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Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

oraz niektórych innych ustaw1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, 1301, 1692, 1967, 2127, 2180, 2600, 2640 

i 2687) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1a pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

„17) wynagrodzeniu – rozumie się przez to wynagrodzenia oraz inne 

świadczenia pieniężne związane z pracą lub funkcją wykonywaną przez 

zobowiązanego na podstawie stosunku pracy oraz innej podstawie, jeżeli z 

tego tytułu zobowiązany otrzymuje okresowe świadczenia pieniężne, w tym 

świadczenia pieniężne przysługujące z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa, wypłacane przez pracodawcę w okresie 

zatrudnienia, a także w okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania lub 

wygaśnięcia stosunku pracy;”; 

2) w art. 3a: 

a) w § 1: 

– we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „podatków wykazanych 

w zgłoszeniu celnym” dodaje się wyrazy „i rozliczeniu zamknięcia”, 

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) z deklaracji złożonej w państwie członkowskim identyfikacji, o 

której mowa w art. 59, art. 61 i art. 61a rozporządzenia 

                                                           
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 

cywilnego, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług, ustawę z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy 

dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych, ustawę z dnia 5 

sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku 

Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej, ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej, ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i 

podsektorów energochłonnych, ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz 

ustawę z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 

2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. 
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wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. 

ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE 

w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. 

Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.2)), zwanej dalej 

„deklaracją składaną w innym państwie członkowskim”;”, 

b) dodaje się § 4 w brzmieniu: 

„§ 4. Przepisu § 2 nie stosuje się do należności pieniężnych 

wynikających z deklaracji składanej w innym państwie członkowskim.”; 

3) w art. 6: 

a) w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Wierzyciel może nie podejmować czynności zmierzających do 

zastosowania środków egzekucyjnych, jeżeli wysokość należności 

pieniężnej nie przekracza dziesięciokrotności kosztów upomnienia, chyba 

że okres do upływu terminu przedawnienia należności pieniężnej jest 

krótszy niż 6 miesięcy.”, 

b) w § 1f po wyrazach „zawiera pouczenie zobowiązanego o 

odpowiedzialności” dodaje się wyrazy „porządkowej za niezłożenie 

oświadczenia i o odpowiedzialności”; 

4) w art. 9 dodaje się § 5 w brzmieniu: 

„§ 5. Świadczenie pieniężne przysługujące z ubezpieczenia społecznego w 

razie choroby i macierzyństwa wypłacane przez pracodawcę podlega egzekucji 

w zakresie określonym w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych.”; 

5) w art. 15 § 3b i 3c otrzymują brzmienie: 

„§ 3b. Przepisów § 1–3 nie stosuje się do egzekucji należności pieniężnych, 

o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 lit. g, oraz należności pieniężnych 

wynikających z deklaracji składanej w innym państwie członkowskim. 

§ 3c. Obowiązek zapłaty kosztów upomnienia przedawnia się wraz z 

wygaśnięciem należności pieniężnej objętej tym upomnieniem. Jeżeli w 

upomnieniu ujęto więcej niż jedną należność pieniężną, koszty upomnienia 

                                                           
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 290 z 20.10.2012, str. 

1, Dz. Urz. UE L 284 z 26.10.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 348 z 29.12.2017, str. 32, Dz. Urz. UE L 

311 z 07.12.2018, str. 10, Dz. Urz. UE L 313 z 04.12.2019, str. 14 oraz Dz. Urz. UE L 88 z 

16.03.2022, str. 15. 
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przedawniają się wraz z wygaśnięciem należności pieniężnej o najpóźniejszym 

terminie płatności.”; 

6) art. 18 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 18. Jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej: 

1) do czynności wierzyciela podejmowanych przed wszczęciem postępowania 

egzekucyjnego na podstawie niniejszej ustawy, 

2) w postępowaniu egzekucyjnym 

– przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.”; 

7) w art. 18k § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Dane, o których mowa w art. 18b § 2, udostępnia się podmiotowi, o 

którym mowa w art. 18q § 2: 

1) na stronie podmiotowej urzędu obsługującego organ prowadzący rejestr – 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest 

rejestr; 

2) w sposób umożliwiający automatyczne udostępnienie tych danych.”; 

8) w art. 18n § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Dane, o których mowa w art. 18b § 2, dotyczące zobowiązanego, o 

którym mowa w art. 18b § 2 pkt 1 lit. a lub d, udostępnia się z rejestru, jeżeli 

podmiot zainteresowany oświadczy za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, w którym prowadzony jest rejestr, że posiada ważne 

upoważnienie tego zobowiązanego.”; 

9) w art. 26: 

a) w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Wierzyciel będący jednocześnie organem egzekucyjnym wszczyna 

postępowanie egzekucyjne z urzędu poprzez podpisanie albo opatrzenie 

pieczęcią, o której mowa w art. 26e § 1 pkt 4 albo 5, wystawionego przez 

siebie tytułu wykonawczego.”, 

b) w § 1e po pkt 4 dodaje się pkt 4a–4c w brzmieniu: 

„4a) imienia i nazwiska małżonka zobowiązanego oraz adresu jego miejsca 

zamieszkania, a także numeru PESEL lub NIP, jeżeli małżonek 

zobowiązanego taki numer posiada, albo innego numeru 

identyfikacyjnego ze wskazaniem jego rodzaju, o ile jest znany 

wierzycielowi – w przypadku gdy odpowiedzialność zobowiązanego 
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za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie 

obejmuje majątek osobisty zobowiązanego i majątek wspólny 

zobowiązanego i jego małżonka, zwany dalej „majątkiem wspólnym”; 

4b) imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu niebędącego zobowiązanym, 

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, oraz adresu jego miejsca zamieszkania 

lub siedziby, a także numeru PESEL, NIP, numeru REGON lub 

numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli podmiot ten taki 

numer posiada, albo innego numeru identyfikacyjnego ze wskazaniem 

jego rodzaju, o ile jest znany wierzycielowi; 

4c) imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu niebędącego zobowiązanym, 

który uzyskał korzyść majątkową wskutek czynności prawnej 

dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela, jeżeli zgodnie z odrębnymi 

przepisami czynność ta została uznana za bezskuteczną wobec tego 

wierzyciela, zwanego dalej „podmiotem, który uzyskał korzyść 

majątkową”, oraz adresu jego miejsca zamieszkania lub siedziby, a 

także numeru PESEL, NIP, numeru REGON lub numeru w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, jeżeli podmiot ten taki numer posiada, albo 

innego numeru identyfikacyjnego ze wskazaniem jego rodzaju, o ile 

jest znany wierzycielowi, oraz składnika majątkowego tego podmiotu, 

do którego może być skierowana egzekucja;”, 

c) w § 2 część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„– mając na względzie jednoznaczną identyfikację odpowiednio 

zobowiązanego, małżonka zobowiązanego, podmiotu innego niż 

zobowiązany, o którym mowa w art. 26ca § 1 pkt 2, oraz podmiotu, który 

uzyskał korzyść majątkową, możliwość elektronicznego przetwarzania 

danych zawartych w tych tytułach oraz sprawne przeprowadzenie egzekucji 

administracyjnej.”, 

d) w § 3a pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) podpisania tytułu wykonawczego przez osobę upoważnioną do 

działania w imieniu wierzyciela, jeżeli wierzyciel jest jednocześnie 
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organem egzekucyjnym, albo opatrzenia pieczęcią, o której mowa w 

art. 26e § 1 pkt 4 albo 5;”, 

e) w § 5 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) doręczenia zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego prawa 

majątkowego dłużnikowi zajętej wierzytelności albo podmiotowi, o 

którym mowa w art. 95a pkt 2 lit. b, lub urzędowi, o którym mowa w 

art. 96g § 2, jeżeli to doręczenie nastąpiło przed doręczeniem 

zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego; 

3) podpisania protokołu zajęcia prawa majątkowego, protokołu odbioru 

dokumentu lub protokołu zajęcia i odbioru ruchomości przez 

pracownika obsługującego organ egzekucyjny, jeżeli to podpisanie 

nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu 

wykonawczego;”; 

10) w art. 26c: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Dalszy tytuł wykonawczy zawiera: 

1) dane i informacje, o których mowa w art. 27 § 1 pkt 1–7, 8–9a i 11–

14, § 1a i 2 oraz art. 27d § 1, aktualne na dzień jego wydania; 

2) datę wydania i numer porządkowy dalszego tytułu wykonawczego; 

3) oznaczenie celu, dla którego został wydany dalszy tytuł wykonawczy; 

4) wysokość kosztów egzekucyjnych – w razie potrzeby zabezpieczenia 

należności pieniężnej hipoteką przymusową; 

5) imię i nazwisko osoby upoważnionej do działania w imieniu 

wierzyciela, a także jej stanowisko służbowe, jeżeli sposób opatrzenia 

dalszego tytułu wykonawczego podpisem albo pieczęcią, o których 

mowa w art. 26e § 1, umożliwia podanie tego stanowiska; 

6) podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela albo 

pieczęć, o której mowa w art. 26e § 1 pkt 4 albo 5; 

7) datę podpisania dalszego tytułu wykonawczego przez osobę 

upoważnioną do działania w imieniu wierzyciela, a jeżeli dalszy tytuł 

wykonawczy został opatrzony pieczęcią, o której mowa w art. 26e § 1 

pkt 4 albo 5 – datę opatrzenia tą pieczęcią.”, 

b) uchyla się § 2a i 2b; 
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11) w art. 26ca: 

a) w § 1: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zabezpieczenia na nieruchomości lub egzekucji z nieruchomości 

wchodzącej w skład majątku wspólnego – w przypadku gdy 

odpowiedzialność zobowiązanego za należność pieniężną i 

odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje majątek 

osobisty zobowiązanego i majątek wspólny;”, 

– w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) egzekucji z nieruchomości podmiotu, który uzyskał korzyść 

majątkową.”, 

b) w § 2: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Kolejny tytuł wykonawczy zawiera  dane i informacje, o których 

mowa w art. 27 § 1 pkt 1–7, 8–9a i 11–14, § 1a i 2 oraz art. 27d § 1, 

aktualne na dzień jego wystawienia, a także datę wystawienia i numer 

porządkowy kolejnego tytułu wykonawczego, oznaczenie celu, dla 

którego został wystawiony, oraz:”, 

– w pkt 1 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w 

brzmieniu: 

„c) podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową – w przypadku, o 

którym mowa w § 1 pkt 3;”, 

– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do działania w imieniu 

wierzyciela, a także jej stanowisko służbowe, jeżeli sposób 

opatrzenia kolejnego tytułu wykonawczego podpisem albo 

pieczęcią, o których mowa w art. 26e § 1, umożliwia podanie tego 

stanowiska;”, 

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a) podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela 

albo pieczęć, o której mowa w art. 26e § 1 pkt 4 albo 5; 

3b) datę podpisania kolejnego tytułu wykonawczego przez osobę 

upoważnioną do działania w imieniu wierzyciela, a jeżeli kolejny 
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tytuł wykonawczy został opatrzony pieczęcią, o której mowa w 

art. 26e § 1 pkt 4 albo 5 – datę opatrzenia tą pieczęcią;”, 

– uchyla się pkt 4, 

c) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Nie doręcza się odpisu kolejnego tytułu wykonawczego 

zobowiązanemu, małżonkowi zobowiązanego, niebędącemu 

zobowiązanym właścicielowi przedmiotu hipoteki przymusowej ani 

podmiotowi, który uzyskał korzyść majątkową.”; 

12) w art. 26d uchyla się § 3; 

13) w art. 27: 

a) w § 1: 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) dane zobowiązanego będącego: 

a) osobą fizyczną: 

