
Projekt z dnia 12 listopada 2020 r.

U S T A W A

z dnia ……………………….. 2020 r.

o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych 

ustaw1)

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

administracji (Dz. U. 2020 r. poz. 1427 i 1492) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1a:

a) po pkt 4b dodaje się pkt 4ba w brzmieniu:

„4ba) instytucji łącznikowej – rozumie się przez to instytucję łącznikową, o której 

mowa w art. 1 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania 

rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L nr 284 z 30.09.2009, str. 1, z późn. 

zm.2)) oraz inną instytucję lub podmiot wyznaczony do udzielania pomocy w 

dochodzeniu lub zabezpieczaniu obowiązków państw członkowskich lub 

państw trzecich na podstawie odrębnych przepisów;”,

b) po pkt 9c dodaje się pkt 9ca w brzmieniu: 

„9ca)pracowniku obsługującym organ egzekucyjny – rozumie się przez to 

pracownika organu egzekucyjnego wykonującego zadania z zakresu egzekucji 

administracyjnej albo pracownika komórki organizacyjnej urzędu skarbowego 

prowadzącej egzekucję administracyjną;”,

c) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) wynagrodzeniu za pracę – rozumie się przez to wynagrodzenie za pracę oraz 

inne wierzytelności zobowiązanego, w tym świadczenia pieniężne 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, 
ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa i ustawę z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej 
pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 344 z 29.12.2010, str. 1, Dz. Urz. 
UE L 338 z 22.12.2010, str. 35, Dz. Urz. UE C 12 z 14.01.2012, str. 6, 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 346 z 20.12.2013, str. 27, Dz. Urz. UE C 152 z 
20.05.2014, str. 21, Dz. Urz. UE L 366 z 20.12.2014, str. 15, Dz. Urz. UE L 76 z 21.03.2017, str. 13, Dz. Urz. 
UE L 54 z 24.02.2018, str. 18.
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przysługujące z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, 

wypłacane przez pracodawcę w okresie zatrudnienia, a także w okresie 12 

miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy;”

2) w art. 3a:

a) w § 1:

– we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „podatków wykazanych w 

zgłoszeniu celnym” dodaje się wyrazy „i rozliczeniu zamknięcia”,

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) z deklaracji wykazującej należność pieniężną z tytułu podatku od towarów 

i usług, złożonej w państwie członkowskim identyfikacji, o której mowa w 

art. 59 ust. 2–4, art. 61 i art. 61a rozporządzenia wykonawczego Rady nr 

282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do 

dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od 

wartości dodanej (Dz. Urz. UE L nr 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.3)), 

zwanej dalej „deklaracją składaną w innym państwie członkowskim;”,

b) dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Przepisu § 2 nie stosuje się do należności pieniężnych wynikających z 

deklaracji składanej w innym państwie członkowskim.”;

3) w art. 5 dodaje się § 5 w brzmieniu:

„§ 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze 

obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, 

wykaz instytucji łącznikowych.”;

4) w art. 6 w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Wierzyciel może nie podejmować czynności zmierzających do zastosowania środków 

egzekucyjnych, jeżeli wysokość należności pieniężnej nie przekracza dziesięciokrotności 

kosztów upomnienia, chyba że okres do upływu terminu przedawnienia należności 

pieniężnej jest krótszy niż 6 miesięcy.”;

5) w art. 7a w § 1 po wyrazie „Wierzyciel,” dodaje się wyrazy „instytucja łącznikowa,”;

6) w art. 9:

a) w § 1 wyrazy „ze stosunku pracy” zastępuje się wyrazami „za pracę”,

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 290 z 20.10.2012, str. 1, Dz. Urz. 
UE L 284 z 26.10.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 348 z 29.12.2017, str. 32, Dz. Urz. UE L 311 z 07.12.2018, str. 
10 oraz Dz. Urz. UE L 313 z 04.12.2019, str. 14.
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b) po § 3 dodaje się § 3a i 3b w brzmieniu:

„§ 3a. Świadczenie pieniężne przysługujące z ubezpieczenia społecznego w 

razie choroby i macierzyństwa wypłacane przez pracodawcę podlega egzekucji w 

zakresie określonym przepisami o egzekucji ze świadczeń przewidzianych w 

przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

§ 3b. Wierzytelności powtarzające się stanowiące jedyne źródło dochodu 

zobowiązanego będącego osobą fizyczną podlega egzekucji w zakresie określonym 

w przepisach Kodeksu pracy.”,

c) w § 4 wyrazy „w § 1 i 2” zastępuje się wyrazami „w § 1, 2 i 3b”;

7) w art. 15 § 3b i 3c otrzymują brzmienie:

„§ 3b. Przepisów § 1–3 nie stosuje się do egzekucji należności pieniężnych, o 

których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 lit. g, oraz należności pieniężnych wynikających z 

deklaracji składanej w innym państwie członkowskim.

