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Upoważnienie ustawowe – art. 63a § 2 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 

o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, 

z późn. zm.) 

Nr 560 w wykazie prac  

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projekt rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 63a § 2 ustawy 

z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwanej dalej „u.p.e.a.”, do zmian 

wprowadzonych ustawą z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych 

spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301). Nowe regulacje weszły w życie z dniem 1 września 

2022 r. i wymagają dostosowania przepisów ww. rozporządzenia w zakresie dokonywania doręczeń w sprawie zbiegu 

między komornikami sądowymi a organami egzekucyjnymi będącymi naczelnikami urzędów skarbowych do przepisu 

art. 7592 § 11 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. 

zm.). 

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

Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez 

Krajową Administrację Skarbową wprowadza nowy kanał komunikacji między komornikami sądowymi a naczelnikami 

urzędów skarbowych, tj. system teleinformatyczny Krajowej Administracji Skarbowej – e-Urząd Skarbowy. Projekt 

rozporządzenia wprowadza w ramach administracyjnego postępowania egzekucyjnego zasadę, że organ egzekucyjny 

będący naczelnikiem urzędu skarbowego będzie dokonywał doręczeń komornikowi sądowemu za pośrednictwem konta 

w e-Urzędzie Skarbowym. Zasada ta będzie obowiązywać w cywilnym postępowaniu egzekucyjnym (art. 7592 § 11 KPC) 

od dnia określonego w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy e-Urząd Skarbowy. Przepis ten 

przewiduje, że minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” termin uruchomienia usługi polegającej m. in. na udostępnianiu 

jednostkom organizacyjnym konta w e-Urzędzie Skarbowym oraz dokonywaniu za pośrednictwem konta w e-Urzędzie 

Skarbowym doręczeń pomiędzy komornikiem sądowym a naczelnikiem urzędu skarbowego lub Szefem Krajowej 

Administracji Skarbowej pism w sprawach zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej. 

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 

Naczelnicy urzędów 

skarbowych 

– 386 naczelników 

urzędów skarbowych 

– art. 19 § 1 ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji oraz: 

– rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 

24 lutego 2017 r. w sprawie 

terytorialnego zasięgu działania 

oraz siedzib dyrektorów izb 

administracji skarbowej, 

naczelników urzędów 

Pozytywne – usprawnienie 

komunikacji w sprawie zbiegu 

egzekucji z komornikami 

sądowymi. 



skarbowych i naczelników 

urzędów celno-skarbowych 

oraz siedziby Dyrektora 

Krajowej Informacji Skarbowej 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 361), 

– rozporządzenie Ministra 

Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej z dnia 28 grudnia 

2020 r. w sprawie niektórych 

podatników i płatników, 

w odniesieniu do których 

zadania są wykonywane przez 

naczelnika urzędu skarbowego 

innego niż właściwy miejscowo 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2456), 

– rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 

27 lutego 2017 r. w sprawie 

wyznaczenia organów Krajowej 

Administracji Skarbowej do 

wykonywania niektórych zadań 

Krajowej Administracji 

Skarbowej oraz określenia 

terytorialnego zasięgu ich 

działania (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2055, z późn. zm.). 

Komornicy sądowi – 2110 komorników 

sądowych 

– dane ze strony 

www.komornik.pl 

Pozytywne – usprawnienie 

komunikacji w sprawie zbiegu 

egzekucji z naczelnikami 

urzędów skarbowych. 

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

Projekt rozporządzenia był przedmiotem konsultacji publicznych. Konsultacje trwały 30 dni i były dostępne dla wszystkich 

zainteresowanych podmiotów. 

Projekt rozporządzenia dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego i zostanie przedstawiony 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) zostanie 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 

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. 

Projektowane przepisy dotyczą przekazywania informacji między organami egzekucyjnymi 

w przypadku wystąpienia zbiegu egzekucji. 

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 
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na wymienione obszary. 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planowane jest wejście w życie rozporządzenia z dniem określonym w obwieszczeniu wydanym na podstawie 

art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych 

spraw przez Krajową Administrację Skarbową. 

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  

 