– imię i nazwisko oraz adres jego miejsca zamieszkania, 

– imię ojca i imię matki oraz datę urodzenia 

zobowiązanego, o ile są znane wierzycielowi, 

– numer PESEL, NIP lub numer REGON, jeżeli 

zobowiązany taki numer posiada, albo inny numer 

identyfikacyjny ze wskazaniem jego rodzaju, o ile jest 

znany wierzycielowi, 

– numer, za pomocą którego zobowiązany został 

zidentyfikowany na potrzeby podatku w innym kraju, 

b) osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą 

prawną: 

– nazwę i adres jego siedziby, 

– NIP, numer REGON lub numer w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, jeżeli zobowiązany taki numer posiada, albo 

inny numer identyfikacyjny ze wskazaniem jego rodzaju, 

o ile jest znany wierzycielowi, 

– numer, za pomocą którego zobowiązany został 

zidentyfikowany na potrzeby podatku w innym kraju;”, 
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– pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) datę wystawienia i numer tytułu wykonawczego;”, 

– po pkt 7 dodaje się pkt 7a–7c w brzmieniu: 

„7a) imię i nazwisko osoby upoważnionej do działania w imieniu 

wierzyciela, a także jej stanowisko służbowe, jeżeli sposób 

opatrzenia tytułu wykonawczego podpisem albo pieczęcią, o 

których mowa w art. 26e § 1, umożliwia podanie tego stanowiska; 

7b) podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela 

albo pieczęć, o której mowa w art. 26e § 1 pkt 4 albo 5; 

7c) datę podpisania tytułu wykonawczego przez osobę upoważnioną 

do działania w imieniu wierzyciela, a jeżeli tytuł wykonawczy 

został opatrzony pieczęcią, o której mowa w art. 26e § 1 pkt 4 albo 

5 – datę opatrzenia tą pieczęcią;”, 

– uchyla się pkt 10, 

b) uchyla się § 1b, 

c) po § 1b dodaje się § 1c w brzmieniu: 

„§ 1c. Należność pieniężną wynikającą z deklaracji składanej w innym 

państwie członkowskim podaje się w tytule wykonawczym w złotych po 

przeliczeniu jej według kursu wymiany opublikowanego przez Europejski 

Bank Centralny w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego, a jeżeli 

nie zostanie opublikowany w tym dniu – według kursu wymiany 

opublikowanego następnego dnia.”, 

d) w § 2b uchyla się pkt 5; 

14) art. 27g otrzymuje brzmienie: 

„Art. 27g. § 1. Małżonkowi zobowiązanego przysługują prawa 

zobowiązanego w egzekucji z majątku wspólnego z chwilą wniesienia do organu 

egzekucyjnego sprzeciwu albo wniosku, o którym mowa w art. 27e § 4, albo 

doręczenia małżonkowi zobowiązanego zawiadomienia o zajęciu prawa 

majątkowego u dłużnika zajętej wierzytelności, protokołu zajęcia prawa 

majątkowego, protokołu zajęcia i odbioru ruchomości lub protokołu odbioru 

dokumentu. 
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§ 2. Do czasu zawiadomienia organu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 

27f § 7, sprzedaży lub wykonaniu podlega wyłącznie odpowiednio rzecz lub 

prawo majątkowe wchodzące w skład majątku osobistego zobowiązanego. 

§ 3. Przepisu § 2 nie stosuje się do wchodzącej w skład majątku wspólnego 

ruchomości ulegającej szybkiemu zepsuciu albo ruchomości, nad którą 

sprawowanie dozoru lub której przechowywanie powodowałoby wydatki 

niewspółmierne do jej wartości lub znaczne obniżenie jej wartości.”; 

15) po art. 27j dodaje się art. 27k i art. 27l w brzmieniu: 

„Art. 27k. § 1. Podstawą do prowadzenia egzekucji z rzeczy lub prawa 

majątkowego podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową, jest: 

1) tytuł wykonawczy wystawiony na zobowiązanego; 

2) kolejny tytuł wykonawczy wystawiony zgodnie z art. 26ca § 1 pkt 3. 

§ 2. Tytuł wykonawczy, o którym mowa w § 1 pkt 1 lub 2, jest podstawą 

do prowadzenia egzekucji z rzeczy lub prawa majątkowego należności 

pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i 

kosztów egzekucyjnych. 

§ 3. W egzekucji z rzeczy lub prawa majątkowego podmiot, który uzyskał 

korzyść majątkową, uczestniczy na prawach zobowiązanego. Przepis art. 27e § 

4 stosuje się odpowiednio. 

Art. 27l. Podmiotowi, który uzyskał korzyść majątkową, przysługuje prawo 

sprzeciwu. Podstawą sprzeciwu jest ograniczenie, wyłączenie lub ustanie jego 

odpowiedzialności. Przepisy art. 27f § 1 zdanie trzecie, § 2, 3 i 5–7 oraz art. 27h 

stosuje się odpowiednio.”; 

16) w art. 28b po § 1a dodaje się § 1b w brzmieniu: 

„§ 1b. Jeżeli decyzja o rozłożeniu na raty zapłaty należności pieniężnej 

została wydana przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego i wierzyciel 

wystawił tytuł wykonawczy na należność z tytułu niezapłaconej raty wynikającej 

z tej decyzji, to w przypadku niezapłacenia innej raty wynikającej z tej decyzji i 

zwiększenia dochodzonej należności pieniężnej wierzyciel niezwłocznie 

sporządza zmieniony tytuł wykonawczy.”; 

17) art. 28d otrzymuje brzmienie: 

„Art. 28d. § 1. Jeżeli zobowiązany będący przedsiębiorcą zmarł po 

wszczęciu postępowania egzekucyjnego i zarządca przedsiębiorstwa w spadku 
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prowadzi przedsiębiorstwo w spadku albo dokonuje czynności, o których mowa 

w art. 13 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym 

przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją 

przedsiębiorstw, postępowanie egzekucyjne jest kontynuowane, a dokonane 

czynności egzekucyjne pozostają w mocy. Podjęcie dalszych czynności 

egzekucyjnych oraz zastosowanie środków egzekucyjnych może nastąpić po 

wydaniu postanowienia o przystąpieniu do egzekucji w stosunku do 

przedsiębiorstwa w spadku. 

§ 2. Postanowienie, o którym mowa w § 1, doręcza się zarządcy 

przedsiębiorstwa w spadku. Na postanowienie przysługuje zażalenie. 

§ 3. Tytuł wykonawczy wraz z postanowieniem, o którym mowa w § 1, 

uprawnia do przeprowadzenia egzekucji w stosunku do przedsiębiorstwa w 

spadku. Prawa i obowiązki zobowiązanego wykonuje zarządca przedsiębiorstwa 

w spadku.”; 

18) art. 32aa otrzymuje brzmienie: 

„Art. 32aa. § 1. Wierzyciel niezwłocznie zawiadamia organ egzekucyjny o: 

1) zmianie wysokości należności pieniężnej objętej tytułem wykonawczym 

wynikającej z jej wygaśnięcia w całości albo w części, w szczególności gdy 

wygaśnięcie jest wynikiem: 

a) wyegzekwowania należności pieniężnej przez inny organ 

egzekucyjny, 

b) korekty dokumentu, o którym mowa w art. 3a § 1, powodującej 

zmniejszenie wysokości należności pieniężnej, 

c) przedawnienia należności pieniężnej, 

d) zapłaty wierzycielowi należności pieniężnej; 

2) zdarzeniu powodującym zawieszenie lub umorzenie postępowania 

egzekucyjnego; 

3) zdarzeniu powodującym ustanie przyczyny zawieszenia postępowania 

egzekucyjnego; 

4) okresie, za który nie nalicza się odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie 

należności pieniężnej, w wyniku zdarzenia zaistniałego po dniu 

wystawienia tytułu wykonawczego; 
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5) uzyskanej informacji o składniku majątkowym lub źródle dochodu 

zobowiązanego; 

6) zmianie danych dotyczących zobowiązanego, o których mowa w art. 27 § 

1 pkt 2, w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej. 

§ 2. Jeżeli informacje, o których mowa w art. 26 § 1e pkt 4–4c oraz 6–8, nie 

zostały przekazane wraz z wnioskiem egzekucyjnym i tytułem wykonawczym, 

wierzyciel przekazuje je niezwłocznie organowi egzekucyjnemu.”; 

19) w art. 36: 

a) po § 1c dodaje się § 1ca w brzmieniu: 

„§ 1ca. Jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami odpowiedzialność 

zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej 

w terminie obejmuje jego majątek osobisty i majątek wspólny, organ 

egzekucyjny lub centralne biuro łącznikowe może żądać od banków 

informacji dotyczących małżonka zobowiązanego w zakresie, o którym 

mowa w § 1c.”, 

b) w § 1d wyrazy „Przepis § 1c” zastępuje się wyrazami „Przepisy § 1c i 1ca”, 

c) po § 1d dodaje się § 1e w brzmieniu: 

„§ 1e. Jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami odpowiedzialność 

zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej 

w terminie obejmuje jego majątek osobisty i majątek wspólny, organ 

egzekucyjny lub wierzyciel może żądać od zobowiązanego lub jego 

małżonka informacji dotyczących małżeńskiego ustroju majątkowego, a w 

przypadku istnienia wspólności majątkowej – danych małżonka 

zobowiązanego oraz informacji o składnikach majątku wspólnego, w 

zakresie niezbędnym do wszczęcia lub prowadzenia egzekucji z majątku 

wspólnego.”; 

20) w art. 37b: 

a) w § 3 po wyrazach „zawiera pouczenie zobowiązanego o 

odpowiedzialności” dodaje się wyrazy „porządkowej za niezłożenie 

oświadczenia i o odpowiedzialności”, 

b) w § 4 po wyrazach „zapewnienie prawidłowości pouczenia zobowiązanego 

o skutkach” dodaje się wyrazy „niezłożenia oświadczenia albo”; 
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21) w art. 54 w § 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„W uzasadnionych przypadkach organ egzekucyjny lub organ sprawujący nadzór 

może z urzędu wstrzymać dalszą realizację tego środka egzekucyjnego do dnia, 

w którym postanowienie w sprawie skargi na czynność egzekucyjną stanie się 

ostateczne.”; 

22) w art. 56: 

a) w § 1b pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w razie uchylenia postanowienia o przystąpieniu do egzekucji w 

stosunku do przedsiębiorstwa w spadku;”, 

b) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: 

„§ 4a. W przypadku zawieszenia postępowania egzekucyjnego przed 

wszczęciem egzekucji administracyjnej organ egzekucyjny będący 

jednocześnie wierzycielem nie wydaje postanowienia o zawieszeniu 

postępowania egzekucyjnego. W sprawie zawieszenia postępowania 

egzekucyjnego sporządza się adnotację w rozumieniu art. 72 Kodeksu 

postępowania administracyjnego.”; 

23) w art. 57: 

a) po § 1a dodaje się § 1b w brzmieniu: 

„§ 1b. W przypadku zawieszenia postępowania egzekucyjnego przed 

wszczęciem egzekucji administracyjnej, po ustaniu przyczyny zawieszenia, 

organ egzekucyjny będący jednocześnie wierzycielem podejmuje 

zawieszone postępowanie egzekucyjne jednocześnie z przystąpieniem do 

czynności egzekucyjnych.”, 

b) § 2a otrzymuje brzmienie: 

„§ 2a. W przypadku zawieszenia postępowania egzekucyjnego z 

przyczyny określonej w art. 56 § 1 pkt 2 albo § 1b pkt 2 organ egzekucyjny 

podejmuje zawieszone postępowanie z dniem wydania postanowienia o 

przystąpieniu do egzekucji w stosunku do przedsiębiorstwa w spadku.”; 

24) w art. 59: 

a) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Postępowanie egzekucyjne umarza się w całości albo w części 

na wniosek wierzyciela albo z urzędu, jeżeli organ egzekucyjny jest 
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jednocześnie wierzycielem, w przypadku wystąpienia przyczyny określonej 

w art. 33 § 2: 

1) pkt 1–5; 