§ 3c. Obowiązek zapłaty kosztów upomnienia przedawnia się wraz z wygaśnięciem 

należności pieniężnej objętej tym upomnieniem. Jeżeli w upomnieniu ujęto więcej niż 

jedną należność pieniężną, koszty upomnienia przedawniają się wraz z wygaśnięciem 

należności pieniężnej o najwcześniejszym terminie płatności.”;

8) w art. 18k § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Dane, o których mowa w art. 18b § 2, udostępnia się podmiotowi, o którym 

mowa w art. 18q § 2, za pośrednictwem funkcjonalności systemu teleinformatycznego, w 

którym prowadzony jest rejestr, udostępnionej na stronie podmiotowej urzędu 

obsługującego organ prowadzący rejestr, również w sposób umożliwiający automatyczne 

udostępnienie tych danych.”;

9) w art. 18n § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dane, o których mowa w art. 18b § 2, dotyczące zobowiązanego, o którym 

mowa w art. 18b § 2 pkt 1 lit. a lub d, udostępnia się z rejestru, jeżeli podmiot 

zainteresowany oświadczy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w którym 

prowadzony jest rejestr, że posiada ważne upoważnienie tego zobowiązanego.”;

10) w art. 26:

a) w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Wierzyciel będący jednocześnie organem egzekucyjnym wszczyna postępowanie 

egzekucyjne z urzędu poprzez podpisanie tytułu wykonawczego przez siebie 

wystawionego.”,
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b) w § 1e po pkt 4 dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu:

„4a) imienia i nazwiska małżonka zobowiązanego oraz jego adresu, a także PESEL, 

jeżeli małżonek zobowiązanego taki numer posiada, a w przypadku gdy 

małżonek zobowiązanego jest nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa 

dewizowego: daty urodzenia, kraju wydania i numeru paszportu lub numeru 

identyfikacyjnego nadanego w innym kraju, w szczególności numeru 

ubezpieczeniowego, zwanych dalej „danymi identyfikacyjnymi małżonka 

zobowiązanego” – w przypadku gdy odpowiedzialność zobowiązanego za 

należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje 

majątek osobisty zobowiązanego, a także majątek wspólny zobowiązanego i 

jego małżonka, zwany dalej „majątkiem wspólnym”, o ile wierzyciel posiada 

te dane;

4b) imienia i nazwiska lub nazwy niebędącego zobowiązanym podmiotu, na który 

zostało przeniesione prawo własności rzeczy lub inne prawo majątkowe 

obciążone zastawem skarbowym lub hipoteką przymusową zabezpieczającymi 

należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie, oraz jego 

adresu, a także PESEL, NIP, REGON lub numeru w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, albo numeru w innym rejestrze lub ewidencji, a jeżeli jest 

nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego: daty urodzenia, 

kraju wydania i numeru paszportu lub numeru identyfikacyjnego nadanego w 

innym kraju, w szczególności numeru podatkowego lub numeru 

ubezpieczeniowego, jeżeli nierezydent nie posiada NIP, o ile wierzyciel 

posiada te dane;”,

c) w § 1g w pkt 1 dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym,”,

d) w § 3a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) podpisania tytułu wykonawczego przez osobę upoważnioną do działania w 

imieniu wierzyciela, jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem 

egzekucyjnym;”,

e) w § 5 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
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„2) doręczenia zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego prawa 

majątkowego dłużnikowi zajętej wierzytelności albo innemu podmiotowi, 

jeżeli to doręczenie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu 

wykonawczego;

3) podpisania protokołu zajęcia lub protokołu odbioru przez pracownika 

obsługującego organ egzekucyjny, jeżeli to podpisanie nastąpiło przed 

doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego;”;

11) w art. 26c:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Dalszy tytuł wykonawczy zawiera dane, o których mowa w art. 27 § 1 pkt 

1–6, 8–9a i 11–14, § 1a i 2 oraz art. 27d § 1, a także numer tytułu wykonawczego 

oraz datę i numer porządkowy dalszego tytułu wykonawczego, oznaczenie celu, dla 

którego został wydany, oraz imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do 

działania w imieniu wierzyciela.”,

b) uchyla się § 2b;

12) w art. 26ca:

a) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zabezpieczenia na nieruchomości lub egzekucji z nieruchomości wchodzącej w 

skład majątku wspólnego – w przypadku gdy odpowiedzialność 

zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w 

terminie obejmuje majątek osobisty zobowiązanego oraz majątek wspólny;”,

b) w § 2:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Kolejny tytuł wykonawczy zawiera dane, o których mowa w art. 27 § 1 pkt 1–

6, 8–9a oraz 11–14, § 1a i 2 oraz art. 27d § 1, a także numer tytułu 

wykonawczego, datę i numer porządkowy kolejnego tytułu wykonawczego, 

oznaczenie celu, dla którego został wydany, oraz:”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu 

wierzyciela;”,

– uchyla się pkt 4,

c) § 4 otrzymuje brzmienie:
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„§ 4. Odpis kolejnego tytułu wykonawczego doręcza się odpowiednio 

małżonkowi zobowiązanego i niebędącemu zobowiązanym właścicielowi 

przedmiotu hipoteki przymusowej.”;

