
                     

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 2 lutego 2022 r. 

Poz. 247 

OBWIESZCZENIE 

MINISTRA FINANSÓW
 

z dnia 17 stycznia 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu 

egzekucji oraz dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami 

egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym 

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 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokony-

wania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem 

egzekucyjnym a komornikiem sądowym (Dz. U. poz. 1323), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy 

organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym (Dz. U. poz. 63). 

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

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy 

organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym (Dz. U. poz. 63), który stanowi: 

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2021 r.”. 

Minister Finansów: T. Kościński 
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Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów 

z dnia 17 stycznia 2022 r. (poz. 247) 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA FINANSÓW
1) 

z dnia 30 lipca 2020 r. 

w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji 

elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym 

Na podstawie art. 63a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) szczegółowy zakres danych zawartych w adnotacji w sprawie przekazania egzekucji do rzeczy albo prawa majątko-

wego, o której mowa w art. 62b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w admini-

stracji, zwanej dalej „adnotacją w sprawie zbiegu”; 

2) sposób sporządzania adnotacji w sprawie zbiegu; 

3) sposób dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz 

pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym. 

§ 2. Danymi niezbędnymi do prowadzenia łącznie egzekucji do rzeczy albo prawa majątkowego zawartymi w adnotacji 

w sprawie zbiegu, innymi niż określone w art. 62b § 1a pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji, są: 

1) dane: 

a) organu egzekucyjnego przekazującego egzekucję do rzeczy albo prawa majątkowego: 

– nazwa, 

– adres siedziby, 

– numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów 

Gospodarki Narodowej (REGON), 

– numer rachunku bankowego, 

– adres elektroniczny na elektronicznej platformie usług administracji publicznej, zwanej dalej „ePUAP”, 

– numer telefonu, 

b) organu egzekucyjnego albo komornika sądowego, do którego jest przekazywana egzekucja do rzeczy albo prawa 

majątkowego: 

– nazwa, 

– adres siedziby, 

c) zobowiązanego: 

– imię i nazwisko albo nazwa, 

– adres miejsca zamieszkania albo siedziby, 

– numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), NIP, REGON, numer w Krajo-

wym Rejestrze Sądowym lub numer w innym rejestrze lub ewidencji, o ile jest znany organowi egzekucyjnemu, 

– adres elektroniczny na ePUAP, o ile jest znany organowi egzekucyjnemu, 

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492 i 2320, z 2021 r. poz. 11, 41, 802, 

1005, 1177, 1236, 1666, 1927, 1981, 2052, 2105 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1. 
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d) wspólnika, jeżeli tytuł wykonawczy dotyczy należności spółki nieposiadającej osobowości prawnej: 

– imię i nazwisko albo nazwa, 

– adres miejsca zamieszkania albo siedziby, 

– PESEL, NIP, REGON, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub numer w innym rejestrze lub ewidencji, 

o ile jest znany organowi egzekucyjnemu, 

e) zarządcy przedsiębiorstwa w spadku albo przedstawiciela ustawowego zobowiązanego: 

– imię i nazwisko, 

– adres do korespondencji, 

f) opiekuna albo kuratora zobowiązanego, jeżeli dla zobowiązanego została ustanowiona opieka albo kuratela: 

– imię i nazwisko, 

– adres do korespondencji, 

g) podmiotu odpowiedzialnego solidarnie: 

– imię i nazwisko albo nazwa, 

– adres miejsca zamieszkania albo siedziby, 

– PESEL, NIP, REGON, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub numer w innym rejestrze lub ewidencji, 

o ile jest znany organowi egzekucyjnemu, 

– zakres odpowiedzialności solidarnej, 

h) podmiotu odpowiedzialnego majątkiem wspólnym: 

– imię i nazwisko albo nazwa, 

– adres miejsca zamieszkania albo siedziby, 

– PESEL, NIP, REGON, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub numer w innym rejestrze lub ewidencji, 

o ile jest znany organowi egzekucyjnemu, 

– zakres odpowiedzialności majątkiem wspólnym, 

i) 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: 

– imię i nazwisko albo nazwa, 

– adres miejsca zamieszkania albo siedziby, 

– PESEL, NIP, REGON, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub numer w innym rejestrze lub ewidencji, 

o ile jest znany organowi egzekucyjnemu, 

– zakres odpowiedzialności z rzeczy lub prawa majątkowego, 

j) wierzyciela: 

– imię i nazwisko albo nazwa, 

– adres miejsca zamieszkania albo siedziby, 

– PESEL, NIP, REGON, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub numer w innym rejestrze lub ewidencji, 

o ile jest znany organowi egzekucyjnemu, 

– numer rachunku bankowego, 

k) pełnomocnika podmiotu, o którym mowa w lit. c, e oraz g–j, jeżeli został ustanowiony: 