2) pkt 6, jeżeli przyczyna braku wymagalności obowiązku ma charakter 

trwały lub wystąpiła przed wszczęciem egzekucji administracyjnej.”, 

b) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: 

„§ 4a. Postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego 

pozostawia się w aktach sprawy, jeżeli zobowiązany ma miejsce 

zamieszkania lub siedzibę na terenie państwa członkowskiego lub państwa 

trzeciego i organ egzekucyjny nie zastosował środka egzekucyjnego.”, 

c) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego z 

przyczyny określonej w: 

1) § 1 pkt 4 lit. b i pkt 5–7 lub § 2, 

2) § 1a, jeżeli brak wymagalności obowiązku albo wygaśnięcie 

obowiązku w całości albo w części nastąpiły po zastosowaniu środka 

egzekucyjnego 

– pozostają w mocy skutki związane z zastosowaniem środka 

egzekucyjnego.”; 

25) w art. 62d: 

a) w § 2b skreśla się zdanie drugie, 

b) § 2d otrzymuje brzmienie: 

„§ 2d. W przypadku zaspokojenia w całości dochodzonej należności 

pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów 

upomnienia i kosztów egzekucyjnych, organ egzekucyjny niezwłocznie 

uchyla czynność egzekucyjną, która doprowadziła do zbiegu egzekucji 

administracyjnej i sądowej, oraz zawiadamia dłużnika zajętej 

wierzytelności o nieprzekazaniu środków pieniężnych sądowemu organowi 

egzekucyjnemu.”; 
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26) w art. 64: 

a) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) gdy obowiązek zapłaty należności pieniężnej, odsetek z tytułu 

niezapłacenia jej w terminie i kosztów upomnienia wygaśnie w całości 

przed wszczęciem egzekucji administracyjnej;”, 

b) § 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„§ 4. Organ egzekucyjny pobiera w egzekucji należności pieniężnej 

opłatę egzekucyjną w wysokości 10% środków pieniężnych 

wyegzekwowanych na należność pieniężną, odsetki na dzień 

wyegzekwowania i koszty upomnienia. Maksymalna wysokość opłaty 

egzekucyjnej wynosi 40 000 zł odrębnie dla każdego tytułu wykonawczego. 

§ 5. W przypadku zapłaty należności pieniężnej, odsetek z tytułu 

niezapłacenia jej w terminie lub kosztów upomnienia organowi 

egzekucyjnemu lub wierzycielowi przez zobowiązanego lub przez podmiot 

wymieniony w art. 71ca § 1 pkt 3 i 5, po wszczęciu egzekucji 

administracyjnej, organ egzekucyjny pobiera opłatę egzekucyjną w 

wysokości 5% uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych na należność 

pieniężną, odsetki na dzień zapłaty i koszty upomnienia. Maksymalna 

wysokość opłaty egzekucyjnej wynosi 20 000 zł odrębnie dla każdego tytułu 

wykonawczego.”, 

c) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu: 

„§ 5a. Jeżeli w egzekucji należności pieniężnej wyegzekwowano i 

uzyskano w wyniku zapłaty środki pieniężne, maksymalna wysokość opłaty 

egzekucyjnej wynosi 40 000 zł odrębnie dla każdego tytułu wykonawczego, 

przy czym maksymalna wysokość opłaty egzekucyjnej naliczonej w wyniku 

zapłaty wynosi 20 000 zł.”, 

d) uchyla się § 6, 

e) w § 10 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) spisanie przez pracownika obsługującego organ egzekucyjny 

protokołu zawierającego oświadczenie zobowiązanego o posiadanym 

majątku i źródłach dochodu;”, 
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f) w § 11 po wyrazach „protokołu o stanie majątkowym zobowiązanego” 

dodaje się przecinek i wyrazy „protokołu zawierającego oświadczenie 

zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu”, 

g) w § 12 po wyrazach „protokół o stanie majątkowym zobowiązanego” 

dodaje się przecinek i wyrazy „protokół zawierający oświadczenie 

zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu”; 

27) w art. 64b w § 1 w pkt 15 skreśla się wyrazy „w wysokości odpowiadającej 

najniższej wysokości opłaty pobieranej przez operatora pocztowego na 

podstawie umowy o świadczenie usługi pocztowej odpowiednio za polecenie 

przesyłki rejestrowanej lub poleconej”; 

28) w art. 64c: 

a) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Wierzyciel w egzekucji sądowej przejętej przez organ 

egzekucyjny ponosi powstałe w prowadzonej łącznie egzekucji: opłatę za 

czynność egzekucyjną, o której mowa w art. 64 § 10 pkt 2, oraz wydatki 

egzekucyjne.”, 

b) w § 9 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„z urzędu, jeżeli koszty egzekucyjne obciążają wierzyciela, niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 30 dni od dnia wydania:”; 

29) w art. 64f w § 3 skreśla się wyraz „kolejnych”; 

30) w art. 67: 

a) w § 1a zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„W takim przypadku nie stosuje się wzorów określonych w przepisach 

wydanych na podstawie § 6.”, 

b) w § 2: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dane zobowiązanego będącego: 

a) osobą fizyczną: imię i nazwisko oraz adres jego miejsca 

zamieszkania, numer PESEL, NIP lub numer REGON, jeżeli 

zobowiązany taki numer posiada, a jeżeli numer PESEL, NIP 

i numer REGON nie są znane organowi egzekucyjnemu, to 

imię ojca i imię matki zobowiązanego oraz datę jego 
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urodzenia albo inny numer identyfikacyjny ze wskazaniem 

jego rodzaju, o ile jest znany organowi egzekucyjnemu, 

b) osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą 

prawną: nazwę i adres jego siedziby, NIP, numer REGON lub 

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli zobowiązany 

taki numer posiada, albo inny numer identyfikacyjny ze 

wskazaniem jego rodzaju, o ile jest znany organowi 

egzekucyjnemu;”, 

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a) nazwę wierzyciela; 

1b) nazwę i adres siedziby organu egzekucyjnego;”, 

– pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) pouczenie o skutkach zajęcia;”, 

c) w § 2a uchyla się pkt 2, 

d) po § 2a dodaje się § 2aa i 2ab w brzmieniu: 

„§ 2aa. Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego u dłużnika 

zajętej wierzytelności: 

1) może zawierać znane organowi egzekucyjnemu dane małżonka 

zobowiązanego, jeżeli odpowiedzialność zobowiązanego za należność 

pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje 

majątek osobisty zobowiązanego i majątek wspólny, a brak tych 

danych mógłby uniemożliwić wszczęcie egzekucji do określonego 

składnika majątku wspólnego; 

2) zawiera znane organowi egzekucyjnemu dane podmiotu, o którym 

mowa w art. 26 § 1e pkt 4b, w razie potrzeby wszczęcia egzekucji do 

rzeczy lub prawa majątkowego obciążonych zastawem skarbowym lub 

hipoteką przymusową zabezpieczającymi należność pieniężną i 

odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie, gdy prawo własności 

rzeczy lub prawo majątkowe zostało przeniesione na ten podmiot; 

3) zawiera znane organowi egzekucyjnemu dane podmiotu, który uzyskał 

korzyść majątkową, w razie potrzeby wszczęcia egzekucji do rzeczy 

lub prawa majątkowego tego podmiotu. 
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§ 2ab. W przypadkach, o których mowa w § 2aa, odpis zawiadomienia 

o zajęciu prawa majątkowego u dłużnika zajętej wierzytelności doręcza się 

również odpowiednio małżonkowi zobowiązanego, podmiotowi, o którym 

mowa w art. 26 § 1e pkt 4b, oraz podmiotowi, który uzyskał korzyść 

majątkową.”, 

e) w § 4: 

– we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „§ 2 pkt 1, 4–6 i 9” zastępuje 

się wyrazami „§ 2 pkt 1–1b, 4–6 i 9”, 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wyszczególnienie zajętych ruchomości z podaniem ich ilości, 

rodzaju jednostki miary i wartości szacunkowej ruchomości, jeżeli 

oszacowanie jest możliwe i nie zostało zastrzeżone dla biegłego 

skarbowego;”, 

f) w § 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Protokół odbioru dokumentu zawiera treść określoną w § 2 pkt 1–1b, 4–6 

i 9 i § 4 pkt 3 oraz w art. 53 § 1 pkt 1, 2 i 4–6, a ponadto:”, 

g) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu: 

„§ 5a. Do protokołu zajęcia prawa majątkowego, protokołu zajęcia i 

odbioru ruchomości oraz protokołu odbioru dokumentu przepisy § 2aa i 2ab 

stosuje się odpowiednio.”; 

31) w art. 69a: 

a) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. W razie zbiegu egzekucji administracyjnej i zabezpieczenia 

administracyjnego, egzekucji administracyjnej i zabezpieczenia sądowego 

lub zabezpieczenia administracyjnego i egzekucji sądowej do tej samej 

rzeczy albo prawa majątkowego, gdy zajęte kwoty w dniu realizacji zajęcia 

nie wystarczają na pokrycie egzekwowanych i podlegających 

zabezpieczeniu należności pieniężnych, dłużnik zajętej wierzytelności: 

1) przekazuje środki pieniężne organowi egzekucyjnemu, który prowadzi 

egzekucję, ustalonemu zgodnie z § 1 pkt 1; 

2) pod rygorem odpowiedzialności za szkodę niezwłocznie zawiadamia 

o zbiegu właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę doręczenia 
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zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość 

należności, na poczet których zajęcia zostały dokonane.”, 

b) dodaje się § 4 w brzmieniu: 

„§ 4. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio w razie zbiegu egzekucji 

administracyjnej i zabezpieczenia administracyjnego, egzekucji 

administracyjnej i zabezpieczenia sądowego lub zabezpieczenia 

administracyjnego i egzekucji sądowej do tej samej rzeczy albo prawa 

majątkowego.”; 

32) w art. 80 w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) przekazał zajętą wierzytelność organowi egzekucyjnemu na pokrycie 

egzekwowanej należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w 

terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych;”; 

33) w art. 81 po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu: 

„§ 9a. W przypadku jednoczesnego zajęcia wierzytelności z rachunku VAT, 

o którym mowa w art. 62a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, i 

innego rachunku bankowego, bank przekazuje środki pieniężne z tych 

rachunków odrębnymi poleceniami przelewu.”; 

34)  w art. 89a ust. 2b otrzymuje brzmienie: 

„§ 2b. Przepisów art. 62–63a i art. 69a § 1 i 1a nie stosuje się, w przypadku 

gdy zajęta przez więcej niż jeden organ egzekucyjny wierzytelność z tytułu 

nadpłaty lub zwrotu podatku nie przewyższa kwoty 100 zł. Dłużnik zajętej 

wierzytelności przekazuje środki pieniężne na pokrycie egzekwowanej 

należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów 

upomnienia i kosztów egzekucyjnych organowi egzekucyjnemu, który jako 

pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – 

organowi egzekucyjnemu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej 

kwocie.”; 

35) w art. 95f dodaje się § 3 w brzmieniu: 

„§ 3. Jeżeli zajęcia prawa majątkowego zarejestrowanego w rejestrze 

akcjonariuszy i wierzytelności z tego prawa dokonano na podstawie art. 95a pkt 

2 lit. b, organ egzekucyjny przesyła spółce prawa handlowego odpis 

zawiadomienia, o którym mowa w art. 95a pkt 2, wraz z wezwaniem, aby nie 

uiszczała ona zobowiązanemu żadnych wierzytelności przypadających mu z 
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tytułu zajętego prawa majątkowego do wysokości egzekwowanej należności 

wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie, kosztami 

upomnienia i kosztami egzekucyjnymi, lecz należne kwoty przekazała organowi 

egzekucyjnemu na pokrycie należności.”; 

36) w art. 96q § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Koszty faktycznie poniesione przez naczelnika urzędu celno-

skarbowego w związku z dokonaniem tymczasowego zajęcia ruchomości uznaje 

się za wydatki egzekucyjne.”; 

37) w art. 97 po § 3 dodaje się § 3a–3e w brzmieniu: 

„§ 3a. Zajęciu nie podlegają ruchomości będące towarami nieunijnymi w 

rozumieniu art. 5 pkt 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny. 