13) w art. 26d § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Po ponownym wydaniu tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji 

obowiązku o charakterze niepieniężnym wierzyciel występuje do organu egzekucyjnego 

o nadanie temu tytułowi klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji 

administracyjnej.”;

14) w art. 27:

a) w § 1:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wskazanie imienia i nazwiska lub nazwy zobowiązanego i jego adresu, a 

także PESEL, NIP, REGON lub numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

jeżeli zobowiązany taki numer posiada, albo numeru w innym rejestrze lub 

ewidencji;”,

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

„2a) numer, za pomocą którego zobowiązany jest identyfikowany na potrzeby 

podatku w innym kraju – w przypadku należności pieniężnych 

wynikających z deklaracji składanej w innym państwie członkowskim;”,

– pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) datę i numer tytułu wykonawczego, imię, nazwisko, stanowisko służbowe 

i podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela;”,

– pkt 10 i 11 otrzymują brzmienie:

„10) klauzulę organu egzekucyjnego o skierowaniu tytułu do egzekucji 

administracyjnej – w przypadku egzekucji obowiązku o charakterze 

niepieniężnym;

11) pouczenie zobowiązanego o środkach egzekucyjnych stosowanych w 

egzekucji należności pieniężnych;”,

b) uchyla się § 1b,

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

„§ 1c. Należność pieniężną wynikającą z deklaracji składanej w innym 

państwie członkowskim, podaje się w tytule wykonawczym w złotych po 

przeliczeniu jej według kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank 
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Centralny w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego, a jeżeli nie zostanie 

opublikowany w tym dniu – według kursu wymiany opublikowanego w najbliższym 

po nim dniu.”,

d) w § 2b uchyla się pkt 5;

15) art. 27g otrzymuje brzmienie:

„Art. 27g. § 1. Małżonkowi zobowiązanego przysługują prawa zobowiązanego w 

egzekucji z rzeczy lub prawa majątkowego wchodzących w skład majątku wspólnego.

§ 2. Do czasu zawiadomienia organu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 27f § 7, 

sprzedaży podlega wyłącznie rzecz lub prawo majątkowe wchodzące w skład majątku 

osobistego zobowiązanego.

§ 3. Przepisu § 2 nie stosuje się do wchodzącej w skład majątku wspólnego 

ruchomości ulegającej szybkiemu zepsuciu oraz ruchomości, której przechowywanie 

powoduje wydatki niewspółmierne do jej wartości lub powodowałoby znaczne obniżenie 

jej wartości.

§ 4. Środki pieniężne uzyskane z egzekucji z majątku wspólnego wpłaca się na 

rachunek, o którym mowa w art. 165 § 2.”;

16) art. 28d otrzymuje brzmienie:

„Art. 28d. § 1. Jeżeli zobowiązany będący przedsiębiorcą zmarł po wszczęciu 

postępowania egzekucyjnego i zarządca przedsiębiorstwa w spadku prowadzi 

przedsiębiorstwo w spadku albo dokonuje czynności, o których mowa w art. 13 ustawy z 

dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych 

ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, postępowanie egzekucyjne jest 

kontynuowane, a dokonane czynności egzekucyjne pozostają w mocy. Podjęcie dalszych 

czynności egzekucyjnych oraz zastosowanie środków egzekucyjnych może nastąpić po 

wydaniu postanowienia o:

1) przystąpieniu do egzekucji administracyjnej należności pieniężnych w stosunku do 

przedsiębiorstwa w spadku;

2) nadaniu tytułowi wykonawczemu stosowanemu w egzekucji obowiązku o 

charakterze niepieniężnym klauzuli o skierowaniu egzekucji przeciwko 

przedsiębiorstwu w spadku.

§ 2. Postanowienie, o którym mowa w § 1, doręcza się zarządcy przedsiębiorstwa w 

spadku. Na postanowienie przysługuje zażalenie.
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§ 3. Tytuł wykonawczy wraz z postanowieniem, o którym mowa w § 1, uprawnia do 

przeprowadzenia egzekucji w stosunku do przedsiębiorstwa w spadku. Prawa i obowiązki 

zobowiązanego wykonuje zarządca przedsiębiorstwa w spadku.”;

17) w art. 32aa:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) zmianie danych dotyczących zobowiązanego w zakresie niezbędnym do 

prowadzenia egzekucji administracyjnej;”,

b) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7)  danych, o których mowa w art. 26 § 1e pkt 4–4b oraz 6–8, jeżeli nie zostały 

przekazane wraz z wnioskiem egzekucyjnym i tytułem wykonawczym.”;

18) art. 34a otrzymuje brzmienie:

„Art. 34a. § 1. Organ egzekucyjny umarza postępowanie egzekucyjne w całości albo 

w części na wniosek wierzyciela w przypadku wystąpienia przyczyny określonej w:

1) art. 33 § 2 pkt 1–5;

2) art. 33 § 2 pkt 6, jeżeli przyczyna braku wymagalności obowiązku ma charakter 

trwały lub wystąpiła przed wszczęciem egzekucji administracyjnej. 

