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Niezgodność z prawem egzekucji 
a odpowiedzialność zobowiązanego za 
koszty egzekucyjne w świetle ustawy 

z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji

Streszczenie:

Każde postępowanie w stosunku do danego podmiotu, w tym administracyjne postępo-
wanie egzekucyjne, powinno być zawsze wszczynane na pełnoprawnej podstawie. Nie 
można zaakceptować sytuacji, kiedy bezzasadnie wszczęta egzekucja będzie rodziła ne-
gatywne konsekwencje dla podmiotu, w stosunku do którego została prowadzona. Prze-
pisy prawa powinny być konstruowane w taki sposób, aby zachować równowagę pomię-
dzy interesem publicznym a interesem jednostki. Wykładnia norm prawnych nie może 
prowadzić do nadużyć, które będą skutkowały pokrzywdzeniem jednostki. Skoro tak, 
to również interpretacja treści przepisów sklasyfikowanych w ustawie o postępowaniu 
egzekucyjnym w  administracji, a w szczególności art. 64c §  3 tejże ustawy, nie może 
zostać przeprowadzona z pominięciem naczelnych zasad prawnych, mających za zadanie 
utrzymać harmonię w obowiązującym porządku prawnym.
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1. Wstęp

Procedurę postępowania egzekucyjnego w administracji, w tym również zasady po-
noszenia jego kosztów, reguluje ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

1 Autorem jest doktorant III roku w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także aplikant adwokacki przy 
Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej.
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egzekucyjnym w administracji2 – zwana dalej u.p.e.a. Koszty egzekucyjne, zgodnie 
z podstawową zasadą, obciążają zobowiązanego, czyli podmiot uchylający się od cią-
żących na nim obowiązków. Należy tutaj dla porządku wskazać, że na koszty egzeku-
cyjne składają się zarówno opłaty ustalane stosunkowo w zależności od rodzaju zajęcia, 
zgodnie z zasadami przyjętymi przede wszystkim w art. 64 ust. 1 u.p.e.a. oraz wydatki 
poniesione przez organ egzekucyjny w związku z prowadzeniem egzekucji, których 
przykładowy katalog sklasyfikowany został z kolei w art. 64b § 1 u.p.e.a. Co istotne, 
organ egzekucyjny zobowiązany jest stosować środki egzekucyjne prowadzące bezpo-
średnio do wykonania obowiązku, a w przypadku kilku środków jedynie takie, które 
będą najmniej uciążliwe dla zobowiązanego. Taka dyspozycja wynika wprost z treści 
art. 7 ust. 2 u.p.e.a. W doktrynie przyjmuje się, że obowiązek stosowania środków eg-
zekucyjnych zmierzających bezpośrednio do wykonania obowiązku należy poczytywać 
jako zasadę celowości oraz gospodarnego prowadzenia egzekucji3. Wobec tego stosowne 
będzie stwierdzenie, że nieuzasadnione wydatki egzekucyjne oraz inne koszty powstałe 
w skutek niewłaściwego działania organu egzekucyjnego bądź też jego pracowników, 
nie mogą obciążać zobowiązanego. 

Odpowiedzialność zobowiązanego w zakresie kosztów egzekucyjnych nie ma jednak 
charakteru bezwzględnego, bowiem odstępstwo ma miejsce w sytuacji, gdy po pobraniu 
od zobowiązanego należności z tytułu kosztów egzekucyjnych okaże się, że wszczęcie 
i prowadzenie egzekucji było niezgodne z prawem. Wówczas należności te, wraz z na-
liczonymi od dnia ich pobrania odsetkami ustawowymi, organ egzekucyjny zwraca 
zobowiązanemu, a jeżeli niezgodne z prawem wszczęcie i prowadzenie egzekucji spo-
wodował wierzyciel, obciąża nimi wierzyciela. Taki stan prawny uregulowany został 
w art. 64c § 3 u.p.e.a. Dyspozycja wskazanego przepisu, choć wydaje się na pierwszy rzut 
oka jasna, wymaga jednak dalszej analizy, z uwagi na niejednolitą linię interpretacyjną, 
która niejednokrotnie godzi w interes podatnika oraz zagwarantowane konstytucyjnie 
wartości – w tym interes społeczny oraz prawo do ochrony własności.