§ 3b. W przypadku powzięcia wątpliwości co do statusu celnego zajętej 

ruchomości organ egzekucyjny wzywa naczelnika urzędu celno-skarbowego 

właściwego ze względu na miejsce jej przechowywania do wskazania, jaki status 

celny w rozumieniu art. 5 pkt 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny 

kodeks celny posiada zajęta ruchomość. 

§ 3c. Naczelnik urzędu celno-skarbowego w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania, o którym mowa w § 3b, zawiadamia organ egzekucyjny o 

statusie celnym zajętej ruchomości. 

§ 3d. W przypadku gdy naczelnik urzędu celno-skarbowego wskaże, że 

zajęta ruchomość nie posiada statusu celnego w rozumieniu art. 5 pkt 22 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 

października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny, przepis art. 54b § 1 

stosuje się odpowiednio. 

§ 3e. O dopuszczeniu do obrotu ruchomości, o której mowa w § 3d, i 

zapłacie należności celnych naczelnik urzędu celno-skarbowego niezwłocznie 

zawiadamia organ egzekucyjny, który może dokonać ponownego zajęcia tej 

ruchomości.”; 

38) w art. 99 w § 1b wyrazy „art. 67 § 2 pkt 1 i 9” zastępuje się wyrazami „art. 67 § 

2 pkt 1–1b i 9 i § 2aa”; 
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39) w art. 105 w § 3 w zdaniu trzecim wyrazy „§ 1 pkt 3, § 5 i 6” zastępuje się 

wyrazami „§ 1 pkt 3 i § 5”; 

40) w art. 105a: 

a) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego.”, 

b) w § 3a skreśla się wyrazy „oraz odpowiednio ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych”, 

c) po § 3a dodaje się § 3b w brzmieniu: 

„§ 3b. Po upływie terminu licytacji wskazanego w obwieszczeniu o 

licytacji ruchomości organ egzekucyjny niezwłocznie usuwa to 

obwieszczenie z miejsc, o których mowa w § 3, oraz zaprzestaje 

publikowania tego obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej urzędu obsługującego ten organ albo organu jednostki 

samorządu terytorialnego.”, 

d) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: 

„§ 6a. W ogłoszeniu o licytacji ruchomości podaje się dane, o których 

mowa w § 2 pkt 1–3, numer rachunku organu egzekucyjnego, na który 

składa się wadium, oraz inne informacje o ruchomości, jeżeli organ 

egzekucyjny uzna ich podanie za celowe.”; 

41) w art. 105d w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) gotówką – jeżeli po stronie organu egzekucyjnego nie istnieją odpowiednie 

warunki techniczne do zapłaty bezgotówkowej przy użyciu terminala 

płatniczego albo wysokość płatności bezgotówkowej przy użyciu terminala 

płatniczego przekracza limit płatności bezgotówkowej.”; 

42) w art. 107 w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) egzekutor organu egzekucyjnego prowadzącego egzekucję z zajętej 

ruchomości, jego małżonek ani jego dzieci;”; 

43) w art. 107c § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Imię i nazwisko lub nazwa oferenta, którego oferta jest otwierana, a 

także cena podana w ofercie są ogłaszane osobom obecnym oraz odnotowywane 

w protokole postępowania przetargowego.”; 

44) w art. 108b uchyla się § 5; 
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45) w art. 109 w § 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy „zapewniający prawidłową wycenę 

zajętych ruchomości oraz”; 

46) w art. 110c: 

a) po § 2b dodaje się § 2c w brzmieniu: 

„§ 2c. W przypadku egzekucji z nieruchomości podmiotu, który 

uzyskał korzyść majątkową, wezwanie, o którym mowa w § 2, doręcza się 

również temu podmiotowi.”, 

b) w § 3 wyrazy „§ 2–2b” zastępuje się wyrazami „§ 2–2c”, 

c) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Zajęcie nieruchomości jest dokonane z chwilą doręczenia 

wezwania zgodnie z § 2–2c, z tym że odpowiednio dla: 

1) zobowiązanego, 

2) małżonka zobowiązanego, 

3) innego podmiotu, na który przeniesiono prawo własności 

nieruchomości, 

4) podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową 

– którym nie doręczono wezwania, a także w stosunku do osób trzecich, 

nieruchomość jest zajęta z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej 

lub złożenia wniosku organu egzekucyjnego do zbioru dokumentów wraz z 

odpisem wezwania.”; 

47) po art. 110s dodaje się art. 110sa w brzmieniu: 

„Art. 110sa. § 1. Opisem i oszacowaniem obejmuje się odrębnie każdą 

nieruchomość stanowiącą przedmiot egzekucji, jeżeli jest ona wpisana do 

odrębnej księgi wieczystej lub jest dla niej prowadzony odrębny zbiór 

dokumentów. 

§ 2. Jeżeli egzekucje z kilku nieruchomości tego samego zobowiązanego, 

które są wpisane do odrębnych ksiąg wieczystych lub dla których są prowadzone 

odrębne zbiory dokumentów, zostały połączone w jedną egzekucję z 

nieruchomości i nieruchomości te stanowią całość gospodarczą, opis i 

oszacowanie obejmuje tę całość i odrębnie każdą z tych nieruchomości.”; 
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48) w art. 110w: 

a) w § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) wysokość wadium, jakie licytant przystępujący do licytacji powinien 

złożyć, z zaznaczeniem, że wadium składa się na rachunek organu 

egzekucyjnego;”, 

b) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Obwieszczenie o licytacji wywiesza się na tablicy ogłoszeń 

organu egzekucyjnego prowadzącego egzekucję z nieruchomości oraz 

zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

urzędu obsługującego ten organ, co najmniej na 30 dni przed terminem 

licytacji.”, 

c) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu: 

„§ 5a. Organ egzekucyjny może zarządzić ogłoszenie o licytacji w 

prasie lub w inny sposób, jeżeli uzna to za celowe.”, 

d) § 6–8 otrzymują brzmienie: 

„§ 6. Na wniosek i koszt zobowiązanego lub wierzyciela organ 

egzekucyjny może zarządzić ogłoszenie o licytacji w sposób przez nich 

wskazany. 

§ 7. W ogłoszeniu o licytacji nieruchomości podaje się oznaczenie 

nieruchomości, termin i miejsce licytacji, oszacowaną wartość 

nieruchomości i cenę wywoławczą, wysokość wadium, numer rachunku, na 

który składa się wadium, oraz inne informacje o nieruchomości, jeżeli organ 

egzekucyjny uzna ich podanie za celowe. 

§ 8. Jeżeli egzekucja dotyczy jednej nieruchomości położonej na 

obszarze działania różnych organów egzekucyjnych lub kilku takich 

nieruchomości, obwieszczenie wywiesza się również na tablicy ogłoszeń 

tych organów.”, 

e) dodaje się § 9 w brzmieniu: 

„§ 9. Po upływie terminu licytacji wskazanego w obwieszczeniu o 

licytacji nieruchomości organ egzekucyjny niezwłocznie usuwa to 

obwieszczenie z tablic ogłoszeń, o których mowa w § 5 i 8, oraz zaprzestaje 

publikowania tego obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej urzędu obsługującego ten organ.”; 
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49) w art. 111d w § 1: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) egzekutor organu egzekucyjnego prowadzącego egzekucję z zajętej 

nieruchomości, jego małżonek ani jego dzieci;”, 

b) uchyla się pkt 3; 

50) w art. 111o w § 2 w zdaniu drugim wyrazy „złożył w gotówce” zastępuje się 

wyrazami „wpłacił na rachunek organu egzekucyjnego”; 

51) w art. 112 w § 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Z chwilą gdy postanowienie o przybiciu stało się ostateczne, organ egzekucyjny 

wzywa nabywcę, który uzyskał przybicie, aby w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wezwania wpłacił na rachunek organu egzekucyjnego cenę nabycia 

z potrąceniem złożonego wadium.”; 

52) w art. 112f w § 2 skreśla się wyrazy „gotówką lub czekiem potwierdzonym”; 

53) w art. 115: 

a) w § 1 pkt 1d otrzymuje brzmienie: 

„1d) opłatę egzekucyjną od środków pieniężnych zapłaconych: 

a) wierzycielowi, 

b) organowi egzekucyjnemu albo wyegzekwowanych przez ten 

organ;”, 

b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Koszty, o których mowa w § 1 pkt 4a, zaspokaja się w kolejności 

ustalonej zgodnie z § 1 pkt 1–1e.”, 

c) po § 2a dodaje się § 2b w brzmieniu: 

„§ 2b. Opłatę egzekucyjną zaspokaja się w kolejności określonej dla 

dochodzonej należności pieniężnej, z wyjątkiem opłaty egzekucyjnej, o 

której mowa w § 1 pkt 1d lit. a.”, 

d) w § 7 w zdaniu pierwszym po wyrazach „obciążających zobowiązanego” 

dodaje się przecinek i wyrazy „a w przypadku braku podstawy zaliczenia – 

zwraca je zobowiązanemu”; 

54) w art. 115a: 

a) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. W przypadku gdy kwoty uzyskane ze sprzedaży rzeczy albo 

wykonania prawa majątkowego nie wystarczają na zaspokojenie 
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wierzycieli, organ egzekucyjny informuje wierzycieli, w jakim procencie 

przypada na każdego z nich udział w kwotach uzyskanych z egzekucji. 

Jeżeli nastąpiła zmiana podstaw podziału, organ egzekucyjny informuje 

wierzycieli o nowym podziale ich udziałów w kwotach uzyskanych z 

egzekucji.”, 

b) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. Organ egzekucyjny przekazuje wierzycielowi przypadające mu 

należności pieniężne, jeżeli wynoszą one więcej niż 20 zł, chyba że 

dochodzone należności pieniężne nie przekraczają tej kwoty.”; 

55) w art. 156 w § 1: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) dane zobowiązanego będącego: 

a) osobą fizyczną: 

– imię i nazwisko oraz adres jego miejsca zamieszkania, 

– imię ojca i imię matki oraz datę urodzenia zobowiązanego, o 

ile są znane wierzycielowi, 

– numer PESEL, NIP lub numer REGON, jeżeli zobowiązany 

taki numer posiada, albo inny numer identyfikacyjny ze 

wskazaniem jego rodzaju, o ile jest znany wierzycielowi, 

b) osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą 

prawną: 

– nazwę i adres jego siedziby, 

– NIP, numer REGON lub numer w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, jeżeli zobowiązany taki numer posiada, albo inny 

numer identyfikacyjny ze wskazaniem jego rodzaju, o ile jest 

znany wierzycielowi;”, 

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) datę wydania i numer zarządzenia zabezpieczenia;”, 

c) po pkt 6 dodaje się pkt 6a–6c w brzmieniu: 

„6a) imię i nazwisko osoby upoważnionej do działania w imieniu 

wierzyciela, a także jej stanowisko służbowe, jeżeli sposób opatrzenia 

zarządzenia zabezpieczenia podpisem albo pieczęcią, o których mowa 

w art. 26e § 1, umożliwia podanie tego stanowiska; 
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6b) podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela albo 

pieczęć, o której mowa w art. 26e § 1 pkt 4 albo 5; 

6c) datę podpisania zarządzenia zabezpieczenia przez osobę upoważnioną 

do działania w imieniu wierzyciela, a jeżeli zarządzenie 

zabezpieczenia zostało opatrzone pieczęcią, o której mowa w art. 26e 

§ 1 pkt 4 albo 5 – datę opatrzenia tą pieczęcią;”, 

d) uchyla się pkt 7; 

