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GRANICE STOSOWANIA PRZYMUSU EGZEKUCYJNEGO 
W POBORZE NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE 
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Streszczenie: Zapewnienie bezpieczeństwa finansowego państwa, rozumianego jako sprawność 
jego funkcjonowania, nie jest możliwe bez odpowiednich wpływów dochodów budżetowych. 
Istotna jest w związku z tym właściwa realizacja przez wszystkie podmioty obowiązków o cha-
rakterze publicznoprawnym. Niestety, społeczeństwo nie jest grupą modelowo zorganizowaną 
i obowiązki nie zawsze są dobrowolnie wykonywane, co wiąże się z koniecznością stosowania 
przymusu państwowego. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie elementów wyznaczających 
granice stosowania sankcji egzekucyjnej, a także próba ustalenia znaczenia elementu dobrowol-
ności w uiszczaniu danin publicznych. Pomimo iż finanse publiczne objęte są władztwem pań-
stwowym – jednym z przejawów władczego działania państwa jest możliwość użycia w celu reali-
zacji określonych obowiązków środków egzekucyjnych – istotne jest, że mechanizmy przymusu 
nie mogą nie mieć granic. Oznacza to, że wszelkie działania zmierzające do uzyskania niskiego 
poziomu zaległości wobec budżetu państwa oraz wysokiego wskaźnika efektywności egzekucji, 
mogą być prowadzone wyłącznie z uwzględnieniem prawnych ram stosowania przymusu. Jest to 
kluczowy wniosek wynikający z przedstawionych przez autorkę rozważań.

Słowa kluczowe: przymus egzekucyjny, granice stosowania przymusu, dobrowolne wykonywanie 
obowiązków, należności publicznoprawne.

Wprowadzenie

Pojęcie „bezpieczeństwo” jest różnie definiowane. Według słownika języka pol-
skiego pojęcie to oznacza stan niezagrożenia, spokoju1. Postrzegając „bezpieczeń-
stwo” nie jako stan, ale jako proces, możemy stwierdzić, iż jest to taka dziedzina 
aktywności danego podmiotu, której treścią jest zapewnianie możliwości przetrwa-
nia (egzystencji) i swobody realizacji własnych interesów, w szczególności poprzez 
wykorzystywanie szans (okoliczności sprzyjających), stawianie czoła wyzwaniom, 
redukowanie ryzyka oraz przeciwdziałanie (zapobieganie i przeciwstawianie się) 
wszelkiego rodzaju zagrożeniom2. Definiując pojęcie „bezpieczeństwo” zwraca się 
jednocześnie uwagę, że współczesne „bezpieczeństwo” ma charakter zintegrowany 

1 E. Sobol, Słownik języka polskiego, Warszawa 2002, s. 46.
2 S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, „Bezpieczeń-

stwo Narodowe” 2011, nr 2, s. 19; tożsama definicja została zamieszczona w Słowniku Biura Bezpie-
czeństwa Narodowego, https://www.bbn.gov.pl/pl [dostęp: 4.01.2016].
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(kompleksowy, wielowymiarowy), w którym – w zależności od przyjętego kryte-
rium – można wyróżnić różne jego rodzaje, dziedziny, sektory, działy i obszary. 
W tym całościowym podejściu do bezpieczeństwa mieszczą się zatem bezpieczeń-
stwo obronne, ochronne, społeczne i gospodarcze (ekonomiczne), a w ramach 
tego ostatniego – bezpieczeństwo finansowe państwa3. Kompleksowe spojrzenie na 
bezpieczeństwo wykracza więc poza tradycyjne postrzeganie tego pojęcia poprzez 
wyłącznie pryzmat obronności. Pojęcie to obejmuje nie tylko sektory militarne, ale 
też inne sfery aktywności państwa.