2. Ocena niezgodności z prawem prowadzonej egzekucji

Nie ulega wątpliwości, że sprzeczna z poczuciem społecznej sprawiedliwości i zmierza-
jąca do ewidentnego pokrzywdzenia zobowiązanego byłaby sytuacja, kiedy pomimo 
ostatecznego ustalenia braku podstaw do wszczęcia i prowadzenia egzekucji, to zobo-
wiązany, który na skutek późniejszych ustaleń zobowiązanym wcale nie był, musiałby 
ponosić koszty postępowania egzekucyjnego. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji nie przewiduje innej podstawy ponad art. 64c § 3, gdzie byłaby mowa 
o odstępstwie od zasady obciążania zobowiązanego kosztami egzekucyjnymi. Wydaje 
się zatem, że przepis powyższego artykułu powinno się traktować szeroko. Podejście 
w tym zakresie nie jest niestety takie oczywiste, co skutkuje obecnie niepewną sytuacją 
zobowiązanego, któremu ciężko przewidzieć, jakimi dyrektywami przy wydawaniu 
rozstrzygnięcia w zakresie kosztów egzekucyjnych będą kierować się organy podatkowe.
2 Tj. z dnia 06.04.2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 599).
3  Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, red. R. Hauser, A. Skoczylas, Warszawa 2016, s. 64.
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Główny problem związany z zastosowaniem art. 64c § 3 u.p.e.a. dotyczy sytuacji, 
kiedy organ wszczyna egzekucję na podstawie nieostatecznej decyzji, która następne zo-
staje uchylona, a prowadzone postępowanie najczęściej umorzone. Nie można wówczas 
mówić, aby podmiot, w stosunku do którego prowadzono postępowanie, był faktycznie 
zobowiązanym, a zatem tym bardziej nie można zaakceptować sytuacji, kiedy organ 
odmówi zwrotu kwoty zajętej tytułem kosztów egzekucji. Zarówno stanowisko organów 
podatkowych, jak i linia orzecznicza nie są w tym zakresie jednolite. Z jednej strony 
można spotkać się z poglądem, zgodnie z którym niezgodność z prawem należy rozumieć 
w sposób ścisły, a sam fakt takiej nieważności postępowania powinien zostać stwierdzony 
wyraźną, odrębną decyzją organu. Wówczas miałby miejsce skutek ex tunc, a samo postę-
powanie zostałoby objęte nieważnością z mocą wsteczną. Jak przyjął WSA w Bydgoszczy: 
„Uchylenie decyzji podatkowej stanowiącej podstawę wystawienia tytułu wykonawczego 
skierowanego do egzekucji nie stanowi o niezgodnym z prawem wszczęciu i prowadzeniu 
egzekucji. Tylko decyzja stwierdzająca nieważność decyzji na podstawie której wystawio-
no tytuł wykonawczy i wszczęto egzekucję może prowadzić do ustalenia zaistnienia prze-
słanki określonej w przepisie art. 64c § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.), gdyż tylko w tym 
przypadku dochodzi do jej eliminacji ze skutkiem wstecznym (od dnia jej wydania)”4. 
Podobnie uznał WSA w Warszawie, wskazując w sposób precyzyjny, że stwierdzeniem 
nieważności postępowania: „(…) będzie (…) stosowna decyzja organu administracji 
publicznej bądź wyrok sądowy, które w swej treści przesądzają, że tytuł wykonawczy 
nie powinien był być wydany lub został niewłaściwie wprowadzony do obrotu prawne-
go”5. Również jeden ze świeższych poglądów prezentowanych przez NSA koresponduje 
z powyższą linią orzeczniczą: „(…) trudno zaakceptować pogląd, że ryzyko poniesienia 
kosztów postępowania egzekucyjnego ciąży na wierzycielu czy organie egzekucyjnym, 
działającym zgodnie z prawem, zaś obciążanie wierzyciela (organu podatkowego), czy 
też ponoszenie ich przez organ egzekucyjny tylko z tego powodu, że decyzja stanowią-
ca podstawę prowadzenia egzekucji została uchylona w toku instancji, powodowałoby 
skutki trudne do przyjęcia i niezgodne z zasadami i celami postępowania podatkowego 
i egzekucyjnego”6. Uznanie za zasadne twierdzeń prezentowanych w przywołanych ju-
dykatach prowadziłoby do sytuacji, kiedy pomimo ostatecznego rozstrzygnięcia uchy-
lającego obowiązek np. podatkowy po stronie zobowiązanego, podstawa obciążenia go 
kosztami postępowania pozostawałaby nadal aktualna. Przepis art. 64c § 3 u.p.e.a. miałby 
wówczas ograniczone zastosowanie, które sprowadzałoby się jedynie do sytuacji, kiedy 
już w momencie wszczęcia bądź prowadzenia postępowania, egzekucja dotknięta byłaby 
uchybieniami skutkującymi niezgodnością z prawem. Nie ulega wątpliwości, że za taką 
niezgodność uznać należy m.in. sytuacje, kiedy roszczenie w chwili wszczęcia postępo-
wania jest już przeterminowane, a mimo to organ podejmuje działania egzekucyjne bądź 
tytuł wykonawczy został wystawiony przez wierzyciela w sposób nieprawidłowy – nie 
chodzi tu jednak o wady formalne, które powinny być znane organowi egzekucyjnemu 
4 Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 10.11.2015 r., sygn. akt I SA/Bd 747/15, Legalis nr 1399685.
5 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24.08.2006 r., sygn. akt III SA/Wa 1750/06, Legalis nr 359217.
6 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 27.04.2016 r., sygn. akt II FSK 826/14, LEX nr 2064985.
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w chwili otrzymania tytułu wykonawczego, lecz wady merytoryczne, o wystąpieniu któ-
rych organ egzekucyjny dowiaduje się najczęściej z chwilą podjęcia czynności egzekucyj-
nych7. Niezgodna z prawem będzie również egzekucja obowiązku określonego decyzją 
nieostateczną, która nie została objęta rygorem natychmiastowej wykonalności8.