56) w art. 156a w § 2: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Kolejne zarządzenie zabezpieczenia zawiera dane i informacje, o których 

mowa w art. 156 § 1 pkt 1–6 i 8–8b oraz § 1a, aktualne na dzień jego 

wystawienia, a także datę wystawienia i numer porządkowy kolejnego 

zarządzenia zabezpieczenia oraz oznaczenie celu, dla którego zostało 

wydane, oraz:”, 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) imię i nazwisko osoby upoważnionej do działania w imieniu 

wierzyciela, a także jej stanowisko służbowe, jeżeli sposób opatrzenia 

kolejnego zarządzenia zabezpieczenia podpisem albo pieczęcią, o 

których mowa w art. 26e § 1, umożliwia podanie tego stanowiska;”, 

c) po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a) podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela albo 

pieczęć, o której mowa w art. 26e § 1 pkt 4 albo 5; 

2b) datę podpisania kolejnego zarządzenia zabezpieczenia przez osobę 

upoważnioną do działania w imieniu wierzyciela, a jeżeli kolejne 

zarządzenie zabezpieczenia zostało opatrzone pieczęcią, o której 

mowa w art. 26e § 1 pkt 4 albo 5 – datę opatrzenia tą pieczęcią;”, 

d) uchyla się pkt 3; 

57) w art. 157 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Organ egzekucyjny może uzależnić przystąpienie do zabezpieczenia 

od złożenia przez wierzyciela kaucji na zabezpieczenie roszczeń zobowiązanego 

o naprawienie szkód spowodowanych wskutek wykonania zarządzenia 

zabezpieczenia.”; 
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58) art. 162 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 162. W przypadku zbiegu zabezpieczeń administracyjnych lub 

zabezpieczenia administracyjnego i sądowego do tej samej rzeczy albo prawa 

majątkowego przepisy art. 62–63a, art. 69a i art. 89a § 2a–2c stosuje się 

odpowiednio.”; 

59) po art. 162 dodaje się art. 162a w brzmieniu: 

„Art. 162a. § 1. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i 

zabezpieczenia administracyjnego, egzekucji administracyjnej i zabezpieczenia 

sądowego lub zabezpieczenia administracyjnego i egzekucji sądowej do tej samej 

rzeczy albo prawa majątkowego prowadzenie łącznie egzekucji i zabezpieczenia 

do tej rzeczy albo prawa majątkowego przejmuje organ, który prowadzi 

egzekucję. Jeżeli egzekucja lub zabezpieczenie dotyczą należności, o których 

mowa w art. 2 § 1 pkt 8 lit. a–f i pkt 9, lub świadczeń, o których mowa w art. 62 

§ 3, prowadzenie łącznie egzekucji i zabezpieczenia do rzeczy albo prawa 

majątkowego, do których nastąpił zbieg, przejmuje organ, który prowadzi 

egzekucję, wskazany odpowiednio w art. 62 § 2, 3 lub 4. 

§ 2. Do zbiegu egzekucji i zabezpieczenia do tej samej rzeczy albo prawa 

majątkowego przepisy art. 62a–63a, art. 89a § 2a–2c, art. 115 i art. 115a stosuje 

się odpowiednio.”; 

60) w art. 164 uchyla się § 3; 

61)  w art. 168c w § 1 po wyrazach „art. 69a § 1” dodaje się wyrazy „i 1a”; 

62) w art. 168d § 1a otrzymuje brzmienie: 

„§ 1a. Na zobowiązanego nie nakłada się kary, o której mowa w § 1, za 

złożenie fałszywego oświadczenia, o którym mowa w art. 6 § 1d i art. 37b § 1.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 7522 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Sumę uzyskaną z zajętego rachunku bankowego umieszcza się na 

rachunku depozytowym Ministra Finansów, chyba że zabezpieczenie polega na 

                                                           
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1981, 

2052, 2262, 2270, 2289, 2328 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 1, 366, 480, 807, 830, 974, 1098, 1301, 

1371, 1692, 1855, 1967, 2127, 2140, 2180, 2339, 2436, 2600 i 2687. 
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zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu określonej sumy 

pieniężnej.”; 

2) w art. 7731 po § 3 dodaje się § 31 i 32 w brzmieniu: 

„§ 31. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zbiegu zabezpieczeń 

sądowych. 

§ 32. W przypadku zbiegu egzekucji i zabezpieczenia sądowego sprawę 

o zabezpieczenie przejmuje komornik, który prowadził dotąd egzekucję.”; 

3) w art. 774 dodaje się § 4 w brzmieniu: 

„§ 4. Sądowy organ egzekucyjny, który przejął prowadzenie łącznie 

egzekucji sądowej i administracyjnej, zawiadamia dłużnika o wysokości 

dochodzonych należności oraz sposobie egzekucji. Przepisów art. 805 § 1 zdanie 

pierwsze i § 2 nie stosuje się.”; 

4) art. 775 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 775. § 1. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i 

zabezpieczenia sądowego, jak również zbiegu zabezpieczenia administracyjnego 

i egzekucji sądowej do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego sprawę o 

zabezpieczenie przejmuje organ, który prowadził dotąd egzekucję do tej rzeczy 

albo prawa majątkowego. Jeżeli jednak egzekucja lub zabezpieczenie dotyczą 

tytułów wykonawczych lub świadczeń wymienionych odpowiednio w art. 773 § 

2 i 21, egzekucję i zabezpieczenie do objętej zbiegiem rzeczy albo prawa 

majątkowego prowadzi łącznie organ wskazany w tych przepisach jako 

właściwy. 

§ 2. Do zbiegu egzekucji administracyjnej i zabezpieczenia sądowego, jak 

również zbiegu zabezpieczenia administracyjnego i egzekucji sądowej do tej 

samej rzeczy albo prawa majątkowego przepisy art. 773 § 22 i 3–8, art. 7732 i art. 

774 stosuje się odpowiednio.”; 

5) art. 8892 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 8892. Bank niezwłocznie przekazuje środki pieniężne z zajętego 

rachunku na rachunek bankowy komornika.”; 

6) po art. 908 dodaje się art. 9081 w brzmieniu: 

„Art. 9081. § 1. Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio w razie 

zajęcia stanowiącej własność dłużnika sumy złożonej na rachunku depozytowym 

Ministra Finansów, dopóki suma ta nie zostanie objęta, choćby nieprawomocnie, 
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planem podziału sumy uzyskanej z egzekucji. Zajęcie kieruje się do organu 

będącego dysponentem sumy. 

§ 2. Jeżeli na skutek zajęcia, o którym mowa w § 1, doszło do zbiegu 

egzekucji albo egzekucji i zabezpieczenia, przyjmuje się, że organ będący 

dysponentem sumy jako pierwszy dokonał zajęcia. Do organu tego stosuje się 

odpowiednio przepis art. 896 § 2 dotyczący obowiązków dłużnika zajętej 

wierzytelności. 

§ 3. W razie zbiegu, o którym mowa w § 2, podziału sumy uzyskanej z 

egzekucji dokonuje się z uwzględnieniem przepisów właściwych dla sposobu 

egzekucji zastosowanego do uzyskania zdeponowanej sumy. 

§ 4. Nie jest dopuszczalne zajęcie sumy uzyskanej w toku egzekucji z 

nieruchomości albo egzekucji, do której przepisy o egzekucji z nieruchomości 

stosuje się odpowiednio. Przepis powyższy nie stoi na przeszkodzie zajęciu 

wierzytelności dłużnika o zwrot kwoty, która może mu przypadać zgodnie z 

planem podziału sumy uzyskanej z egzekucji.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2022 r. poz. 2651 i 2707) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 13 w § 1: 

a)  uchyla się pkt 1a, 

b)  w pkt 2 w lit. a skreśla się wyrazy „z zastrzeżeniem pkt 1a,”; 

2) po art. 67d dodaje się art. 67da w brzmieniu: 

„Art. 67da. § 1. W razie niedotrzymania terminu płatności odroczonego 

podatku lub zaległości podatkowej bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na 

jakie zostały rozłożone podatek lub zaległość podatkowa, następuje z mocy 

prawa wygaśnięcie decyzji o: 

1) odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z 

odsetkami za zwłokę – w całości; 

2) rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej – w części 

dotyczącej raty niezapłaconej w terminie płatności. 

§ 2. W razie niedotrzymania terminu płatności trzech rat, na jakie zostały 

rozłożone podatek lub zaległość podatkowa, następuje z mocy prawa 

wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości 

podatkowej w zakresie wszystkich niezapłaconych rat. 
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§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do odroczonych lub 

rozłożonych na raty: 

1) należności płatników lub inkasentów; 

2) odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek; 

3) należności przypadających od spadkobierców podatnika lub płatnika oraz 

osób trzecich.”; 

3)  w art. 141 w § 1 uchyla się pkt 2; 

4)  w art. 220 dodaje się § 3 w brzmieniu: 

„§ 3. Właściwy do rozpatrzenia odwołania od decyzji naczelnika urzędu 

celno-skarbowego jest dyrektor izby administracji skarbowej właściwy ze 

względu na siedzibę naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał 

decyzję.”; 

5)  uchyla się art. 221a; 

6)  w art. 248 w § 2 uchyla się pkt 1a; 

7) uchyla się art. 259. 

Art. 4. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 

2022 r. poz. 931, z późn. zm.4)) w dziale XIII po rozdziale 1b dodaje się rozdział 1c w 

brzmieniu: 

„Rozdział 1c 

Czasowe odwrotne obciążenie podatkiem gazu w systemie gazowym, energii 

elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia 

uprawnień do emisji gazów cieplarnianych 

Art. 145e. 1. W okresie od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 28 lutego 2025 

r. w przypadku dostawy gazu w systemie gazowym, dostawy energii elektrycznej 

w systemie elektroenergetycznym i świadczenia usług w zakresie przenoszenia 

uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 

czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1092, 1576 i 1967), podatnikami są osoby 

prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby 

                                                           
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 974, 1137, 

1301, 1488, 1561, 2180 i 2707. 
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fizyczne będące nabywcą tego gazu, tej energii lub usługobiorcą tych uprawnień, 

jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: 

1) w przypadku dostawy tego gazu lub tej energii – nabywcą jest podatnik 

zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4, którego główna działalność w 

odniesieniu do nabywania gazu lub energii elektrycznej polega na ich 

odprzedaży i którego własne zużycie tych towarów jest nieznaczne; 

2) w przypadku świadczenia tych usług – usługobiorcą jest podatnik 

zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4; 

3) dostawa tych towarów lub świadczenie tych usług są dokonywane w 

ramach transakcji zawartej bezpośrednio lub za pośrednictwem 

uprawnionego podmiotu na: 

a) giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, 

b) rynku regulowanym lub OTF w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

4) dostawcą lub usługodawcą jest podatnik zarejestrowany zgodnie z art. 96 

ust. 4, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 

113 ust. 1 i 9. 

2. Za nabywcę lub usługobiorcę, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, uważa 

się w szczególności podatnika zarejestrowanego zgodnie z art. 96 ust. 4: 

1) będącego spółką prowadzącą giełdę towarową w rozumieniu przepisów o 

giełdach towarowych;  

2) będącego towarowym domem maklerskim lub domem maklerskim w 

rozumieniu przepisów o giełdach towarowych;  

3) będącego spółką prowadzącą giełdową izbę rozrachunkową w rozumieniu 

przepisów o giełdach towarowych, Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych S.A. lub spółką, której Krajowy Depozyt przekazał 

wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;  

4) będącego spółką prowadzącą jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę 

rozrachunkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi; 

5) posiadającego koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, 
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umożliwiającą obrót towarami wskazanymi w ust. 1 lub posiadającego 

rachunek w rejestrze Unii, o którym mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 12 

czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych. 

Art. 145f. 1. W przypadku czynności, o których mowa w art. 145e ust. 1, 

dostawca lub usługodawca nie rozlicza podatku należnego. 