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, nie stosuje się art. 59 § 1 pkt 6. 

§ 3. Przepisy § 1 i 2 mają zastosowanie również w przypadku, gdy organ 

egzekucyjny jest jednocześnie wierzycielem.”;

19) w art. 36:

a) w § 1c wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Na żądanie organu egzekucyjnego lub centralnego biura łącznikowego banki są 

obowiązane do przekazywania informacji dotyczących zobowiązanego i jego 

małżonka, gdy odpowiedzialność zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z 

tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje majątek osobisty zobowiązanego i 

majątek wspólny, lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 pkt 8 ustawy o wzajemnej 

pomocy, w zakresie:”,

b) po § 1d dodaje się § 1e w brzmieniu:

„§ 1e. Jeżeli zobowiązany odpowiada za należność pieniężną i odsetki z tytułu 

niezapłacenia jej w terminie majątkiem osobistym i majątkiem wspólnym, organ 

egzekucyjny lub wierzyciel może żądać od zobowiązanego i jego małżonka 

informacji dotyczących małżeńskiego ustroju majątkowego, a w przypadku istnienia 

wspólności majątkowej – danych identyfikacyjnych małżonka zobowiązanego oraz 
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informacji o składnikach majątku wspólnego w zakresie niezbędnym do wszczęcia i 

prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego.”;

20) w art. 54 w § 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W uzasadnionych przypadkach organ egzekucyjny lub organ nadzoru może wstrzymać 

dalszą realizację tego środka egzekucyjnego do dnia, w którym postanowienie w sprawie 

skargi na czynność egzekucyjną stanie się ostateczne.”;

21) w art. 56 w § 1b pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w razie uchylenia odpowiednio postanowienia o przystąpieniu do egzekucji 

administracyjnej należności pieniężnych w stosunku do przedsiębiorstwa w spadku 

albo postanowienia o nadaniu tytułowi wykonawczemu stosowanemu w egzekucji 

obowiązku o charakterze niepieniężnym klauzuli o skierowaniu egzekucji 

przeciwko przedsiębiorstwu w spadku;”;

22) w art. 57 § 2a otrzymuje brzmienie:

„§ 2a. W razie zawieszenia postępowania egzekucyjnego z przyczyny określonej w 

art. 56 § 1 pkt 2 albo § 1b pkt 2 organ egzekucyjny podejmuje zawieszone postępowanie 

z dniem wydania odpowiednio postanowienia o przystąpieniu do egzekucji 

administracyjnej należności pieniężnych w stosunku do przedsiębiorstwa w spadku albo 

postanowienia o nadaniu tytułowi wykonawczemu stosowanemu w egzekucji obowiązku 

o charakterze niepieniężnym klauzuli o skierowaniu egzekucji przeciwko 

przedsiębiorstwu w spadku.”;

23) w art. 59 po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego pozostawia się w 

aktach sprawy, jeżeli zobowiązany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie 

państwa członkowskiego lub państwa trzeciego i organ egzekucyjny nie zastosował 

środka egzekucyjnego do majątku położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

24) w art. 61 w § 5 w pkt 1 skreśla się wyraz „wystawienia”;

25) w art. 62d:

a) w § 2b skreśla się zdanie drugie

,b) § 2d otrzymuje brzmienie:

„§ 2d. W przypadku zaspokojenia w całości dochodzonej należności pieniężnej, 

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

egzekucyjnych, organ egzekucyjny niezwłocznie uchyla czynność egzekucyjną, 

która doprowadziła do zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej, oraz 
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zawiadamia dłużnika zajętej wierzytelności o nieprzekazaniu środków pieniężnych 

sądowemu organowi egzekucyjnemu.”;

26) w art. 64:

a) § 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„§ 4. Organ egzekucyjny pobiera w egzekucji należności pieniężnej opłatę 

egzekucyjną w wysokości 10% wyegzekwowanych środków pieniężnych 

pomniejszonych o koszty egzekucyjne, o których mowa w art. 115 § 1 pkt 1–1c, a 

jeżeli środki pieniężne wyegzekwowano przez pobranie gotówki – w wysokości 11% 

wyegzekwowanych środków pieniężnych pomniejszonych o koszty egzekucyjne, o 

których mowa w art. 115 § 1 pkt 1–1c. Maksymalna wysokość tej opłaty wynosi 

odpowiednio 10% i 11% wyegzekwowanych należności pieniężnej, odsetek z  tytułu 

niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu 

wykonawczego i kosztów upomnienia, nie więcej jednak niż 40 000 zł.