Niepewność sytuacji zobowiązanego pojawia się właśnie w związku z problemem 
egzekucji wszczynanej na podstawie decyzji nieostatecznych, ale zaopatrzonych w rygor 
natychmiastowej wykonalności, które choć teoretycznie uprawniają organ do wszczęcia 
administracyjnego postępowania egzekucyjnego, to jednak nie przesądzają, czy zobo-
wiązany faktycznie tym zobowiązanym jest. Przyjęcie, że uchylenie takiej decyzji, w sy-
tuacji kiedy postępowanie zostanie ostatecznie umorzone, nie przesądza o niezgodności 
z prawem postępowania egzekucyjnego, a tym samym brak jest podstaw do zwrotu 
zobowiązanemu pobranych należności z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego, 
prowadziłoby w sposób oczywisty do pokrzywdzenia zobowiązanego. Nie można zaak-
ceptować sytuacji, kiedy np. podatnicy mieliby odpowiadać za błędy popełniane przez 
organy skarbowe w prawidłowym ustalaniu stanu zobowiązań podatkowych. Owszem, 
jest rolą organów administracyjnych czuwać nad prawidłowym wypełnianiem przez 
zobowiązanych swoich obowiązków publiczno-administracyjnych, w tym w zakresie 
uiszczania danin podatkowych. Organy powinny jednak podejmując określone działa-
nia zachować powściągliwość, zapewniając zobowiązanym możliwość należytej obrony 
swoich interesów. Odmienny pogląd prowadziłby przecież do naruszenia konstytucyj-
nych wartości, a to m.in. art. 2 Konstytucji RP9, wyrażającego zasadę demokratycznego 
państwa prawa i sprawiedliwości społecznej, które z kolei pozwalają na wywiedzenie 
dalszych wartości, jak m.in. zasady poszanowania wolności i praw jednostki10.