2. W przypadku czynności, o których mowa w art. 145e ust. 1, kwotę 

podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 1, stanowi kwota podatku 

należnego z tytułu nabycia towaru lub usługi. 

3. W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania dla czynności, o 

których mowa w art. 145e ust. 1, nabywca lub usługobiorca jest obowiązany do 

zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, 

w którym dokonał korekty podstawy opodatkowania. 

Art. 145g. Faktura dokumentująca dokonanie czynności, o których mowa 

w art. 145e ust. 1: 

1) nie zawiera danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 12–14; 

2) zawiera wyrazy, o których mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18. 

Art. 145h. W przypadku świadczenia usług w zakresie przenoszenia 

uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zgodnie z art. 145e ust. 1, nie stosuje 

się przepisu art. 108a ust. 1a. 

Art. 145i. 1. Dostawca lub usługodawca i nabywca lub usługobiorca 

składają naczelnikowi urzędu skarbowego przed dokonaniem pierwszej 

czynności, o której mowa w art. 145e ust. 1, zawiadomienie o rozpoczęciu 

dokonywania tych czynności. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) dane składającego zawiadomienie: 

a) nazwę lub imię i nazwisko, 

b) numer identyfikacji podatkowej; 

2) datę rozpoczęcia dokonywania czynności; 

3) określenie rodzaju dokonywanych czynności. 

3. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2, składający 

zawiadomienie składa w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany 
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zawiadomienie o zmianie danych zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa 

w ust. 1, podając także datę zaistnienia zmiany. 

Art. 145j. Przepisy art. 145e–145i stosuje się do czynności, w odniesieniu 

do których obowiązek podatkowy powstał w okresie, o którym mowa w art. 145e 

ust. 1. 

Art. 145k. 1. Kto wbrew obowiązkowi nie składa zawiadomienia, o którym 

mowa w art. 145i ust. 1, albo składa je po terminie lub podaje w nim dane 

niezgodne ze stanem rzeczywistym, 

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 

2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto wbrew obowiązkowi nie 

składa zawiadomienia o zmianie danych zawartych w zawiadomieniu, o którym 

mowa w art. 145i ust. 1, albo składa je po terminie lub podaje w nim dane 

niezgodne ze stanem rzeczywistym.”. 

Art. 5. W ustawie z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy 

dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 2157) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 85 w ust. 2 uchyla się pkt 4; 

2) w art. 102 w ust. 2 uchyla się pkt 5. 

Art. 6. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez 

podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji 

Finansowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 187, 1488 i 2640) po art. 43h dodaje się art. 43ha–

43hc w brzmieniu:  

„Art. 43ha. 1. Dysponent Funduszu udziela dotacji celowej na realizację 

działań, o których mowa w art. 43h pkt 1, podmiotowi wybranemu w trybie 

ogłoszonego przez niego: 

1) otwartego konkursu ofert lub 

2) naboru wniosków w ramach programów.  

2. W uzasadnionych przypadkach dysponent Funduszu udziela dotacji 

celowej na realizację działań, o których mowa w art. 43h pkt 1, które nie są objęte 

ogłoszonym przez niego programem. 

3. Gromadzenie, wydatkowanie i rozliczanie środków z dotacji celowej na 

realizację działań, o których mowa w art. 43h pkt 1, odbywa się za 
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pośrednictwem rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, przeznaczonego wyłącznie do obsługi środków 

pochodzących z tej dotacji. 

4. Dysponent Funduszu nie udziela dotacji celowej na realizację działań, o 

których mowa w art. 43h pkt 1, podmiotowi, który: 

1) wykorzystał ją niezgodnie z przeznaczeniem,  

2) pobrał ją nienależnie lub w nadmiernej wysokości  

− do dnia zwrotu środków pochodzących z tej dotacji wraz z odsetkami. 

Art. 43hb. W przypadku wykorzystania dotacji celowej na realizację 

działań, o których mowa w art. 43h pkt 1, niezgodnie z przeznaczeniem lub 

pobrania jej nienależnie lub w nadmiernej wysokości stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczące 

dotacji udzielonych z budżetu państwa. 

Art. 43hc. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w 

drodze rozporządzenia: 

1) warunki i tryb udzielania dotacji celowej na realizację działań, o których 

mowa w art. 43h pkt 1, w tym tryb przeprowadzania otwartego konkursu 

ofert oraz naboru wniosków, kryteria oceny oferty i wniosku oraz tryb 

zawierania umów na realizację tych działań,  

2) sposób rozliczania dotacji celowej na realizację działań, o których mowa w 

art. 43h pkt 1 

– uwzględniając potrzebę skutecznego i racjonalnego wykorzystania środków 

Funduszu oraz efektywnej realizacji działań, o których mowa w art. 43h pkt 1.”. 

Art. 7. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm.5)) w art. 33 w ust. 1 uchyla się pkt 

3. 

Art. 8. W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i 

podsektorów energochłonnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1312, 1477 i 2088) w art. 23 w 

pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu: 

                                                           
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 835, 1079, 

1301, 1488, 1713, 1730, 1933, 2015 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 177, 180, 185 i 240. 
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„5) wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 

grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw 

gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, w przypadkach, 

o których mowa w art. 3a tej ustawy; 

6) wypłatę kosztów obsługi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadań, o 

których mowa w art. 3a ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej 

ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z 

sytuacją na rynku gazu.”. 

Art. 9. W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.6)) w art. 65: 

1) w ust. 4 po pkt 5b dodaje się pkt 5c w brzmieniu: 

,,5c) przekazania środków zgromadzonych z tytułu ze sprzedaży w drodze aukcji 

uprawnień do emisji, o których mowa w art. 49 ust. 2c ustawy z dnia 12 

czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1092, 1576, 1967 i 2687), zgodnie z 

art. 23 pkt 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla 

sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1312, 1477 

i 2088);”; 

2) w ust. 5 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 

grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw 

gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu;”. 

Art. 10. W ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych 

odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 

poz. 2687) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: 

„Art. 3a. 1. Podmiot uprawniony stosuje cenę maksymalną paliw gazowych 

również w rozliczeniach z odbiorcami, którzy są przedsiębiorcami w rozumieniu 

art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. 

                                                           
6) Zmiany tekstu pierwotnego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 

1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 64, 202, 1692, 

1561, 1730, 1967, 2127, 2236 i 2687. 
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U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570), którzy na dzień 

złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, nie zalegają w regulowaniu 

zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie 

zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz 

Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych lub Fundusz Solidarnościowy i którzy 

na dzień 31 grudnia 2022 r.: 

1) prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej 

działalności, kodem 10.71.Z lub 

2) prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem 10.71.Z, i których przychód 

z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z dwóch 

miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio miesiąc złożenia 

wniosku, o którym mowa w ust. 2, pochodził w co najmniej 50% ze 

sprzedaży wyprodukowanych przez tych przedsiębiorców pieczywa, 

świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek 

– którzy do prowadzenia tej działalności gospodarczej wykorzystują piece 

ogrzewane paliwami gazowymi i dysponują limitem pomocy de minimis co 

najmniej w wysokości odpowiadającej kwocie należnej, o której mowa w art. 14a 

ust. 1, jeżeli rozliczenia te dotyczą paliw gazowych dostarczonych w okresach 

wskazanych we wniosku, o którym mowa w ust. 2, zawierających się w okresie 

od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., pod warunkiem złożenia 

tego wniosku. 

2. Warunkiem stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych w 

przypadku, o którym mowa w ust. 1, jest złożenie przez odbiorcę do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej „Zakładem”, wniosku o stosowanie 

ceny maksymalnej paliw gazowych we wskazanym przez tego odbiorcę okresie, 

zwanego dalej „wnioskiem o cenę maksymalną”. 

3. Odbiorca, o którym mowa w ust. 1, składa wniosek o cenę maksymalną 

za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym 

udostępnionym przez Zakład, zwanego dalej „profilem informacyjnym”, w 

formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z 
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wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych 

udostępnionego bezpłatnie przez Zakład w systemie teleinformatycznym. 

4. Wniosek o cenę maksymalną składa się nie później niż w terminie 30 dni 

od dnia wystawienia faktury za dostarczone przez podmiot uprawniony paliwa 

gazowe. Okres wskazany przez odbiorcę, o którym mowa w ust. 1, we wniosku 

o cenę maksymalną musi zawierać się w okresie rozliczeniowym, którego 

dotyczy ta faktura. Każdy wniosek o cenę maksymalną może dotyczyć wyłącznie 

jednej faktury. 

5. Wniosek o cenę maksymalną zawiera co najmniej: 

1) oznaczenie odbiorcy, o którym mowa w ust. 1, zawierające: NIP, REGON 

i nazwę skróconą; 

2) oznaczenie podmiotu uprawnionego; 

3) oznaczenie umowy zawartej pomiędzy podmiotem uprawnionym a 

odbiorcą, o którym mowa w ust. 1; 

4) wskazanie okresu, w którym ma być stosowana cena maksymalna paliw 

gazowych; 

5) oświadczenie o wykorzystywaniu przez odbiorcę, o którym mowa w ust. 1, 

pieca ogrzewanego paliwami gazowymi do prowadzenia działalności 

gospodarczej; 

6) oświadczenie o tym, że odbiorca, o którym mowa w ust. 1: 

a) posiada status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, oraz 

b) prowadził na dzień 31 grudnia 2022 r.: 

– działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, 

kodem 10.71.Z i wynika to z rejestru REGON według stanu na 

dzień 31 grudnia 2022 r. albo 

– działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) 2007, kodem 10.71.Z i wynika to z rejestru 

REGON według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. i jego przychód 

z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z 

dwóch miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio 

miesiąc złożenia wniosku o cenę maksymalną pochodził w co 
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najmniej 50% ze sprzedaży wyprodukowanych przez tego 

odbiorcę pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek, 

oraz  

c) nie zalega na dzień złożenia wniosku z regulowaniem zobowiązań 

podatkowych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie 

spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia 

terminu płatności. 

6. Do wniosku o cenę maksymalną dołącza się: 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w 

rolnictwie lub rybołówstwie, jakie odbiorca, o którym mowa w ust. 1, 

otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch 

poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej 

pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu 

takiej pomocy w tym okresie; 

2) informacje określone w odpowiednich przepisach wydanych na podstawie 

art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. 

poz. 807); 

3) kopię faktury, o której mowa w ust. 4. 

7. W przypadku składania przez odbiorcę, o którym mowa w ust. 1, 

kolejnego wniosku o cenę maksymalną nie dołącza się dokumentów, o których 

mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, jeżeli zawarte w nich informacje nie uległy zmianie lub 

uległy zmianie wyłącznie ze względu na rozpatrzenie wcześniej złożonego 

wniosku o cenę maksymalną. W takim przypadku do wniosku o cenę 

maksymalną dołącza się oświadczenie o tym fakcie. 

8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5 pkt 5 i 6, ust. 6 pkt 1 oraz ust. 7, 

są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich 

klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

9. Główny Urząd Statystyczny jest obowiązany przekazać Zakładowi 

wykaz przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 
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2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień 31 grudnia 2022 r. prowadzili 

pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) 2007 kodem 10.71.Z. Wykaz zawiera imię i nazwisko albo 

nazwę skróconą podmiotu prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, 

NIP, REGON wraz z kodem PKD przeważającej działalności. 

10. Zakład ustala prawo i okres stosowania wobec odbiorcy, o którym 

mowa w ust. 1, ceny maksymalnej paliw gazowych i przekazuje informację o 

tym oraz o wartości udzielonej pomocy publicznej do: 

1) oznaczonego we wniosku o cenę maksymalną podmiotu uprawnionego, 

2) odbiorcy, o którym mowa w ust. 1, 

3) Zarządcy Rozliczeń S.A., o którym mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 

czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców 

w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych 

sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 311), zwanego 

dalej „zarządcą rozliczeń” 

– w terminie 5 dni roboczych od dnia ustalenia tego prawa. 