Jak wskazuje się w piśmiennictwie, zasadniczym celem bezpieczeństwa ekono-
micznego jest zapewnienie warunków gospodarczych, koniecznych do przetrwania, 
dobrobytu oraz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, jak i sprawnego działania 
państwa i jego instytucji4. Najważniejszym komponentem bezpieczeństwa ekono-
micznego i głównym fundamentem szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodo-
wego jest bezpieczeństwo finansowe5. O bezpieczeństwie finansowym decyduje 
wiele czynników. Jednym z najważniejszych jego aspektów jest stabilność sektora 
finansowego, w tym istnienie jak najniższego poziomu zaległości wobec budżetu 
państwa. Kluczowe znaczenie ma tu efektywność w poborze bieżących dochodów 
oraz ściągalności zaległości, co realizowane jest m.in. poprzez zastosowanie przy-
musu państwowego wobec tych podmiotów, które nie wywiązują się z nałożonych 
obowiązków6. Nie ulega wątpliwości, iż w każdym demokratycznym państwie pra-
wa muszą istnieć mechanizmy chroniące wykonywanie obowiązków o charakterze 
publicznoprawnym. Zasadnie stwierdza się, iż akty administracyjne, jeżeli mają 
być rzeczywiście skuteczne, muszą mieć sankcję. Jeśli ten, kogo nakaz czy zakaz 
dotyczy, nie chce się do niego zastosować, organ administracji musi mieć środki do 
przeprowadzenia swojej woli, w przeciwnym razie wszelkie administrowanie byłoby 
niemożliwe7. Za korzystaniem w procesie realizacji obowiązków ze środków przy-

3 Zob.: Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013, 
rys. 1. Struktura bezpieczeństwa narodowego, s. 19.

4 B. Szmulik, Zagadnienia ogólne, [w:] Instytucje bezpieczeństwa narodowego, [red.] B. Szmu-
lik, M. Paździor, Warszawa 2012, s. 8.

5 K. Raczkowski, Bezpieczeństwo finansowe, [w:] Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie, 
[red.] J. Płaczek, Warszawa 2014, s. 299–324.

6 Główne źródło dochodów budżetowych stanowią podatki. W 2014 r. udział dochodów po-
datkowych w strukturze dochodów budżetu państwa stanowił 89,9%, a wśród nich największe zna-
czenie miały: podatek VAT (43,8%), podatek akcyzowy (21,7%) oraz podatek dochodowy od osób 
fizycznych (15,2%) i podatek dochodowy od osób prawnych (8,2%). Coroczna analiza NIK wyko-
nania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej uwzględnia poziom zaległości wobec budżetu 
państwa oraz ocenę wskaźnika efektywności egzekucji. Zob.: Analiza wykonania budżetu państwa 
i założeń polityki pieniężnej w 2014 r ., zatwierdzona przez NIK 8 czerwca 2015 r., https://www.nik.gov.
pl/plik/id,8696.pdf [dostęp: 4.01.2016].

7 M. Jaroszyński, M. Zimmermann, W. Brzeziński, Polskie prawo administracyjne . Część ogól-
na, Warszawa 1956, s. 400; zob. też: B. Adamiak, Zagadnienia ogólne egzekucji administracyjnej 
i administracyjnego postępowania egzekucyjnego, [w:] Postępowanie administracyjne i sądowoadmini-
stracyjne, [red.] B. Adamiak, J. Borkowski, Warszawa 2010, s. 504.
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musu przemawiają też względy praworządności i umocnienia porządku prawnego, 
względy wychowawcze, dążenie do podnoszenia prestiżu samej administracji8.

Jak wynika z zaprezentowanej wyżej definicji, dla osiągnięcia celu w postaci 
zapewnienia każdego rodzaju bezpieczeństwa istotne jest uwzględnienie konkret-
nych szans, wyzwań, ryzyk i zagrożeń, co w wypadku poboru i ściągalności danin 
publicznych nie jest możliwe bez ustalenia, w pierwszej kolejności, prawnych ram 
stosowania przymusu egzekucyjnego. Przymus państwowy jest gwarancją realizacji 
prawa, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa finansowego państwa, ale trzeba 
też mieć na względzie, że może być on wykonywany w ściśle określonych granicach, 
których przekroczenie nie jest możliwe, nawet z uwagi na konieczność zapewnienia 
stabilności finansowej państwa.