3. Niezgodność z prawem egzekucji w rozumieniu sensu largo

Opozycją dla poglądów wyrażających ścisłe podejście do niezgodności z prawem wszczę-
cia lub prowadzenia egzekucji jako okoliczności uzasadniających zwrot zobowiązanemu 
pobranych kosztów egzekucyjnych, jest podejście sprowadzające się do następującego 
stwierdzenia, przyjętego przez SN: „Nieostateczna decyzja podatkowa może być pod-
stawą wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego, co w wielu przypadkach 
warunkuje jego skuteczność, jednakże ryzyko nieprawidłowości tego postępowania nie 
może – w demokratycznym państwie prawnym – obciążać obywatela (lub innego pod-
miotu, wobec którego bezpodstawnie wszczęto egzekucję)”11. Przywołane stanowisko 
SN jednoznacznie pokazuje, że osoba, wobec której wszczęto egzekucję, a w ostatecz-
nym rozrachunku nie była zobowiązaną, nie może ponosić ujemnych konsekwencji, 

7 S. Babiarz, B. Dauter, M. Niezgódka-Medek, Koszty postępowania w sprawach administracyjnych i są-
dowo administracyjnych, Warszawa 2009, s. 394‒396.

8 W. Grześkiewicz, Zasady obciążenia kosztami postępowania egzekucyjnego w administracji, Finanse 
komunalne 4/2015, s. 32‒33.

9 Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.
10 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013, s. 17.
11 Wyrok SN z dnia 08.05.1998 r., sygn. akt III RN 27/98, LEX nr 36376.
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będących wynikiem zbyt pochopnych działań organu administracyjnego. Owszem, 
niekwestionowanym jest fakt, że nieostateczna decyzja zaopatrzona w rygor natych-
miastowej wykonalności stanowi podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, 
co wynika m.in. czy to z art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego12 – zwanej dalej k.p.a., czy też z art. 239b ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa13 – zwanej dalej o.p. – w stosunku do zobowiązań stricte 
podatkowych. Jedną z przesłanek uzasadniających nadanie nieostatecznej decyzji po-
datkowej rygoru natychmiastowej wykonalności jest sytuacja, kiedy okres do upływu 
terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące, co wy-
nika z art. 239b § 1 ust. 4 o.p. Nie ulega wątpliwości, że podjęcie niezwłocznych działań 
egzekucyjnych w stosunku do potencjalnego zobowiązanego w sytuacji, kiedy istnieje 
zagrożenie przedawnienia zobowiązania podatkowej, leży w niewątpliwym interesie 
organu podatkowego, jednakże nie może to być dokonywane z dokonaniem nadużyć, 
bez jakiejkolwiek ochrony podmiotu obciążanego, mając na względzie, że nieostateczna 
decyzja, a tym bardziej nadany jej rygor, nie przesądzają przecież jeszcze o faktycznej 
odpowiedzialności podatkowej. Jak zauważył WSA w Gliwicach: „Niezależnie od tego, 
czy w sprawie występowały określone w art. 239b § 1 i 2 o.p. przesłanki rygoru natych-
miastowej wykonalności czy też nie, okoliczność uchylenia w trybie odwoławczym 
decyzji winna skutkować uchyleniem postanowienia o nadaniu jej rygoru natychmia-
stowej wykonalności i umorzeniem postępowania przed organem I instancji (…)”14.