– imię i nazwisko albo nazwa, 

– adres wskazany w pełnomocnictwie, 

– zakres pełnomocnictwa, 
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l) podmiotu, na którego rachunek bankowy ma być przekazana kwota uzyskana w egzekucji, w przypadku gdy kwota 

ta nie podlega przekazaniu wierzycielowi: 

– imię i nazwisko albo nazwa, 

– adres miejsca zamieszkania albo siedziby, 

– numer rachunku bankowego; 

2) numer tytułu wykonawczego i data jego wystawienia; 

3) oznaczenie, numer i data sporządzenia dokumentu stanowiącego podstawę zastosowania środka egzekucyjnego; 

4) data dokonania zajęcia rzeczy albo prawa majątkowego; 

5) określenie zajętej rzeczy albo prawa majątkowego; 

6) stawka odsetek z tytułu niezapłacenia należności pieniężnej w terminie; 

6a)
3)

 jeżeli postępowanie egzekucyjne wszczęto po dniu 19 lutego 2021 r., informacja o: 

a) należnej na dzień sporządzenia adnotacji w sprawie zbiegu maksymalnej wysokości opłaty egzekucyjnej naliczo-

nej na podstawie: 

– art. 64 § 4 zdanie drugie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – 

w przypadku wyegzekwowania w całości należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie 

naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów upomnienia, 

– art. 64 § 5 zdanie drugie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – 

w przypadku zapłaty w całości należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczo-

nych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów upomnienia, 

b) wysokości kosztów egzekucyjnych, o których mowa w art. 115 § 1 pkt 1–1c ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w rozbiciu na ich rodzaje, 

c) wysokości opłaty egzekucyjnej w przypadku zapłaty należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej 

w terminie lub kosztów upomnienia wierzycielowi po wszczęciu egzekucji administracyjnej; 

7) wysokość kwoty uzyskanej wskutek zajęcia rzeczy albo prawa majątkowego, do których nastąpił zbieg egzekucji, 

oraz data jej uzyskania, w przypadku gdy kwota ta nie została wypłacona wierzycielowi przed przekazaniem adnotacji 

w sprawie zbiegu; 

8) informacja o: 

a) zwolnieniu wierzyciela z kosztów egzekucyjnych z mocy ustawy, 

b) wstrzymaniu czynności egzekucyjnej bądź wstrzymaniu albo zawieszeniu postępowania egzekucyjnego, 

c) zabezpieczeniu dochodzonego obowiązku hipoteką lub zastawem 

– ze wskazaniem numeru tytułu wykonawczego, którego okoliczności te dotyczą; 

9) numer tytułu wykonawczego: 

a) w którym wskazany jest podmiot odpowiedzialny solidarnie, podmiot odpowiedzialny majątkiem wspólnym, 

wspólnik spółki nieposiadającej osobowości prawnej, 

b) na podstawie którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, w którym w imieniu zobowiązanego działa 

przedstawiciel ustawowy, opiekun albo kurator, 

c) na podstawie którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, w którym ustanowiony został pełnomocnik 

podmiotu, o którym mowa w pkt 1 lit. c, e oraz g–j; 

10) data sporządzenia adnotacji w sprawie zbiegu. 

                                                           
3) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektro-

nicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym (Dz. U. poz. 63), które 

weszło w życie z dniem 20 lutego 2021 r. 



              

Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 247 

 
§ 3. Adnotacja w sprawie zbiegu jest sporządzana w formacie XML. 

§ 4. 1. Doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi dokonuje się na 

elektroniczną skrzynkę podawczą. 

2. Jeżeli na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej organu egzekucyjnego została wskazana skrytka 

funkcjonująca w ramach elektronicznej skrzynki podawczej przeznaczona do doręczeń w przypadku wystąpienia zbiegu 

egzekucji, doręczeń, o których mowa w ust. 1, dokonuje się przy użyciu tej skrytki. 

§ 5. 1. Organ egzekucyjny dokonuje doręczeń komornikowi sądowemu z użyciem środków komunikacji elektronicz-

nej na adres elektroniczny na ePUAP powiązany z kontem komornika sądowego na tej platformie. 

2. Komornik sądowy dokonuje doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej, wykorzystując konto ko-

mornika na ePUAP. Przepisy § 4 stosuje się odpowiednio. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2020 r.
4)

 

                                                           
4) Zakres spraw uregulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 września 

2016 r. w sprawie sposobu sporządzania i dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej odpisów doku-

mentów w przypadku wystąpienia zbiegu egzekucji (Dz. U. poz. 1416), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego roz-

porządzenia zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2070 oraz z 2020 r. poz. 288). 
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