Celem niniejszej publikacji jest właśnie przedstawienie elementów wyznacza-
jących granice stosowania przymusu państwowego, w ramach którego może na-
stąpić realizacja obowiązków o charakterze publicznoprawnym, a jednocześnie 
zwrócenie uwagi na istotę i znaczenie działań przedegzekucyjnych w zapewnieniu 
bezpieczeństwa finansowego państwa, w tym prowadzących do zwiększenia stop-
nia dobrowolnego wykonywania tych obowiązków. Podzielić należy pogląd, wpraw-
dzie wyrażany na gruncie bezpieczeństwa militarnego, ale według mnie aktualny 
również w innych sektorach bezpieczeństwa, a mianowicie, że bardziej opłaca się 
podejmować wysiłki prewencyjne, niż dopuścić do wystąpienia zagrożenia9.

Pojęcie przymusu państwowego oraz jego formy

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że przymus to nieodłączny element ludzkiej 
egzystencji, zjawisko obecne w życiu społecznym. Jego istota polega na przełamywaniu 
ludzkiej woli, a tym samym na doprowadzeniu do określonych zachowań10. Gwarancją 
realizacji prawa jest przymus państwowy. Jest on instrumentem działania organów pań-
stwa, pełniącym istotną funkcję w procesie wykonywania prawa11. Stosowanie przymusu 
państwowego może nastąpić dopiero wówczas, gdy adresat aktu zobowiązującego nie 
podejmie odpowiednich kroków zmierzających do wykonania obowiązku, po próbach 
skłaniających go do dobrowolnego jego wykonania.

Gdy kompetencje do stosowania przymusu państwowego mają organy admi-
nistracji publicznej, mówimy o przymusie administracyjnym. Według Jerzego Jen-

8 R. Hauser, Ochrona obywatela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Poznań 1988, 
s. 15.

9 S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, „Bezpieczeń-
stwo Narodowe” 2011, nr 2.

10 Zob.: L. Klat-Wertelecka, Niedopuszczalność egzekucji administracyjnej, Wrocław 2009, s. 21 
oraz przywołana przez autorkę literatura.

11 J. Radwanowicz, Istota i znaczenie pojęcia przymusu administracyjnego, [w:] Koncepcja syste-
mu prawa administracyjnego, [red.] J. Zimmermann, Warszawa 2007, s. 135.
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drośki, przez przymus administracyjny należy rozumieć albo uprawnienie admini-
stracji państwowej do realizowania swoich zarządzeń własnymi środkami, a więc 
bez udziału organów z innego układu niż administracyjny, albo też całokształt prze-
pisów prawnych, regulujących w tym zakresie działalność organów w państwie12. 
Zdaniem Lidii Klat-Werteleckiej, pojęcie przymusu administracyjnego jest wielo-
aspektowe, gdyż w zakresie definicji tego pojęcia nie ma jednolitego stanowiska. 
Dokonując zestawienia cech, które ma przymus administracyjny, autorka wskazuje, 
iż jest on formą przymusu państwowego, stosowaną przez organy administracji pu-
blicznej, opartą na prawie administracyjnym i stanowiącą element władztwa admi-
nistracyjnego. Zmierza do nakłonienia podmiotu do wykonania obowiązku oraz 
jest formalnym środkiem gwarantującym przestrzeganie zasady praworządności13.

W doktrynie wskazuje się, iż nie wszystkie akty administracyjne, w razie ich 
niewykonania, muszą być obwarowane możliwością stosowania przymusu państwo-
wego. Takimi aktami są akty odmowne oraz akty uprawniające. W wypadku aktów 
negatywnych stosowanie przymusu jest bezcelowe, gdyż nie zmieniają one sytuacji 
prawnej adresata ani przez przyznanie uprawnienia, ani przez nałożenie obowiąz-
ków. W wypadku natomiast aktów przyznających określone uprawnienia, nie ma 
potrzeby i możliwości prowadzenia dalszych działań, zmierzających do urzeczy-
wistnienia norm prawa materialnego, gdyż przez samo wydanie aktu tego rodza-
ju, normy te zostają urzeczywistnione14. Piotr Przybysz wskazuje, iż niewykonanie 
uprawnienia nie jest okolicznością obojętną dla administracji, niemniej administra-
cja może skłonić dany podmiot do korzystania z przysługujących mu uprawnień 
jedynie pod sankcją ich wygaśnięcia15.

