
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 20 stycznia 2017 r. 

Poz. 131 

OBWIESZCZENIE 

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1) 

z dnia 3 stycznia 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia należności 
pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia 

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 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których 

egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia (Dz. U. poz. 1494), z uwzględnieniem zmiany 

wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia (Dz. U. 

poz. 2289). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia należności pieniężnych, 

których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia (Dz. U. poz. 2289), który stanowi: 

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”. 

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk 

                                                           
1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-

rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju 

i Finansów (Dz. U. poz. 1595). 
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Załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju 

i Finansów z dnia 3 stycznia 2017 r. (poz. 131) 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia 30 października 2014 r. 

w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta  
bez uprzedniego doręczenia upomnienia 

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 uprzed-

niego doręczenia upomnienia. 

§ 2. Egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia w przypadku, gdy doty-

czy: 

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 niepienięż-

nym; 

9) odszkodowań orzeczonych w sprawach o naprawienie szkód wyrządzonych przez skazanych w mieniu zakładów 

karnych i aresztów śledczych. 

  

                                                           
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. 
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§ 3.4)

 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 pienięż-

nych 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 ogłoszenia
5)

.
6) 

                                                           
4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia 

(Dz. U. poz. 2289), które weszło w życie z dniem 31 grudnia 2015 r. 

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 31 października 2014 r. 
6) 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 dorę-

czenia 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). 