§ 5. W przypadku zapłaty przez zobowiązanego lub przez podmiot wymieniony 

w art. 71ca § 1 pkt 3 i 5, po wszczęciu egzekucji administracyjnej, należności 

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

organowi egzekucyjnemu lub wierzycielowi, organ egzekucyjny pobiera opłatę 

egzekucyjną w wysokości 5% uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych, 

pomniejszonych o koszty egzekucyjne, o których mowa w art. 115 § 1 pkt 1−1c, a w 

przypadku uzyskania środków pieniężnych przez pobranie gotówki – w wysokości 

6% uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych, pomniejszonych o koszty 

egzekucyjne, o których mowa w art. 115 § 1 pkt 1−1c. Maksymalna wysokość tej 

opłaty wynosi odpowiednio 5% i 6% uzyskanej należności pieniężnej, odsetek z 

tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu 

wykonawczego i kosztów upomnienia, nie więcej jednak niż 20 000 zł.”,

b) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. Maksymalną wysokość opłat egzekucyjnych, o których mowa w § 4 i 5, 

stosuje się odrębnie dla każdego tytułu wykonawczego. Jeżeli w egzekucji 

należności pieniężnej środki pieniężne wyegzekwowano i uzyskano w wyniku 

zapłaty, maksymalna wysokość opłaty egzekucyjnej wynosi odrębnie dla każdego 

tytułu wykonawczego 40 000 zł, w tym maksymalna wysokość opłaty egzekucyjnej 

naliczona w wyniku zapłaty wynosi 20 000 zł.”,

c) w § 6 skreśla się zdanie pierwsze,
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d) w § 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sporządzenie przez pracownika obsługującego organ egzekucyjny protokołu 

zawierającego oświadczenie zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach 

dochodu;”;

27) w art. 64c:

a) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W egzekucji sądowej przejętej przez organ egzekucyjny wierzyciel ponosi 

powstałe w prowadzonej łącznie egzekucji: opłatę za czynność egzekucyjną, o której 

mowa w art. 64 § 10 pkt 2, oraz wydatki egzekucyjne.”,

b) w § 9 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„z urzędu, jeżeli koszty egzekucyjne obciążają wierzyciela, niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 30 dni od dnia wydania:”;

28) w art. 64f w § 3 skreśla się wyraz „kolejnych”;

29) w art. 67:

a) w § 2:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wskazanie imienia i nazwiska lub nazwy zobowiązanego, jego adresu, a 

także PESEL, NIP, REGON lub numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

jeżeli zobowiązany taki numer posiada, albo numeru w innym rejestrze lub 

ewidencji;”,

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

„1a) nazwę wierzyciela;

1b) nazwę i adres siedziby organu egzekucyjnego;”,

– pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) pouczenie o skutkach zajęcia;”,

b) w § 2a uchyla się pkt 2,

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

„§ 2aa. Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego u dłużnika zajętej 

wierzytelności:

1) może zawierać dane identyfikacyjne małżonka zobowiązanego – w razie 

potrzeby wszczęcia egzekucji do majątku wspólnego, gdy odpowiedzialność 

zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w 

terminie obejmuje majątek osobisty zobowiązanego i majątek wspólny;
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2) zamiast danych zobowiązanego zawiera dane podmiotu, o którym mowa w art. 

26 § 1e pkt 4b, w razie potrzeby wszczęcia egzekucji do rzeczy lub prawa 

majątkowego obciążonych zastawem skarbowym lub hipoteką przymusową 

zabezpieczającymi należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w 

terminie, gdy prawo własności rzeczy lub prawo majątkowe zostały 

przeniesione na ten podmiot.

§ 2ab. W przypadku, o którym mowa w § 2aa, odpis zawiadomienia o zajęciu 

prawa majątkowego u dłużnika zajętej wierzytelności doręcza się odpowiednio 

małżonkowi zobowiązanego lub podmiotowi, o którym mowa art. 26 § 1e pkt 4b.”,

d) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wyszczególnienie zajętych ruchomości z podaniem ich ilości, rodzaju jednostki 

miary i wartości szacunkowej ruchomości, jeżeli oszacowanie jest możliwe i 

nie zostało zastrzeżone dla biegłego skarbowego;”,

e) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. Do protokołu zajęcia prawa majątkowego, protokołu zajęcia i odbioru 

ruchomości oraz protokołu odbioru dokumentu przepisy § 2aa i 2ab stosuje się 

odpowiednio.”;

30) w art. 72 w § 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Zajęcie to zachowuje moc również w przypadku zmiany umowy o pracę lub innej 

umowy zawartej między pracodawcą a zobowiązanym, zawarcia nowej umowy o pracę 

lub innej umowy z tym samym pracodawcą, a także w przypadku przejęcia pracodawcy 

przez innego pracodawcę.”;

31) w art. 80 w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przekazał zajętą wierzytelność organowi egzekucyjnemu na pokrycie egzekwowanej 

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

upomnienia i kosztów egzekucyjnych;”;

32) w art. 81 po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. W przypadku jednoczesnego zajęcia wierzytelności z:

1) rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 

bankowe,

2) innego rachunku bankowego

– bank przekazuje środki pieniężne z tych rachunków odrębnymi poleceniami przelewu.”;

33) po art. 86b dodaje się art. 86c w brzmieniu:
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„Art. 86c. Do pism przesyłanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, 

o którym mowa w art. 86b, generowanych automatycznie, przepisu art. 26e § 1 nie stosuje 

się.”;