W administracyjnym stosowaniu prawa sankcją podstawową za niewykonanie 
obowiązku o charakterze publicznoprawnym jest egzekucja, zaś środki egzekucyj-
ne stanowią szczególną formę przymusu administracyjnego. Przymus egzekucyjny 
ma charakter względny, gdyż podmiot zobowiązany może mu przeciwdziałać po-
przez dobrowolne wykonanie obowiązku. Ma również charakter zewnętrzny, nie 
stosuje się go do obowiązków wewnątrzadministracyjnych. Nie gwarantuje wykona-
nia poleceń i innych aktów wydawanych organom niższym przez organy służbowo 
nadrzędne. Przymus egzekucyjny cechuje również niezależność, gdyż środki egze-
kucyjne stosowane są niezależnie od kar sądowych i administracyjnych. Przesłanki 
stosowania przymusu egzekucyjnego mają charakter obiektywny. Jest on urucha-
miany w sytuacji niewykonania obowiązku w terminie, przy czym nie ma znacze-
nia, czy to niewykonanie było zawinione.

12 J. Jendrośka, Przymus administracyjny, [w:] Z problematyki prawa administracyjnego i nauki 
administracji . Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin Prof . Zbigniewa Leońskiego, [red.] Z. Jan-
ku, Poznań 1999, s. 133.

13 L. Klat-Wertelecka, dz. cyt., s. 47.
14 Z. Leoński, Egzekucja administracyjna świadczeń niepieniężnych, Warszawa 1968, s. 21; 

R. Hauser, dz. cyt., s. 12; L. Klat-Wertelecka, dz. cyt., s. 149.
15 P. Przybysz, Postępowanie egzekucyjne w administracji . Komentarz, Warszawa 2011, s. 20.
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Do środków przymusu państwowego obok środków egzekucyjnych zalicza się 
też sankcje karne. Stosowanie obu tych środków nie jest oparte na zasadzie kon-
kurencyjności. Jeżeli niewykonanie aktu ma znamiona czynu karalnego, można 
wobec jednostki zastosować środki egzekucyjne i sankcje karne16, inny jest bowiem 
cel każdej z tych form przymusu. Celem środków egzekucyjnych jest, co do zasady, 
bezpośrednie spowodowanie stanu wymaganego przez normę prawa17, sankcja kar-
na ma zaś na celu represję i służy zapewnieniu wykonania obowiązków w sposób 
pośredni. Przy stosowaniu sankcji karnej mamy do czynienia z zasadą indywiduali-
zacji kary. Zasada ta nie występuje przy stosowaniu środków egzekucyjnych, gdyż 
mogą być one stosowane zarówno wobec osób fizycznych, osób prawnych, jak i jed-
nostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Na różnice pomiędzy 
przymusem egzekucyjnym a karą (administracyjną, kryminalną) wskazuje P. Przy-
bysz. Według tego autora, funkcją przymusu egzekucyjnego jest zmuszenie podmio-
tu do zrealizowania polecenia organu administracji, funkcją kary – wyrządzenie 
dolegliwości18. Zestawienia wzajemnych relacji sankcji egzekucyjnej i sankcji kar-
nej dokonuje też L. Klat-Wertelecka. Autorka twierdzi, iż warunkiem zastosowania 
przymusu egzekucyjnego jest istnienie obowiązku wykonania nakazu lub zakazu, 
natomiast warunkiem zastosowania sankcji karnej – kryterium winy. Środki egze-
kucyjne są określone ustawowo, sankcja karna zależy od okoliczności i czynników 
społecznych, osobowościowych, od stopnia społecznego niebezpieczeństwa czy-
nu19. Zdaniem Marka Lewickiego, sankcja egzekucyjna w odróżnieniu od sankcji 
karnej nie wpływa na sytuację prawną jej adresata, gdyż w toku postępowania egze-
kucyjnego organ egzekucyjny nie podejmuje żadnych działań, które pogarszałyby 
sytuację prawną zobowiązanego. Celem środków egzekucyjnych jest tylko faktycz-
na realizacja już istniejących i wymagalnych obowiązków, a nie nakładanie nowych. 
Autor ten zauważa, iż mimo że środki egzekucyjne mogą być odbierane jako dotkli-
we, rozpatrywać je można wyłącznie w kontekście ich wpływu na faktyczną, nie zaś 
prawną sytuację podmiotu, wobec którego są stosowane20.