Biorąc pod uwagę wyrażone w powyższym wyroku stanowisko SN, wyłączające ry-
zyko obywatela, czy też innego podmiotu, za nieprawidłowości postępowania, wskazać 
należy również na poglądy orzecznicze, które w sposób jednoznaczny wskazują uchy-
lenie decyzji, jako przesłankę niezgodności z prawem egzekucji. Jak przyjął bowiem 
WSA w Łodzi: „Uchylenie nieostatecznej decyzji podatkowej, stanowiącej podstawę 
wszczęcia i prowadzenia egzekucji, wypełnia przesłankę niezgodności z prawem eg-
zekucji. Nie jest uprawnione obciążenie strony kosztami wszczętego i prowadzonego 
postępowania egzekucyjnego w oparciu o decyzję nieostateczną, której co prawda 
nadano rygor natychmiastowej wykonalności, ale została ona uchylona w toku po-
stępowania instancyjnego przez organ odwoławczy”15. W podobny sposób wypowie-
dział się NSA, wskazując, że: „Skoro w przypadku niezgodnego z prawem wszczęcia 
i prowadzenia egzekucji, co może być rezultatem, np. wad w samym tytule wyko-
nawczym (art. 33 pkt 10 w zw. z art. 27 u.p.e.a.), mających często jedynie formalny 
charakter, istnieje wywodzony z art. 64c § 3 u.p.e.a. prawny nakaz nieobciążania 
zobowiązanego kosztami egzekucyjnymi, to tym bardziej nakaz taki powinien ist-
nieć w przypadku uznania za niezgodny z prawem aktu administracyjnego, bo tylko 
taka mogła być przyczyna uchylenia decyzji organu pierwszej instancji przez organ 
odwoławczy, w wykonaniu którego to aktu prowadzona była egzekucja”16.

12 Tj. z dnia 04.12.2015 r. (Dz.U. 2016 poz. 23).
13  Tj. z dnia 17.01.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 201).
14 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 26.07.2016 r., sygn. akt III SA/Gl 400/16, LEX nr 2098729.
15 Wyrok WSA w Łodzi z dnia 13.07.2016 r., sygn. akt III SA/Łd 378/16, LEX nr 2106101.
16  Wyrok NSA w Warszawie z dnia 27.04.2016 r., sygn. akt II FSK 527/14, LEX nr 2064874.
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Dokonując analizy zasad postępowania egzekucyjnego w administracji, w tym 
również w zakresie ustalania kosztów i sposobu obciążania nimi, nie można pomijać 
ogólnych dyrektyw, którymi rządzi się szeroko rozumiane postępowanie admini-
stracyjne. Inne podejście skutkowałoby dysharmonią, co niewątpliwie stanowiłoby 
zagrożenie dla klarowności postępowań administracyjnych, biorąc pod uwagę nie-
skodyfikowany charakter prawa administracyjnego materialnego i mnogość różno-
rodnych ustaw, które niejednokrotnie zawierają swoje przepisy szczególne w zakresie 
procedury. Art. 18 u.p.e.a. stanowi wprost, że w przypadkach nieuregulowanych 
w ustawie stosuje się przepisy k.p.a. Przepisu tego nie należy rozumieć w sposób 
zwężający, a w taki, który zapewni kompatybilność procedury, a zatem k.p.a. winno 
mieć również zastosowanie w sytuacji, kiedy dana norma nasuwa wątpliwości inter-
pretacyjne. Odpowiednie stosowanie k.p.a. nie może być z drugiej strony stosowane 
z nadużyciem i tak zgodzić się należy, że nie można przepisami k.p.a. zmieniać re-
gulacji szczególnych przewidzianych już w u.p.e.a., ale z drugiej strony nie można 
ograniczać ich zastosowania tylko do sytuacji, gdzie brak regulacji w ogóle, ale rów-
nież wtedy, kiedy dane zagadnienie nie jest uregulowane w sposób wyczerpujący17. 
Tymczasem dyspozycja wyrażona w art. 262 k.p.a. jednoznacznie wskazuje, że kosz-
ty postępowania egzekucyjnego obciążają stronę, jeżeli wynikły one z jej winy. Jak 
przyjmuje się w ugruntowanym orzecznictwie: „Ustawodawca nie może nakładać 
na stronę obowiązku w sposób dorozumiany. Zawsze musi to być zrobione w sposób 
jasny i jednoznaczny, bo obowiązków strony nie można domniemywać”18. Należy tutaj 
zwrócić również uwagę na kwestię charakteru winy. W doktrynie występują poglądy, 
iż może ona mieć zarówno postać umyślności, lekkomyślności, ale także niedbalstwa. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że ustalanie winy strony powinno być oceniane przez 
pryzmat całego toku postępowania, nie ograniczając się przy tym jedynie do kwestii 
formalnych postępowania19. Przekładając treść art. 262 k.p.a. na grunt u.p.e.a., należy 
jednoznacznie stwierdzić, że nie sposób przypisać winę zobowiązanemu w sytuacji, 
kiedy nieostateczna decyzja obciążająca zostanie następnie uchylona, a postępowa-
nie umorzone. Niezależnie od tego, czy oceniając konsekwencje uchylenia decyzji 
administracyjnej, przyjmie się, że nie ma ona skutku ex tunc, a jedynie ex nunc, 
to pomijając charakter formalnoprawny, liczy się sam obiektywny skutek, który przy 
zastosowaniu zasad logicznego rozumowania jest jednoznaczny. Skoro decyzja została 
uchylona jako zawierająca nieprawidłowe rozstrzygnięcie, niezgodne ze stanem fak-
tycznym, to trudno mówić w tym zakresie o faktycznej winie zobowiązanego. Wyni-
kiem takiej błędnej decyzji, która na skutek weryfikacji organu drugo instancyjnego 
została uchylona, były przecież błędne ustalenia organu, który ją wydał. 