34) w art. 89a w § 2b wyrazy „art. 69 § 1” zastępuje się wyrazami „art. 69a § 1”;

35) w art. 95f dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Jeżeli zajęcia prawa majątkowego zarejestrowanego w rejestrze akcjonariuszy 

i wierzytelności z tego prawa dokonano na podstawie art. 95a pkt 2 lit. b, organ 

egzekucyjny przesyła spółce prawa handlowego odpis zawiadomienia, o którym mowa w 

art. 95a pkt 2, wraz z wezwaniem, aby żadnych wierzytelności przypadających 

zobowiązanemu z tytułu zajętego prawa majątkowego do wysokości egzekwowanej 

należności wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie, kosztami 

upomnienia i kosztami egzekucyjnymi nie uiszczała zobowiązanemu, lecz należne kwoty 

przekazała organowi egzekucyjnemu na pokrycie należności.”;

36) w art. 97 po § 3 dodaje się § 3a–3d w brzmieniu:

„§ 3a. Zajęciu nie podlegają ruchomości, o których mowa w art. 5 pkt 24 

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

2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny.

§ 3b. W przypadku powzięcia wątpliwości co do unijnego statusu celnego zajętej 

ruchomości organ egzekucyjny występuje do naczelnika urzędu celno-skarbowego 

właściwego ze względu na miejsce przechowywania tej ruchomości o wskazanie w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, czy zajęta ruchomość posiada taki status.

§ 3c. W przypadku gdy naczelnik urzędu celno-skarbowego wskaże, że zajęta 

ruchomość posiada nieunijny status celny, przepis art. 54b § 1 stosuje się odpowiednio.

§ 3d. O dopuszczeniu do obrotu tej ruchomości, o której mowa w § 3c, i zapłacie 

należności celnych, naczelnik urzędu celno-skarbowego zawiadamia organ egzekucyjny, 

który może dokonać ponownego zajęcia tej ruchomości.”;

37) w art. 105 w § 3 w zdaniu trzecim skreśla się wyrazy „i 6”;

38) w art. 105a w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego.”;

39) w art. 107 w § 4 w pkt 2 skreśla się wyrazy „prowadzący licytację”;

40) w art. 107c § 3 otrzymuje brzmienie:
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„§ 3. Imię i nazwisko lub nazwa oferenta, którego oferta jest otwierana, a także cena 

podana w ofercie są ogłaszane osobom obecnym oraz odnotowywane w protokole 

postępowania przetargowego.”;

41) w art. 108b uchyla się § 5;

42) w art. 109 w § 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy „zapewniający prawidłową wycenę zajętych 

ruchomości oraz”;

43) w art. 110s dodaje się § 5 i 6 w brzmieniu:

„§ 5. Opisem i oszacowaniem obejmuje się odrębnie każdą nieruchomość 

stanowiącą przedmiot egzekucji, jeżeli jest ona wpisana do odrębnej księgi wieczystej lub 

prowadzony jest dla niej odrębny zbiór dokumentów.

§ 6. Jeżeli egzekucje z kilku nieruchomości tego samego zobowiązanego, wpisanych 

do odrębnych ksiąg wieczystych lub dla których prowadzone są odrębne zbiory 

dokumentów, zostały połączone w jedną egzekucję z nieruchomości i nieruchomości te 

stanowią całość gospodarczą, opis i oszacowanie obejmuje tę całość i odrębnie każdą z 

tych nieruchomości.”;

44) w art. 110w:

a) w § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wysokość wadium, jakie licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć, z 

zaznaczeniem, że wadium składa się na rachunek organu egzekucyjnego;”,

b) § 5–8 otrzymują brzmienie:

„§ 5. Obwieszczenie o licytacji wywiesza się na tablicy ogłoszeń organu 

egzekucyjnego prowadzącego egzekucję z nieruchomości i urzędu gminy 

właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości oraz zamieszcza się w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego 

organ egzekucyjny co najmniej na 30 dni przed terminem licytacji. Organ 

egzekucyjny może zarządzić ogłoszenie o licytacji w prasie lub w inny sposób, jeżeli 

uzna to za celowe. 

§ 6. Na wniosek i koszt zobowiązanego lub wierzyciela organ egzekucyjny 

może zarządzić ogłoszenie o licytacji w sposób wskazany przez zobowiązanego lub 

wierzyciela.