16 Wskazuje na to wyraźnie art. 16 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzeku-
cyjnym w administracji (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1619 ze zm.) [dalej: u.p.e.a], zgodnie z którym zastoso-
wanie środka egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym nie stoi na przeszkodzie wymierzeniu 
kary w postępowaniu karnym, w sprawach o wykroczenia lub dyscyplinarnym za niewykonanie 
obowiązku.

17 Przykładem środka egzekucyjnego w egzekucji obowiązków niepieniężnych, który nie 
zmierza do bezpośredniego wykonania obowiązku, jest grzywna w celu przymuszenia. Jest to śro-
dek, który wskutek dolegliwości natury finansowej skłania zobowiązanego do wykonania tego obo-
wiązku.

18 P. Przybysz, Władztwo administracyjne, [w:] Prawo administracyjne, [red.] Z. Cieślak, 
J. Jagielski, J. Lang, M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Warszawa 1997, s. 129.

19 L. Klat-Wertelecka, dz. cyt., s. 75.
20 M. Lewicki, Pojęcie sankcji prawnej w prawie administracyjnym, „Państwo i Prawo” 2002, 

nr 8, s. 63. Stwierdzenie tego autora może budzić pewne wątpliwości, gdyż przeprowadzenie egze-
kucji powoduje wygaśnięcie obowiązku.
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Granice stosowania przymusu egzekucyjnego

Przedstawiciele doktryny zgodni są, iż mechanizmy przymusu nie mogą nie 
mieć granic podkreślając jednocześnie, iż przy wyznaczaniu granic stosowania 
przymusu istotne jest w szczególności:

1) określenie wobec kogo i wskutek jakich zachowań przymus może być stoso-
wany,

2) wskazanie podmiotów, które są uprawnione do żądania zastosowania przy-
musu,

3) wskazanie podmiotów, które są uprawnione do stosowania określonych 
środków przymusu,

4) określenie dopuszczalnych środków przymusu,
5) określenie trybu i zasad stosowania przymusu,
6) zapewnienie podmiotom, wobec których przymus jest stosowany, środków 

ochrony ich praw,
7) wskazanie konsekwencji prawnych i sankcji za przekroczenie granic stoso-

wania przymusu.21

Anna Gryniuk, wypowiadając się na temat granic przymusu prawnego, wy-
różnia granice podmiotowe oraz przedmiotowe. Granice podmiotowe wyznacza-
ne są przez podmioty, wobec których przymus może być stosowany oraz podmio-
ty, które przymus mogą stosować. Podmioty, którym normy prawne wyznaczają 
określone sposoby zachowania oraz przewidują prawne konsekwencje zachowań 
przeciwnych, A. Gryniuk nazywa adresatami pierwotnymi. Adresaci wtórni, to oso-
by upoważnione do stosowania przymusu wobec adresatów pierwotnych, którzy 
naruszyli obowiązki oraz w innych przewidzianych prawem sytuacjach, zgodnie 
z obowiązującymi procedurami. Granice przedmiotowe przymusu wyznaczane są 
przez warunki, które muszą być spełnione, aby adresaci wtórni mogli zastosować 
przymus przez określone procedury oraz środki przymusu22.

Jeśli chodzi o przymus egzekucyjny w administracji, ustawodawca zakreślił 
granice jego stosowania. Po pierwsze, w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji określił tryb postępowania przy egzekwowaniu obowiązków o cha-
rakterze publicznoprawnym. Granice swobody przy stosowaniu przymusu zostały 
wyznaczone treścią tej ustawy. Zgodzić się należy z J. Jendrośką, iż zinstytucjo-
nalizowana forma przymusu musi być stosowana według ściśle określonego trybu 
postępowania23. W powołanej ustawie prawodawca wyraźnie wskazał sposób po-
stępowania wierzycieli i organów egzekucyjnych w wypadku uchylania się przez 

21 A. Gryniuk, Przymus prawny . Stadium socjologiczno-prawne, Toruń 1994, s. 96; zob. też: 
J. Radwanowicz, dz. cyt.; J. Radwanowicz, A. Breczko, Ochrona jednostki przed stosowaniem przy-
musu administracyjnego w świetle Konstytucji RP, [w:] Jednostka w demokratycznym państwie prawa, 
[red.] J. Filipek, Bielsko-Biała 2003.

