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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

W obecnym stanie prawnym przymusowe wykonanie obowiązków wynikających z decyzji podlegających 
natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy, o których mowa w art. 130 § 3 pkt 2 ustawy – Kodeks postępowania 
administracyjnego, każdorazowo powinno być poprzedzone upomnieniem. Natomiast w przypadku obowiązków 
wynikających z decyzji, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności np. na podstawie art. 108 wskazanej ustawy, 
takiego obowiązku nie ma. Jest to bowiem szczególny przypadek, o którym mowa w § 2 pkt 3 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. z 2017 r. poz. 131). Niejednolitość tych regulacji skutkuje 
różnym trybem wykonywania obowiązków, co do których ustawodawca umożliwił ich natychmiastowe wykonanie. 
W związku z tym zaistniała konieczność zmiany ww. rozporządzenia. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rekomendowane jest rozszerzenie katalogu przypadków, w których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego 
doręczenia upomnienia, o należności pieniężne wynikające z orzeczeń podlegających natychmiastowemu wykonaniu 
z mocy ustawy. W tym celu projektowane rozporządzenie wprowadza w § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 
października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego 
doręczenia upomnienia, pkt 3a który obejmie należności wynikające z ww. orzeczeń.  
Zmiana ujednolici zasady dochodzenia należności pieniężnych bez względu na to, czy wynikają one z orzeczeń, 
podlegających natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy, czy też z orzeczeń, którym nadano rygor natychmiastowej 
wykonalności. Umożliwi szybsze dochodzenie ww. należności.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Wierzyciele obowiązków 
w egzekucji 
administracyjnej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zobowiązani  

Brak danych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brak danych 

 Pozytywne – ujednolici zasady 
i przyspieszy możliwość 
wystawiania tytułów 
wykonawczych w celu 
dochodzenia należności 
wynikających z orzeczeń 
podlegających 
natychmiastowemu 
wykonaniu z mocy ustawy. 
 
 
 
Pozytywne – nie będą ponosić 
kosztów upomnienia. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 



Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem konsultacji społecznych. Konsultacje będą trwały 30 dni i będą dostępne 
dla wszystkich podmiotów.  
Projekt rozporządzenia dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego, w związku z czym zostanie przedłożony 
do opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 
Stosownie do treści art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 248) projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Rządowego 
Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.  
Projekt nie dotyczy spraw, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego  
i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.). Z uwagi na zakres projektu, który 
nie dotyczy problematyki zadań związków zawodowych, projekt nie podlega opiniowaniu przez reprezentatywne związki 
zawodowe. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
Rozwiązania przyjęte w projekcie nie spowodują zwiększenia wydatków ani zmniejszenia 
dochodów jednostek sektora finansów publicznych. 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia na sektor finansów publicznych, 
w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  



Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Projektowana regulacja nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 
funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 
Nie wpłynie również na sytuację ekonomiczną i społeczną osób niepełnosprawnych oraz osób 
starszych. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie przewiduje się mechanizmów ewaluacji efektów projektu. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak załączników  

 