11. Odmowa ustalenia prawa do stosowania ceny maksymalnej paliw 

gazowych następuje w drodze decyzji. 

12. Zakład ustala z podmiotem uprawnionym i zarządcą rozliczeń formę, 

tryb i zasady wymiany informacji. 

13. Decyzje, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, informacje i inne 

pisma w sprawie prawa do ceny maksymalnej Zakład doręcza odbiorcy, o którym 

mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej na profilu informacyjnym. Informacja o 

umieszczeniu na profilu informacyjnym decyzji, postanowienia, zawiadomienia, 

wezwania, informacji lub innego pisma w sprawie prawa do ceny maksymalnej 

może zostać przesłana przez Zakład na wskazany na profilu informacyjnym adres 

poczty elektronicznej lub numer telefonu. 

14. Decyzje, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, informacje i inne 

pisma, o których mowa w ust. 13, opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo kwalifikowaną 

pieczęcią elektroniczną Zakładu albo zamieszcza się w nich imię, nazwisko i 

stanowisko służbowe osoby upoważnionej do ich wydania. 
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15. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, decyzje, postanowienia, 

zawiadomienia, wezwania, informacje i inne pisma w sprawie prawa do ceny 

maksymalnej uznaje się za doręczone: 

1) w momencie ich odbioru na profilu informacyjnym; 

2) po upływie 14 dni od dnia umieszczenia decyzji, postanowienia, 

zawiadomienia, wezwania, informacji lub innego pisma w sprawie ceny 

maksymalnej na profilu informacyjnym – w przypadku ich nieodebrania. 

16. Zakład jest uprawniony do kontroli prawidłowości i rzetelności danych, 

informacji i oświadczeń przekazanych przez odbiorcę, o którym mowa w ust. 1, 

we wniosku o cenę maksymalną, w tym także przed ustaleniem lub odmową 

ustalenia prawa do stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych. Przepisy 

rozdziału 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.7)) stosuje się odpowiednio. 

Przepisów art. 47 ust. 1, art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 1 oraz art. 55 ust. 1 ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie stosuje się. 

17. Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 16, Zakład stwierdzi 

brak spełnienia warunków będących podstawą wcześniejszego ustalenia prawa 

do stosowania ceny maksymalnej, cofa w drodze decyzji prawo do stosowania 

ceny maksymalnej. Po uprawomocnieniu tej decyzji Zakład przekazuje o tym 

informację do właściwego podmiotu uprawnionego i zarządcy rozliczeń. 

18. W zakresie nieuregulowanym w ust. 2–8, 10 i 11, 13–15 oraz 17 stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185). 

19. Od decyzji, o których mowa w ust. 11 lub 17, przysługuje odwołanie do 

właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach ustawy z 

dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1805, z późn. zm.8)) dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń 

społecznych. Przepisy art. 83 ust. 5–7 i art. 83a ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych stosuje się odpowiednio. 

                                                           
7) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1115, 1265, 1933, 

2185, 2476 i 2707. 
8) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1981, 2052, 2262, 2270, 

2289, 2328 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 1, 366, 480, 807, 830, 974, 1098, 1301, 1371, 1692, 1855, 

1967, 2127, 2140, 2180, 2339, 2436 i 2600. 
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20. Zakład wraz z odwołaniem przekazuje do sądu akta sprawy w postaci 

wydruków z systemu teleinformatycznego. Wydruki zastępują dokumenty 

elektroniczne. 

21. Stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych w przypadku, o którym 

mowa w ust. 1, stanowi pomoc de minimis w wysokości kwoty należnej, 

ustalanej zgodnie ze wzorem określonym w art. 14a ust. 2, udzielaną zgodnie z 

warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 

grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub innym rozporządzeniu Komisji w 

sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

do pomocy de minimis wydanym na podstawie art. 2 rozporządzenia Rady (UE) 

2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej 

pomocy państwa (Dz. Urz. UE L 248 z 24.09.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 311 

z 07.12.2018, str. 8). 

22. Zaświadczenie o pomocy de minimis zamiast danych osoby 

upoważnionej do jego wydania zawiera treść „Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych”. 

23. Przychód odbiorcy, o którym mowa w ust. 1, wynikający ze stosowania 

ceny maksymalnej paliw gazowych zamiast ceny określonej w umowie między 

tym odbiorcą a podmiotem uprawnionym, nie stanowi przychodu w rozumieniu 

przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku 

dochodowym od osób prawnych. 

24. Podmiot uprawniony doręcza odbiorcy, o którym mowa w ust. 1, fakturę 

korygującą, uwzględniającą zastosowanie wobec niego ceny maksymalnej paliw 

gazowych w danym okresie. 

25. Zarządca rozliczeń może wystąpić do Zakładu z wnioskiem o udzielenie 

informacji o ustalonych przez Zakład prawach do stosowania ceny maksymalnej 

paliw gazowych we wskazanym przez zarządcę rozliczeń okresie w zakresie 

niezbędnym do weryfikacji wniosku o wypłatę rekompensaty z tytułu stosowania 

ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w ust. 1. 

26. Do zamówień na usługi lub dostawy udzielane przez Zakład, w związku 

z realizacją zadań związanych z ustaleniem prawa do stosowania ceny 
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maksymalnej paliw gazowych, nie stosuje się przepisów o zamówieniach 

publicznych. 

27. Zakład jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do ustalenia prawa do stosowania ceny maksymalnej paliw 

gazowych. 

28. Koszty obsługi zadań Zakładu są finansowane z Funduszu Rekompensat 

Pośrednich Kosztów Emisji.”; 

2) w art. 4 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

„4. Podmiotowi uprawnionemu, stosującemu cenę maksymalną paliw 

gazowych w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 3a ust. 1, 

przysługuje rekompensata, ustalana zgodnie ze wzorem: 

𝑅𝑝 =  ∑(𝐼𝑝𝑧𝑝 ∗ (𝐶𝑝𝑡𝑝 − 𝐶𝑝𝑚)), 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Rp – kwotę rekompensaty (zł), 

Ipzp – ilość paliw gazowych dostarczonych lub prognozowanych do 

dostarczenia w danym okresie stosowania ceny maksymalnej paliw 

gazowych do odbiorców, o których mowa w art. 3a ust. 1 (MWh),  

Cptp – cenę paliwa gazowego określoną w umowie między odbiorcą, o 

którym mowa w art. 3a ust. 1, a podmiotem uprawnionym 

(zł/MWh), 

Cpm – cenę maksymalną paliw gazowych (zł/MWh). 

5. Do składania i rozpatrywania wniosków o wypłatę rekompensaty z tytułu 

stosowania ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w 

art. 3a ust. 1, oraz wniosków o rozliczanie tej rekompensaty, przepisy art. 5–8 

stosuje się odpowiednio.”; 

3) w art. 5: 

a) w ust. 2 wyrazy „Zarządcy Rozliczeń S.A., o którym mowa w rozdziale 7 

ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów 

powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem 

umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 

2022 r. poz. 311), zwanego dalej „zarządcą rozliczeń”,” zastępuje się 

wyrazami „zarządcy rozliczeń”, 
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b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Podmiot uprawniony składa wniosek o wypłatę odrębnie 

rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej w rozliczeniach z 

odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz 

rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej w rozliczeniach z 

odbiorcami, o których mowa w art. 3a ust. 1.”; 

4) w art. 8 w ust. 3 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185)”; 

5) w art. 9 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Zarządca rozliczeń otrzymuje środki na wypłatę rekompensat, o których 

mowa w art. 4 ust. 2–4, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym 

mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. 

zm.9)), zwanego dalej „Funduszem COVID-19”, w ramach limitu określonego na 

ten cel w planie finansowym Funduszu COVID-19 na wyodrębniony rachunek 

rekompensaty ceny maksymalnej paliw gazowych, prowadzony przez zarządcę 

rozliczeń. 

3. Wniosek o przekazanie środków na wypłaty rekompensat, o których 

mowa w art. 4 ust. 2–4, dla podmiotów uprawnionych zarządca rozliczeń składa 

co kwartał do ministra właściwego do spraw energii, określając łączną wysokość 

wnioskowanej kwoty i numer rachunku rekompensaty ceny maksymalnej paliw 

gazowych.”; 

6) w art. 11: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku gdy środki na rachunku rekompensaty ceny 

maksymalnej paliw gazowych nie umożliwią wypłaty rekompensaty, o 

której mowa w art. 4 ust. 2 i 3, w całości do dnia 31 października 2024 r., 

zarządca rozliczeń informuje o tym fakcie Prezesa URE do dnia 8 listopada 

                                                           
9) Zmiany tekstu pierwotnego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 

1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 64, 202, 1692, 

1561, 1730, 1967, 2127, 2236 i 2687. 
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2024 r., wskazując podmiot uprawniony oraz kwotę rekompensaty 

niewypłaconej temu podmiotowi.”, 

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku gdy środki na rachunku rekompensaty ceny 

maksymalnej paliw gazowych nie umożliwią wypłaty rekompensaty, o 

której mowa w art. 4 ust. 4, w całości do dnia 31 października 2024 r., 

zarządca rozliczeń informuje o tym fakcie ministra właściwego do spraw 

gospodarki.”; 

7) po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu: 

„Art. 14a. 1. Jeżeli w wyniku zastosowania ceny maksymalnej paliw 

gazowych w rozliczeniach z odbiorcą, o którym mowa w art. 3a ust. 1, dochodzi 

do naruszenia warunków określonych w art. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, odbiorca ten jest 

zobowiązany do zwrotu podmiotowi uprawionemu kwoty należnej wraz z 

ustawowymi odsetkami za opóźnienie w rozumieniu przepisów ustawy z 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337 i 2339). 

Zwrot dokonywany jest w ramach rozliczeń w kolejnych okresach 

rozliczeniowych. 

2. Kwota należna, o której mowa w ust. 1, jest ustalana zgodnie z wzorem: 

𝑊 = 𝐼𝑝𝑧 ∗ (𝐶𝑝𝑡 − 𝐶𝑝𝑚) ∗  𝑥/𝑦 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

W – kwota należna (zł), 

Ipz – ilość paliw gazowych dostarczonych lub prognozowanych do 

dostarczenia w danym okresie do odbiorcy, o którym mowa w art. 

3a ust. 1 (MWh), 

Cpt – cenę paliwa gazowego wynikająca z umowy między odbiorcą, o 

którym mowa w art. 3a ust. 1, a podmiotem uprawnionym 

(zł/MWh), 

Cpm – cenę maksymalną paliw gazowych (zł/MWh), 

x – liczba dni wynikających ze wskazanego we wniosku okresu, 
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y – liczba dni wynikających z danego okresu rozliczeniowego 

widniejącego na fakturze lub dokumencie prognozy sprzedaży. 