§ 7. W ogłoszeniu o licytacji nieruchomości podaje się oznaczenie 

nieruchomości, termin i miejsce licytacji, oszacowaną wartość nieruchomości i cenę 

wywoławczą, wysokość wadium oraz numer rachunku, na który składa się wadium.
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§ 8.Jeżeli egzekucja dotyczy jednej lub kilku nieruchomości położonych na 

obszarze działania różnych organów egzekucyjnych, obwieszczenie wywiesza się 

również na tablicy ogłoszeń tych organów egzekucyjnych.”;

45) w art. 111d w § 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pracownik obsługujący organ egzekucyjny, jego małżonek i dzieci;”,

b) uchyla się pkt 3;

46) w art. 111o w § 2 w zdaniu drugim wyrazy „złożył w gotówce” zastępuje się wyrazami 

„wpłacił na rachunek organu egzekucyjnego”;

47) w art. 112 w § 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Z chwilą gdy postanowienie o przybiciu stało się ostateczne, organ egzekucyjny 

wzywa nabywcę, który uzyskał przybicie, aby w terminie 14 dni od otrzymania wezwania 

wpłacił na rachunek organu egzekucyjnego cenę nabycia z potrąceniem złożonego 

wadium.”;

48) w art. 112c § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Z chwilą gdy postanowienie o przyznaniu własności staje się ostateczne, 

wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych, ciążące na 

nieruchomości oraz zakazy zbywania i obciążania nieruchomości. W miejsce tych praw, 

roszczeń i zakazów powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia w kolejności 

przewidzianej w przepisach o podziale kwoty uzyskanej z egzekucji.”;

49) w art. 112f w § 2 po wyrazach „całej ceny nabycia” skreśla się wyrazy „gotówką lub 

czekiem potwierdzonym”;

50) w art. 115 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Do zaspokojenia kosztów egzekucyjnych, o których mowa w § 1 pkt 4a, 

stosuje się § 1 pkt 1–1e.”;

51) w art. 156 w § 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wskazanie imienia i nazwiska lub nazwy zobowiązanego i jego adresu, a także 

PESEL, NIP, REGON lub numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli 

zobowiązany taki numer posiada, albo numeru w innym rejestrze lub 

ewidencji;”,

b) pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:
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„6) datę i numer zarządzenia zabezpieczenia, imię, nazwisko, stanowisko służbowe 

i podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela;

7) klauzulę organu egzekucyjnego o przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do 

wykonania – w przypadku zabezpieczenia wykonania obowiązku o charakterze 

niepieniężnym;”;

52) w art. 156a w § 2:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

,,Kolejne zarządzenie zabezpieczenia zawiera dane, o których mowa w art. 156 § 1 

pkt 1–5 oraz 8–8b i § 1a, a także numer zarządzenia zabezpieczenia, datę i numer 

porządkowy kolejnego zarządzenia zabezpieczenia oraz oznaczenie celu, dla którego 

zostało wydane:”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) „imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu 

wierzyciela;”,

c) uchyla się pkt 3;

53) w art. 157 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Organ egzekucyjny może uzależnić przystąpienie do zabezpieczenia 

należności pieniężnych albo nadanie klauzuli o przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do 

wykonania w przypadku zabezpieczenia wykonania obowiązku o charakterze 

niepieniężnym od złożenia przez wierzyciela kaucji na zabezpieczenie roszczeń 

zobowiązanego o naprawienie szkód spowodowanych wskutek wykonania zarządzenia 

zabezpieczenia.”;

54) art. 162 otrzymuje brzmienie:

„Art. 162. W razie zbiegu zabezpieczenia do tej samej rzeczy lub prawa 

majątkowego przepisy art. 62–63a, art. 69a i art. 89a § 2a–2c stosuje się odpowiednio.”;

55) w art. 164 uchyla się § 3;

56) w art. 168d § 1a otrzymuje brzmienie:

„§ 1a. Na zobowiązanego nie nakłada się kary, o której mowa w § 1, za złożenie 

fałszywego oświadczenia, o którym mowa art. 6 § 1e i art. 37b § 2.”.

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

z 2020 r. poz. 1575 i 1578) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 743 w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
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„W razie zbiegu zabezpieczenia udzielonego przez sąd i administracyjny organ 

egzekucyjny do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego przepisy art. 773–774 i art. 902 

§2¹–2³ stosuje się odpowiednio.”;

2) art. 8892 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8892. Bank niezwłocznie przekazuje środki pieniężne z zajętego rachunku na 

rachunek bankowy komornika.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1325 i 1423) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 67d dodaje się art. 67da w brzmieniu:

„Art. 67da. § 1. W razie niedotrzymania terminu płatności odroczonego podatku lub 

zaległości podatkowej, bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie został 

rozłożony podatek lub zaległość podatkowa, następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji 

o:

1) odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami 

za zwłokę − w całości;

2) rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej − w części dotyczącej 

raty niezapłaconej w terminie płatności.

§ 2. W razie niedotrzymania terminu płatności trzech rat, na jakie został rozłożony 

podatek lub zaległość podatkowa, następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji o 

rozłożeniu na raty w zakresie wszystkich niezapłaconych rat.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do odroczonych lub rozłożonych na 

raty:

1) należności płatników lub inkasentów;

2) odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

3) należności przypadających od spadkobierców podatnika lub płatnika oraz osób 

trzecich.”;

2) uchyla się art. 259.

Art. 4. W ustawie z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu 

podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U z 2020 r. poz. 765) 

wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 85 w ust. 2 uchyla się pkt 4;

2) w art. 102 w ust. 2 uchyla się pkt 5.
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Art. 5. 1. Do postępowań egzekucyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do postępowań, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepis art. 15 § 3c ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jeżeli jest on korzystniejszy dla 

zobowiązanego.