22 A. Gryniuk, dz. cyt., s. 40.
23 J. Jendrośka, Polskie postępowanie administracyjne, Wrocław 2001, s. 162.
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zobowiązanych od wykonania ciążących na nich obowiązków oraz określił środki 
przymusu służące do wykonania lub zabezpieczenia wykonania tych obowiązków. 
Rozdział 3 ustawy nosi tytuł „Zasady prowadzenia egzekucji”. Sposób działania 
uczestników postępowania egzekucyjnego, tryb i warunki dokonywania poszczegól-
nych czynności określa jednak nie tylko ten rozdział, lecz w zasadzie cała ustawa 
wraz z przepisami wykonawczymi. Jak w każdej procedurze, tak i w procedurze 
egzekucyjnej, określenie powyższych warunków ma służyć racjonalizacji działań 
organu, sprawności postępowania i, oczywiście, ochronie praw osób, wobec któ-
rych czynności egzekucyjne są dokonywane.

Ustawodawca wyraźnie określił, wobec kogo i wskutek jakich zachowań przy-
mus egzekucyjny może być stosowany. Stosownie do art. 1a pkt 20 u.p.e.a., pod-
miotem, wobec którego może być prowadzone postępowanie egzekucyjne, czyli 
zobowiązanym, może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organi-
zacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nie wykonała w terminie obo-
wiązku. Pomimo że ustawa definiuje pojęcie zobowiązanego, istnieją spory co do 
właściwego rozumienia tego pojęcia. Dyskusja dotyczy w szczególności osób ma-
łoletnich, dłużnika rzeczowego oraz małżonka zobowiązanego podatnika. Kwestia 
ta jest istotna, gdyż podmiot, wobec którego ma być prowadzone postępowanie 
egzekucyjne, musi być określony jednoznacznie i w tym względzie nie powinny 
istnieć żadne wątpliwości24.

Ustawodawca wskazuje, jakiego rodzaju obowiązki mogą być wykonywane 
w drodze egzekucji administracyjnej, a mianowicie, mogą to być obowiązki pienięż-
ne oraz niepieniężne25, wynikające ze stosunków administracyjnoprawnych oraz 
obowiązki o charakterze publicznoprawnym26. Są to obowiązki wynikające z decy-
zji lub postanowień właściwych organów, bądź obowiązki wynikające bezpośrednio 
z przepisu prawa, będące w zakresie administracji rządowej i jednostek samorządu 
terytorialnego. Obowiązki cywilnoprawne mogą być wykonywane w trybie egzeku-
cji administracyjnej tylko wówczas, jeśli przepis prawa wyraźnie przekazuje je do 
egzekucji administracyjnej.

Kwestia, czy dany obowiązek podlega egzekucji administracyjnej, nie zawsze 
jest oczywista. Przykładem może być spór dotyczący pobierania i egzekucji opłat 
abonamentowych za używanie odbiorników RTV, który doprowadził do skierowa-
nia przez Rzecznika Praw Obywatelskich wniosku do Trybunału Konstytucyjnego 
o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o opłatach abonamento-

24 Więcej na ten temat: M. Król, Kontrowersje wokół pojęcia zobowiązanego, „Przegląd 
Podatkowy” 2014, nr 3, s. 41.

25 Obowiązek pieniężny dotyczy zapłaty określonej kwoty pieniężnej, obowiązek niepieniężny 
dotyczy określonego zachowania się, np. dokonania określonej czynności.

