
 

 

 

 

 

 

We wtorek 28 czerwca 2016 r. 
Trybunał Konstytucyjny ogłosił 
wyrok, sygn. akt SK 31/14 
w sprawie opłat za czynności 
egzekucyjne dokonane  
w postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji. 

Brak limitu w określaniu opłat 

Trybunał podkreślił, 
że zakwestionowane przepisy 
ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji 
umożliwiają organowi 
egzekucyjnemu naliczanie 
opłat egzekucyjnych i opłaty 
manipulacyjnej bez względu 
na rzeczywiste koszty 
podejmowanych czynności oraz 
nakład pracy organu egzekucyjnego.  

Zdaniem Trybunału brak określenia 
maksymalnej wysokości opłat 
egzekucyjnych oraz brak 
określenia maksymalnej 
wysokości opłaty manipulacyjnej 
w zakwestionowanych przepisach 
narusza wynikający z art. 2 
Konstytucji zakaz nadmiernej 
ingerencji.  

Za niezgodny z Konstytucją Trybunał 
uznał także brak możliwości 
obniżenia opłaty manipulacyjnej 
oraz opłat za czynności egzekucyjne 
w przypadku dobrowolnej zapłaty 
egzekwowanej należności.  

Wymagana interwencja 
prawodawcy 

Trybunał Konstytucyjny wskazał, 
że właściwa realizacja jego wyroku 
wymaga interwencji prawodawcy, 
który powinien określić maksymalną 
wysokość nie tylko opłat objętych 
zakresem przedmiotowym wyroku, 
ale także maksymalną wysokość 
innych opłat egzekucyjnych, 
przeciwko którym można wysunąć 
podobne zarzuty.  

Skutki wyroku 

W ramach toczących się postepowań 
zarówno organy egzekucyjne, 
jak i sądy administracyjne powinny 
z urzędu wziąć pod uwagę 
stanowisko zaprezentowane przez 
Trybunał w przedmiotowym wyroku.  

 

Wyrok Trybunału stanowi także 
podstawę do wznowienia 
zakończonych już prawomocnie 
postępowań egzekucyjnych 
w administracji oraz postępowań 
sądowoadministracyjnych, jednakże 
z uwagi na interpretacyjny charakter 
przedmiotowego orzeczenia 
kluczowe znaczenie w tym zakresie 
będzie miało pisemne uzasadnienie 
wyroku.  

Jeżeli mają Państwo pytania 
w zakresie omawianego 
zagadnienia, uprzejmie prosimy 
o kontakt. 

 

 

 

 

 

 

 

Lipiec 2016 

Opłaty za czynności w egzekucji administracyjnej bez limitu 
niezgodne z Konstytucją 



Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian 
zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte 
są wciąż aktualne.  
Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.  
Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International. 
 
© 2016 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich 
stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

kpmg.pl 

 
 
 
 
 

 

Kontakt 
 
Dariusz Malinowski 
Partner 
Tel. :   +48 22 528 11 81 
Faks:  +48 22 528 11 59 
dmalinowski@kpmg.pl 
 

Aleksander Dąbrowski 
Dyrektor 
Tel. :  +48 22 528 11 90 
Faks: +48 22 528 11 59 
adabrowski@kpmg.pl 
 

Mariusz Jurkiewicz 
Starszy Menedżer 
Tel. :  +48 22 528 13 94 
Faks: +48 22 528 11 59 
mjurkiewicz@kpmg.pl 
 

 

 

Biura KPMG 
 
Warszawa 
ul. Inflancka 4a 
00-189 Warszawa 
Tel. :  +48 22 528 11 00 
Faks: +48 22 528 10 09 
kpmg@kpmg.pl 
 

Kraków 
al. Armii Krajowej 18 
30-150 Kraków 
Tel. :  +48 12 424 94 00 
Faks: +48 12 424 94 01 
krakow@kpmg.pl 
 

Poznań 
ul. Roosevelta 18 
60-829 Poznań 
Tel. :  +48 61 845 46 00 
Faks: +48 61 845 46 01 
poznan@kpmg.pl 
 

Wrocław 
ul. Bema 2 
50-265 Wrocław 
Tel. :  +48 71 370 49 00 
Faks: +48 71 370 49 01 
wroclaw@kpmg.pl 

Gdańsk 
al. Zwycięstwa 13a  
80-219 Gdańsk 
Tel. :  +48 58 772 95 00 
Faks: +48 58 772 95 01 
gdansk@kpmg.pl 
 

Katowice 
ul. Francuska 34 
40-028 Katowice 
Tel. :  +48 32 778 88 00 
Faks: +48 32 778 88 10 
katowice@kpmg.pl 
 

Łódź 
al. Piłsudskiego 22 
90-051 Łódź 
Tel. :  +48 42 232 77 00 
Faks: +48 42 232 77 01 
lodz@kpmg.pl 

W celu usprawnienia procesu dzielenia się wiedzą 
ekspertów KPMG, przygotowaliśmy nowy, innowacyjny 
system subskrypcyjny. Jeśli chcą Państwo otrzymywać 
inne publikacje od KPMG w Polsce, bezpośrednio 
na wskazany adres e-mail, zachęcamy do rejestracji 
na stronie kpmg.com/pl/subskrypcje. 
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