3. Do egzekucji z 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, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

4. Do postępowania egzekucyjnego wszczętego i niezakończonego przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy, w którym zobowiązany będący przedsiębiorcą zmarł:

1) przed dniem wejścia w życie ustawy, w przypadku gdy:

a) zarząd sukcesyjny został ustanowiony po tym dniu,

b) po wejściu w życie ustawy odwołano zarządcę przedsiębiorstwa w spadku 

działającego przed dniem wejścia w życie ustawy,

2) po wejściu w życie niniejszej ustawy

– stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

5. Do skargi na czynność egzekucyjną podjętą po wejściu w życie niniejszej ustawy, 

stosuje się przepisy art. 54 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

6. Do zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej oraz zbiegu egzekucji 

administracyjnych w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym i niezakończonym przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą.

7. Do opłaty egzekucyjnej naliczonej po wejściu w życie ustawy stosuje się przepisy 

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

8. Do zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego, protokołu zajęcia prawa 

majątkowego, protokołu odbioru dokumentów oraz protokołu zajęcia i odbioru ruchomości 

sporządzanych po wejściu w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w 

art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

9. Do egzekucji z wynagrodzenia za pracę wszczętej po wejściu w życie niniejszej ustawy 

stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
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10. Do egzekucji z ruchomości i egzekucji z nieruchomości wszczętych i 

niezakończonych przed dniem wejścia przepisów ustawy stosuje się przepisy ustawy 

zmienianej w ust. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Czynności egzekucyjne i 

oszacowanie wartości ruchomości i nieruchomości dokonane w tych egzekucjach przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy pozostają w mocy.

11. Do wadium i części ceny nabycia złożonych w gotówce przed dniem wejścia w życie 

ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

12. Do postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 168d 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, wszczętego po dniu wejścia w życie 

niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, chyba że przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym 

są względniejsze dla zobowiązanego.

Art. 6. 1. Do postępowań zabezpieczających wszczętych i niezakończonych przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 

2. Do zabezpieczenia 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, dokonanego przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą.

3. Do skargi na czynność zabezpieczającą podjętą po dniu wejścia w życie niniejszej 

ustawy stosuje się przepisy art. 54 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą.

4. Do zbiegu zabezpieczenia administracyjnego i sądowego oraz zbiegu zabezpieczenia 

administracyjnego wszczętego i niezakończonego przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

5. Do zawiadomienia o zajęciu zabezpieczającym prawa majątkowego, protokołu zajęcia 

zabezpieczającego prawa majątkowego, protokołu odbioru dokumentów oraz protokołu zajęcia 

zabezpieczającego ruchomości sporządzanych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, 

stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

6. Do zabezpieczenia z wynagrodzenia za pracę dokonanego po wejściu w życie niniejszej 

ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
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7. Do zabezpieczenia na ruchomości dokonanego przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w ust. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 7.  1. Do egzekucji z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego oraz 

egzekucji z rachunku prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową 

wszczętej i niezakończonej przed wejściem w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy 

ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zabezpieczenia wierzytelności z rachunku 

bankowego i wkładu oszczędnościowego oraz egzekucji z rachunku prowadzonego przez 

spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową wszczętego i niezakończonego przed wejściem 

w życie niniejszej ustawy.

Art. 8. 1. Do tytułu wykonawczego wystawianego w postępowaniu egzekucyjnym:

1) wszczętym i niezakończonym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,

2) wszczętym po wejściu w życie niniejszej ustawy

– stosuje się przepisy dotychczasowe nie dłużej niż przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy. 

2. Jeżeli podstawą tytułu wykonawczego jest deklaracja składana w innym państwie 

członkowskim, wierzyciel zawiadamia organ egzekucyjny o danych zobowiązanego, o których 

mowa w art. 27 § 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 1, nieujętych w tym tytule wykonawczym.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zarządzeń zabezpieczenia.

Art. 9. 1. Do wygaśnięcia decyzji o odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości 

podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę i decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub 

zaległości podatkowej wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się art. 

259 § 1a ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Do decyzji lub postanowień o odroczeniu terminu płatności należności pieniężnej i 

decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty należności pieniężnej, do których mają zastosowanie 

przepisy działu III ustawy zmienianej w art. 3, wydanych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 10. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7a § 2, art. 

67 § 6, art. 70 § 2b ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7a § 2, art. 67 § 6, art. 70 § 2b ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 

miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
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2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 6 § 2, art. 26 § 2, art. 

27 § 2b i art. 156 § 2 ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 23 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 4, 

zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 

art. 6 § 2, art. 26 § 2, art. 27 § 2b i art. 156 § 2 ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 23 ust. 2 

ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 

21 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 2, pkt 7 w zakresie art. 15 § 3b, pkt 14 lit. a tiret drugie oraz lit. c, pkt 23, które 

wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

2) art. 1 pkt 26 lit. a, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
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