26 Wojciech Jakimowicz prezentuje i analizuje obowiązki powstające na skutek władczej dzia-
łalności administracji publicznej lub wynikających bezpośrednio z przepisu prawa: W. Jakimowicz, 
Obowiązek administracyjny w egzekucji administracyjnej, [w:] System egzekucji administracyjnej, 
[red.] J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, Warszawa 2004, s. 128.
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wych. Przepisom ustawy postawiono zarzuty niekonstytucyjności, w związku z nie-
skutecznością mechanizmu pobierania i egzekwowania abonamentu oraz opłaty 
karnej za używanie niezarejestrowanych odbiorników, prowadzącą do zaprzeczenia 
zasad powszechności, sprawiedliwości i równości ponoszenia ciężarów publicz-
nych. Zarzucono, iż brak możliwości wyegzekwowania wykonania tego rodzaju 
obowiązku w drodze przymusu zachęca obywateli do uchylania się od opłacania 
abonamentu. Nieegzekwowanie abonamentu wynikało z treści ustawy o postępo-
waniu egzekucyjnym w administracji, bo należności przekazane innymi ustawami 
do egzekucji administracyjnej muszą wynikać albo z decyzji, albo bezpośrednio 
z przepisu prawa. W odniesieniu do abonamentu Poczta Polska nie wydaje decy-
zji, a obowiązek jego uiszczania nie mieści się w zakresie administracji rządowej, 
co wykluczało prowadzenie egzekucji bezpośrednio z przepisu prawa. Wyrokiem 
z dnia 16 marca 2010 r. Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął powyższe wątpliwości 
stwierdzając, iż pomimo zgłaszanych zarzutów co do uprawnień Poczty do wyda-
wania decyzji, egzekucja administracyjna nieuiszczonego abonamentu jest prawnie 
możliwa27.

Innym przykładem jest aktualnie prowadzony spór przed sądami administra-
cyjnymi dotyczący możliwości zakwalifikowania nieostatecznej decyzji o cofnięciu 
zezwolenia na urządzanie gier hazardowych28 do decyzji nakładających na stronę 
obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyj-
nym w administracji. Ustalenie powyższej okoliczności jest istotne z uwagi na treść 
art. 239a Ordynacji podatkowej29. Zgodnie z tym przepisem, decyzja nieostateczna 
nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w postępowaniu egzeku-
cyjnym nie podlega wykonaniu, chyba że takiej decyzji nadano rygor natychmia-
stowej wykonalności. Konsekwencją stwierdzenia, iż decyzja o cofnięciu zezwole-
nia nie mieści się w katalogu decyzji zdefiniowanych w powołanym przepisie, jest 
uznanie, że jest ona wykonalna z chwilą jej doręczenia stronie, co jest równoważne 
z nieposiadaniem przez dany podmiot wymaganego przepisami ustawy zezwolenia 
na prowadzenia działalności w zakresie gier, od chwili doręczenia decyzji, choćby 
była ona jeszcze nieostateczna. Inaczej mówiąc, problem dotyczy tego, do jakiego 
momentu zezwolenie wydane na podstawie ustawy o grach hazardowych zacho-
wuje ważność – czy do momentu doręczenia stronie decyzji organu o cofnięciu 
zezwolenia, czy do momentu, z którym decyzja cofająca te uprawnienia staje się 
ostateczna. To, czy dany obowiązek podlega egzekucji administracyjnej nie zawsze 
więc jest jednoznaczne, co nie jest zjawiskiem pozytywnym zwłaszcza w tych sfe-
rach, gdzie właśnie ze względu na bezpieczeństwo państwa wymagana jest ścisła 
kontrola (przykładem jest rynek gier hazardowych).

27 Zob.: wyrok TK z dnia 16 marca 2010 r., K 24/08, LEX nr 564548.
28 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 612 ze zm.).
29 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2015 poz. 613 ze zm.) 