17  Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, D.R. Kijowski (red.), E. Cisowska-
Sakrajda., M. Faryna, W. Grześkiewicz, C. Kulesza, W. Łuczaj, P. Pietrasz, J. Radwanowicz-Wanczewska, 
P. Starzyński, R. Suwaj, Warszawa 2016, s. 295.

18 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 15.06.2011 r., sygn. akt I OSK 1618/10, LEX nr 1082665.
19  M. Jaśkowska, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U.00.98.1071), Warszawa 2016, s. 1084.
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4. Rozkład ciężaru kosztów egzekucyjnych

Ostatnią kwestią, która jawi się na tle regulacji art. 64c § 3 u.p.e.a., jest ustalenie pod-
miotu odpowiedzialnego za koszty egzekucyjne w przypadku uznania, że wszczęcie 
i prowadzenie egzekucji było niezgodne z prawem. Rozróżnić należy dwie sytuacje, 
z jednej strony, kiedy niezgodność z prawem jest wynikiem uchybień po stronie or-
ganu, z drugiej strony, kiedy odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponosi wierzyciel. 
Niniejsze rozróżnienie nie ma znaczenia w sytuacji, kiedy organ wydający decyzję 
jest jednocześnie wierzycielem. Wówczas niezgodność z prawem egzekucji, będzie 
de facto w każdym przypadku obciążała organ, jako jedynego wierzyciela. Co istotne, 
jeżeli należność z tytułu kosztów egzekucyjnych została już od zobowiązanego po-
brana, a następnie okaże się, że postępowanie było prowadzone w sposób niezgodny 
z prawem, to wówczas należności te, wraz z naliczonymi odsetkami ustawowymi, 
organ egzekucyjny zwraca zobowiązanemu, chyba, że za niezgodność z prawem 
odpowiedzialny jest wierzyciel niebędący jednocześnie organem, to wtedy on zobo-
wiązany jest do zwrotu na rzecz zobowiązanego. Dodatkowo trzeba także podkreślić, 
że wierzyciel będący odrębnym od organu egzekucyjnego inicjatorem postępowania, 
nie pokrywa kosztów w trakcie prowadzenia postępowania, ale pokrywa koszty po-
stępowania egzekucyjnego po jego zakończeniu20. Jeżeli z kolei organ egzekucyjny 
zwraca zobowiązanemu wyegzekwowaną kwotę wraz z kosztami egzekucyjnymi, 
uzupełnionymi o należne oprocentowanie oraz odsetki ustawowe, to w sytuacji, kie-
dy za niezgodne z prawem wszczęcie egzekucji odpowiada wierzyciel, on też zostaje 
tymi kosztami obciążony21. Konstrukcja art. 64c § 3 u.p.e.a. pozwala zatem wyod-
rębnić różne konfiguracje rozkładu obciążenia kosztami egzekucyjnymi, w zależno-
ści od podmiotu inicjującego postępowanie egzekucyjne i stopnia zaawansowania 
prowadzonej egzekucji. 