3. Podmiot uprawniony dokonuje przekazania zwróconych kwot należnych 

wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie na zasadach określonych w art. 7 

dla zwrotu nienależnie otrzymanej rekompensaty.”; 

8) art. 15 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 15. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne dostarczające paliwa gazowe za 

pomocą gazociągu lub sieci gazociągów, o których mowa w art. 4ia ustawy – 

Prawo energetyczne stosuje: 

1) w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w 

rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 1, 

oraz 

2) po uwzględnieniu informacji przekazanych przez Zakład, w rozliczeniach z 

odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 3a ust. 1, spełniającym 

warunki do uzyskania pomocy de minimis co najmniej w wysokości 

odpowiadającej kwocie należnej, o której mowa w art. 14a ust. 1 – w 

okresach wskazanych we wniosku, zawierających się pomiędzy dniem 1 

kwietnia 2023 r. a dniem 31 grudnia 2023 r., pod warunkiem, o którym 

mowa w art. 3a ust. 1 

– cenę paliw gazowych nie wyższą niż cena maksymalna paliw gazowych. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przepisy art. 3a i art. 14a 

stosuje się odpowiednio.”; 

9) w art. 85: 

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) w 2023 r. w zakresie: 

a) rekompensaty, o której mowa w art. 4 ust. 2 i 3 – 28 000 000 

000,00 zł, 

b) refundacji podatku VAT, o której mowa w art. 18 – 612 000 

000,00 zł; 

2) w 2024 r. w zakresie: 

a) rekompensaty, o której mowa w art. 4 ust. 2 i 3 – 1 000 000 000,00 

zł, 



Liczba stron :  51     Data :   2023-02-08      Nazwa pliku :   
SPRAWOZDANIE_2994_TEKST_USTAWY   45 

IX kadencja/druk 2952 

 

b) refundacji podatku VAT, o której mowa w art. 18 – 306 000 

000,00 zł;”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Maksymalny limit wydatków Funduszu Rekompensat Pośrednich 

Kosztów Emisji będący skutkiem finansowym niniejszej ustawy w zakresie 

rekompensaty, o której mowa w art. 4 ust. 4, wynosi w: 

1) 2023 r. – 300 000 000,00 zł; 

2) 2024 r. – 50 000 000,00 zł.”, 

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Minister właściwy do spraw gospodarki monitoruje 

wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1a. W przypadku 

gdy wykorzystanie środków wyniesie więcej niż 80% środków, o których 

mowa w ust. 1a, minister właściwy do spraw gospodarki informuje o tym 

fakcie ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Prezesa 

Rady Ministrów.”.  

Art. 11. 1. Do postępowań egzekucyjnych wszczętych na podstawie ustawy 

zmienianej w art. 1 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

stosuje się przepisy dotychczasowe. 

2. Do egzekucji z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka w 

postępowaniu egzekucyjnym wszczętym i niezakończonym przed dniem wejścia w 

życie niniejszej ustawy, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami odpowiedzialność 

zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie 

obejmuje majątek osobisty zobowiązanego i majątek wspólny zobowiązanego i jego 

małżonka, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą. 

3. W postępowaniu egzekucyjnym wszczętym i niezakończonym przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy do egzekucji z rzeczy lub prawa majątkowego 

podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową wskutek czynności prawnej dokonanej z 

pokrzywdzeniem wierzyciela, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami czynność ta 

została uznana za bezskuteczną wobec tego wierzyciela, wszczętej po wejściu w życie 

niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą. 
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4. Do postępowania egzekucyjnego wszczętego i niezakończonego przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy, w trakcie którego zobowiązany będący 

przedsiębiorcą zmarł: 

1) przed tym dniem – w przypadku gdy po wejściu w życie niniejszej ustawy: 

a) został ustanowiony zarząd sukcesyjny, 

b) powołano zarządcę przedsiębiorstwa w spadku, 

2) po tym dniu 

– stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą. 

5. Do skargi na czynność egzekucyjną dokonaną po wejściu w życie niniejszej 

ustawy w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym i niezakończonym przed dniem jej 

wejścia w życie stosuje się przepis art. 54 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą. 

6. Do umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz skutków związanych 

z zastosowaniem środka egzekucyjnego w przypadku umorzenia postępowania 

egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym i niezakończonym przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 

1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

7. Do zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego, protokołu zajęcia prawa 

majątkowego, protokołu odbioru dokumentu oraz protokołu zajęcia i odbioru 

ruchomości sporządzanych po wejściu w życie niniejszej ustawy w postępowaniu 

egzekucyjnym wszczętym i niezakończonym przed dniem jej wejścia w życie stosuje 

się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

8. Do egzekucji: 

1) z wynagrodzenia za pracę, 

2) ze świadczeń pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa wypłacanych przez pracodawcę 

– wszczętych po wejściu w życie niniejszej ustawy w postępowaniu egzekucyjnym 

wszczętym i niezakończonym przed dniem jej wejścia w życie stosuje się przepisy 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

9. Do egzekucji z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego oraz 

egzekucji z rachunku prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-

kredytową w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym i niezakończonym przed dniem 
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wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

10. Do egzekucji z ruchomości i egzekucji z nieruchomości w postępowaniu 

egzekucyjnym wszczętym i niezakończonym przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą. Czynności egzekucyjne i oszacowanie wartości ruchomości i 

nieruchomości dokonane w tych egzekucjach przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy pozostają w mocy. 

11. Do postępowań zabezpieczających wszczętych na podstawie ustawy 

zmienianej w art. 1 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio. 

Art. 12. Do przedawnienia kosztów upomnienia, o których mowa w ustawie 

zmienianej w art. 1, w przypadku gdy obowiązek ich zapłaty powstał przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepis art. 15 § 3c ustawy zmienianej 

w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 13. Do skutków prawnych niezłożenia oświadczenia składanego na 

wezwanie, o którym mowa w art. 6 § 1d lub art. 37b § 1 ustawy zmienianej w art. 1, 

wystawione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 

168d § 1a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym. 

Art. 14. W egzekucji sądowej przejętej w wyniku zbiegu egzekucji do tej samej 

rzeczy albo prawa majątkowego przez organ egzekucyjny i niezakończonej przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie obciąża się wierzyciela opłatą 

egzekucyjną, o której mowa w art. 64 § 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

dotychczasowym. 

Art. 15. Do zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej, kolejnego zbiegu 

egzekucji administracyjnej i sądowej, zbiegu egzekucji administracyjnych oraz 

kolejnego zbiegu egzekucji administracyjnych, w postępowaniach egzekucyjnych 

wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje 

się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 lub art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą. 
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Art. 16. 1. Do zbiegu egzekucji i zabezpieczenia, który nastąpił po wejściu w 

życie niniejszej ustawy, w postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed 

dniem jej wejścia w życie stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 lub art. 2, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Do zbiegu zabezpieczenia administracyjnego i sądowego, zabezpieczeń 

sądowych lub zabezpieczeń administracyjnych, który nastąpił po wejściu w życie 

niniejszej ustawy, w postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed dniem jej 

wejścia w życie stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 lub art. 2, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą. 

3. W postępowaniach wszczętych na podstawie ustaw zmienianych w art. 1 lub 

art. 2 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w których 

doszło do zbiegu egzekucji przed tym dniem, a po tym dniu doszło do zbiegu 

zabezpieczenia z tymi egzekucjami, stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 

lub art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 17. 1. Do egzekucji z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego 

oraz egzekucji z rachunku prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-

kredytową w postępowaniach egzekucyjnych wszczętych na podstawie ustawy 

zmienianej w art. 2 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą. 

2. Do zabezpieczenia wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu 

oszczędnościowego oraz zabezpieczenia wierzytelności z rachunku prowadzonego 

przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową w postępowaniach wszczętych 

na podstawie ustawy zmienianej w art. 2 i niezakończonych przed dniem wejścia w 

życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 18. 1. Do wygaśnięcia decyzji o odroczeniu terminu płatności podatku lub 

zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę i decyzji o rozłożeniu na raty 

zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wydanych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 259 § 1a ustawy zmienianej w art. 3. 

2. Do decyzji lub postanowień o odroczeniu terminu płatności należności 

pieniężnej i decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty należności pieniężnej, do których 
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mają zastosowanie przepisy działu III ustawy zmienianej w art. 3, wydanych przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Art. 19. Do decyzji wydanych w pierwszej instancji przez naczelnika urzędu 

celno-skarbowego przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu, stosuje się 

przepis art. 221a ustawy zmienianej w art. 3. 

Art. 20. Do ponagleń na niezałatwienie we właściwym terminie lub terminie 

ustalonym na podstawie art. 140 ustawy zmienianej w art. 3 w sprawach dotyczących 

rozpatrywania odwołań od decyzji, o których mowa w art. 83 ust. 4 i 5 ustawy 

zmienianej w art. 7, wydanych przez naczelnika urzędu celno-skarbowego przed 

dniem wejścia w życie niniejszego przepisu, stosuje się przepis art. 141 § 1 pkt 2 

ustawy zmienianej w art. 3. 

Art. 21. Pozostają w mocy: 

1) wystawione tytuły wykonawcze, 

2) wydane zarządzenia zabezpieczenia, 

3) wysłane postanowienia, 

4) dokumenty zajęcia i inne dokumenty sporządzone w ramach stosowanych 

środków egzekucyjnych lub środków zabezpieczenia 

– w postępowaniach wszczętych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1 i 

niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 22. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 6 § 

2, art. 26 § 2, art. 27 § 2b, art. 37b § 4, art. 63a § 2, art. 67 § 6, art. 109 § 1 oraz art. 

156 § 2 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 § 2, art. 26 § 2, art. 27 § 2b, art. 37b § 

4, art. 63a § 2, art. 67 § 6, art. 109 § 1 oraz art. 156 § 2 ustawy zmienianej w art. 1, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 

art. 26 § 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w 

przypadku gdy podstawą tytułu wykonawczego jest deklaracja złożona w państwie 

członkowskim identyfikacji, o której mowa w art. 59, art. 61 i art. 61a rozporządzenia 

wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego 

środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu 
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podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.), 

wierzyciel wraz z przekazaniem wniosku egzekucyjnego i tytułu wykonawczego 

zawiadamia organ egzekucyjny o nieujętym w tym tytule wykonawczym numerze, za 

pomocą którego zobowiązany został zidentyfikowany na potrzeby podatku w innym 

kraju. 

Art. 23. Na wykonanie zadania, o którym mowa w art. 65 ust. 5 pkt 11 ustawy 

zmienianej w art. 9, Dysponent Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji 

przekaże na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki finansowe w 

wysokości 300 000 000 zł w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 r. 

Art. 24. Minister właściwy do spraw energii w terminie do dnia 31 stycznia 2025 

r. przedłoży ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdanie z przekazania 

środków finansowych na wypłaty rekompensat, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy 

zmienianej w art. 10, i dokona zwrotu środków finansowych, przekazanych zgodnie z 

art. 23 i niewykorzystanych, na rachunek Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów 

Emisji. 

Art. 25. Na wykonanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadań, o których 

mowa w art. 3a ustawy zmienianej w art. 10, Dysponent Funduszu Rekompensat 

Pośrednich Kosztów Emisji przekaże na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

środki finansowe w wysokości 2 526 000 zł w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 r. 

Art. 26. Wniosek o cenę maksymalną, o którym mowa w art. 3a ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 10, w przypadku faktury wystawionej przed dniem wejścia w życie 

art. 10, składa się nie później niż 30 dni od dnia wejścia w życie art. 10. 

Art. 27. Wykaz, o którym mowa w art. 3a ust. 9 ustawy zmienianej w art. 10, 

Główny Urząd Statystyczny przekazuje w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie art. 

10. 

Art. 28. W sprawach związanych z ustaleniem przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych prawa i okresu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych na 

podstawie art. 3a ust. 10 ustawy zmienianej w art. 10, nie stosuje się przepisu art. 23 

ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z 

przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 

(Dz. U. poz. 2112 i 2113 oraz z 2021 r. poz. 159). 
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Art. 29. Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, 

z wyjątkiem: 

1) art. 1 pkt 2, pkt 5 w zakresie art. 15 § 3b, pkt 13 lit. a w zakresie art. 27 § 1 pkt 2 

lit. a tiret czwarte i lit. b tiret trzecie, pkt 13 lit. c, pkt 24 lit. b oraz art. 22 ust. 2, 

które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; 

2) art. 8–10 i art. 23–28, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia; 

3) art. 6, który wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia; 

4) art. 4, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.; 

5)  art. 3 pkt 1, 3–6, art. 7, art. 19 oraz art. 20, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 

2023 r.; 

6) art. 1 pkt 7 i 8, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 


