
z objaśnieniem wskazanym w poz. 2.
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Poz. 4 – wpisuje się datę przedawnienia należności pieniężnej, jeżeli przepisy prawa nie przewidują
przerwania lub zawieszenia biegu terminu przedawnienia.
Poz. 5 – wpisuje się datę powstania należności pieniężnej lub datę początkową okresu, w którym powstała
należność pieniężna.
Poz. 6 – wpisuje się datę końcową okresu, w którym powstała należność pieniężna.
W przypadku należności pieniężnej płatnej w ratach w poz. 5 i 6 należy podać okres, za który jest rata.
Poz. 7 – wpisuje się przepis prawa, jeżeli przyznaje on prawo pierwszeństwa zaspokojenia należności
pieniężnej.
Część F
Poz. 2 – wpisuje się adres siedziby wierzyciela lub jego jednostki organizacyjnej. Jeżeli wierzyciel posiada
obsługujący go urząd wpisuje się adres tego urzędu.
Poz. 3 – wpisuje się NIP wierzyciela, a jeżeli wierzyciel go nie posiada – urzędu obsługującego wierzyciela
lub jednostki samorządu terytorialnego, której organ jest wierzycielem.
Poz. 4 – wpisuje się REGON wierzyciela, a jeżeli wierzyciel go nie posiada – urzędu obsługującego
wierzyciela lub jednostki samorządu terytorialnego, której organ jest wierzycielem.
Poz. 5 – wpisuje się nazwę i adres siedziby podmiotu, któremu należy przekazać wyegzekwowaną należność
pieniężną.
Poz. 6 – wpisuje się numer rachunku bankowego podmiotu wymienionego w poz. 5.
Część G
Wypełnia się wyłącznie w przypadku dochodzenia administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny
administracyjnej, o której mowa w ustawie o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.
G.2.
Wypełnia się, jeżeli organ, który może udzielić dodatkowych informacji dotyczących administracyjnej kary
pieniężnej lub grzywny administracyjnej lub możliwości odwołania się od obowiązku zapłaty lub
zaskarżenia decyzji w sprawie ich nałożenia, jest inny niż organ wymieniony w bloku G.1.
Część H
Wypełnia się w przypadku wydania dalszego tytułu wykonawczego. Wpisuje się kwotę kosztów
egzekucyjnych wskazanych przez organ egzekucyjny na żądanie wierzyciela złożone przed dniem
wystawienia dalszego tytułu wykonawczego.