W praktyce zdarzają się również sytuacje, kiedy wierzyciel pokrywa całe koszty po-
stępowania egzekucyjnego, a nie tylko wydatki wynikające z przekazanego przedmiotu, 
czy wierzytelności pieniężnej22. Taki obowiązek znajduje z kolei swoją podstawę w treści 
art. 64c § 4 u.p.e.a., zgodnie z którym wierzyciel pokrywa koszty egzekucyjne, jeżeli nie 
mogą być one ściągnięte od zobowiązanego. Konieczność ta niejednokrotnie związana 
jest ze zubożeniem zobowiązanego w trakcie postępowania egzekucyjnego, które będzie 
miało jednak taki stopień, że uniemożliwione zostanie skuteczne wyegzekwowanie 
kosztów egzekucyjnych. Podobnie będzie w sytuacji, kiedy co prawda egzekucja byłaby 
potencjalnie skuteczna, tj. zobowiązany będzie posiadał środki umożliwiające na ścią-
gnięcie wymaganych należności, jednakże wierzyciel dobrowolnie odstąpi od egzekucji, 
składając wniosek o jej umorzenie23. Nie ulega wątpliwości, że wówczas zastosowanie 
rygoru z art. 64c § 4 u.p.e.a. wydaje się być jak najbardziej uzasadnione.

20  W. Grześkiewicz, op.cit., s. 31.
21 Ibidem, s. 32.
22 Postępowanie egzekucyjne…, s. 336.
23  P.M. Przybysz, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2015 s. 305.
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Generalnie rzecz ujmując, biorąc pod uwagę wypracowaną linię orzeczniczą, po-
wyższy przepis będzie miał zastosowanie nie tylko do przypadków uprzednio wskaza-
nych, ale zawsze, gdy przyczyny niemożności ściągnięcia kosztów od zobowiązanego, 
będą miały charakter bądź to formalny, bądź prawny. Jak jednoznacznie uznał NSA: 
„Zwrot normatywny «nie mogą być one ściągnięte» należy rozumieć jako nieścią-
gnięte w ogóle, z przyczyn faktycznych czy prawnych. Ponieważ ustawodawca nie 
precyzuje przyczyn niemożności ściągnięcia kosztów od zobowiązanego, przyjmuje 
się, że art. 64c § 4 u.p.e.a. znajduje zastosowanie nie tylko wtedy, gdy w trakcie pro-
wadzonego postępowania egzekucyjnego nastąpi takie zubożenie zobowiązanego, 
że nie będzie on w stanie pokryć kosztów egzekucyjnych lub gdy wyegzekwowanie 
kosztów egzekucyjnych wiązałoby się z poniesieniem przewyższających je wydatków 
egzekucyjnych, ale także i wówczas, gdy ściągnięcie tych kosztów byłoby niemożliwe 
z innych przyczyn faktycznych lub prawnych”24.

5. Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że regulacja zasad obciążania kosztami administracyjnego po-
stępowania egzekucyjnego, choć na pierwszy rzut oka wydawałaby się nie nastręczać 
większych problemów interpretacyjnych, to w przełożeniu na praktykę i interes obcią-
żanego obywatela, czy też innych osób występujących w obrocie (w tym osób prawnych, 
„ułomnych” osób prawnych), to rzeczywistość okazuje się jednak zupełnie inna. Przy-
wołane powyżej poglądy judykatury prezentują niejednokrotnie zupełnie przeciwstaw-
ne i skrajne stanowiska, odnoszące się do tożsamego stanu rzeczy. Stwierdzić należy 
przy tym stanowczo, że dla wydającego decyzję organu podatkowego, korzystniejszym 
rozwiązaniem pozostaje przyjęcie, że uchylenie decyzji nieostatecznej, na podstawie 
której egzekucja została wszczęta, nie stanowi o jej niezgodności z prawem. Z kolei 
z punktu widzenia zobowiązanego, który został obciążony, a na skutek uchylenia de-
cyzji ostatecznie zobowiązanym wcale nie był, jedynym słusznym stanowiskiem będzie 
szersze rozumienie pojęcia niezgodności z prawem, zabezpieczającego z kolei jego inte-
res. Na chwilę obecną brak jednak w tymże zakresie jednoznacznego rozstrzygnięcia, 
które przeważałoby w sposób zdecydowany szalę w którymkolwiek kierunku. Bogate 
i przy tym różnorodne orzecznictwo niewątpliwie pokazuje skalę problemu. 

Bojkot zaczyna się natomiast już w chwili uchylenia decyzji administracyjnej, 
w oparciu o którą prowadzona była egzekucja i zwrotu pobranych należności, bez 
uwzględnienia pobranych kosztów postępowania egzekucyjnego. Co istotne, zwrot 
kosztów następuje na wniosek, jednakże mając na względzie prezentowane niejed-
nokrotnie przez organy podatkowe stanowisko, prawdopodobnym jest, iż może ona 
spotkać się z odmową. Dopiero od racjonalnego podejścia sądu uzależnione jest osta-
teczne rozstrzygnięcie. Jak zostało już podniesione, uzasadnienia dla nie obciążania 
zobowiązanego kosztami egzekucji, która de facto nie powinna być prowadzona, na-
leży poszukiwać jeżeli nie w samej u.p.e.a., to w ogólnych dyrektywach wynikających 
z k.p.a., które powinno stosować się odpowiednio, a także w naczelnych zasadach 
24  Wyrok NSA w Warszawie z dnia 24.04.2014 r., sygn. akt II FSK 3267/13, LEX nr 1481559.
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sprawiedliwościowych, wynikających przecież jednoznacznie z Konstytucji RP. Osta-
tecznie trzeba zauważyć, że nie jest konieczna wnikliwa analiza, aby uznać obciążanie 
kosztami egzekucyjnymi osoby niebędącej faktycznie zobowiązaną za sprzeczne z po-
czuciem społecznej sprawiedliwości.

Aby zakończyć trwający spór interpretacyjny, niewątpliwie pożądane jest wydanie 
uchwały przez NSA, która ujednoliciłaby linię orzeczniczą. Wreszcie poddać należy pod 
wątpliwość w ogóle samą treść art. 64c § 3 u.p.e.a., co do jej zgodności z Konstytucją RP. 

Nie ulega zatem wątpliwości, że problem istnieje i wymaga on pilnego rozstrzy-
gnięcia, aby ochronić przeciętnego obywatela przed nadużyciami ze strony organów 
podatkowych, które próbują obecnie dostosować nie do końca klarowny stan prawny 
do interesu publicznego, z pominięciem indywidualnego interesu jednostki, który po-
winien być nadrzędną wartością.

*  *  *

Non-Compliance with the Law of Enforcement and the Liability 
of the Obligee for Enforcement Costs in the Light of the Act of 
17 June 1966 on Enforcement Proceedings in Administration

Any proceedings in relation to the entity, including administrative enforcement proceedings 
should always be initiated on a fully fledged basis. You can not accept a situation where unrea-
sonably initiated execution will give birth to negative consequences for the entity, in relation 
to which it was conducted. Laws should be constructed in such a way as to maintain a balance 
between the public interest and the interests of the individual. Interpretation of legal norms 
may not lead to abuses, which will result in detriment of the individual. If so, the interpretation 
of the content of the classified in the law on enforcement proceedings in administration, and in 
particular article 64c § 3 of this law, it can not be carried out without the chief legal principles, 
which aim to maintain harmony in the existing legal order.

Key words: enforcement, costs, social justice, the tax authority