[dalej o.p.].
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Ustawodawca wyznaczył granice przymusu egzekucyjnego poprzez określenie 
podmiotu, który może żądać wykonania w drodze egzekucji określonego obowiąz-
ku. Wskazał w ustawie, kto jest wierzycielem, ewentualnie podmiotem, któremu 
przysługują uprawnienia wierzyciela30. Na gruncie egzekucji administracyjnej, 
w większości przypadków wierzyciel i organ egzekucyjny są tym samym podmio-
tem, mającym możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego z urzędu, to jest 
mogącym zastosować środki przymusu we własnym zakresie31. Oczywiście może to 
czynić tylko w granicach, do których jest uprawniony. W związku z tym, że w trybie 
egzekucji administracyjnej, co do zasady, egzekwowane są obowiązki o charakterze 
publicznoprawnym, funkcję wierzyciela z reguły pełni organ administracji publicz-
nej, który nałożył na zobowiązanego określony obowiązek, lub organ albo instytu-
cja zobligowana do czuwania nad wykonaniem obowiązku, wynikającego wprost 
z przepisu prawa. Istotne jest, że w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym 
nie może być uznana za wierzyciela osoba prawa prywatnego, w tym osoba fizycz-
na, nawet jeśli przedmiotem egzekucji jest obowiązek wynikający z wydanego na jej 
rzecz wyroku sądu powszechnego32. Wyjątek stanowi sytuacja zbiegu egzekucji ad-
ministracyjnej i sądowej. W wypadku przejęcia, w warunkach określonych ustawą, 
przez administracyjny organ egzekucyjny obu egzekucji, w egzekucji administracyj-
nej mogą być wykonywane obowiązki na rzecz osób fizycznych.

Wyznaczając granice stosowania przymusu egzekucyjnego ustawodawca wska-
zał, jakie podmioty są uprawnione do stosowania środków przymusu, a mianowicie, 
może to być tylko administracyjny organ egzekucyjny. Ustawa o postępowaniu eg-
zekucyjnym w administracji dokonuje podziału organów egzekucyjnych w zależno-
ści od charakteru egzekwowanych przez nie obowiązków, a także z uwagi na zakres 
ich kompetencji33. Nie wszystkie organy egzekucyjne są uprawnione do stosowania 
wszystkich środków egzekucyjnych34. W egzekucji należności pieniężnych organem 
egzekucyjnym o najszerszych uprawnieniach jest naczelnik urzędu skarbowego. 
Oczywiście można poddać pod dyskusję, czy wielość podmiotów uprawnionych do 
prowadzenia egzekucji administracyjnej, a przy tym zróżnicowanie ich kompeten-
cji, jest celowe i pozytywnie wpływa na sprawność egzekucji.

30 Zob.: art. 5 § 1 u.p.e.a.
31 Organem egzekucyjnym łączącym funkcje wierzyciela jest naczelnik urzędu skarbowego, 

dyrektor izby celnej, dyrektor oddziału ZUS oraz organy samorządu terytorialnego (wójt, bur-
mistrz, prezydent miasta) w egzekwowaniu należności, dla ustalania których organy te są właściwe.

32 M. Masternak, Wierzyciel w egzekucji administracyjnej, [w:] System egzekucji administracyj-
nej, [red.] J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, Warszawa 2004, s. 155; zob. też: wyrok 
NSA (do 31 grudnia 2003 r.) w Gdańsku z dnia 15 maja 1996 r., SA/Gd 833/95, LEX nr 28722.

33 O zróżnicowaniu organów egzekucyjnych pod względem uprawnień do stosowania środ-
ków egzekucyjnych zob.: R. Sawuła, Organy egzekucyjne w egzekucji administracyjnej, [w:] System 
egzekucji administracyjnej, [red.] J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, Warszawa 2004, 
s. 172.

34 Zob. art. 19 i 20 u.p.e.a., które wymieniają organy egzekucyjne oraz zakres ich uprawnień.
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Granice przymusu egzekucyjnego wyznacza również katalog dopuszczalnych 
środków egzekucyjnych, które mogą zostać przez organ egzekucyjny zastosowa-
ne35. Istotne jest, że jest to katalog zamknięty, co oznacza, że nie jest możliwe 
użycie środków niewymienionych w ustawie. Przy egzekwowaniu obowiązków pie-
niężnych organ egzekucyjny nie może więc zastosować przymusu bezpośredniego, 
groźby, szantażu czy innych form działania niewskazanych przez ustawodawcę. 
Każdy ze środków egzekucyjnych ma własną regulację prawną. Jak zauważa się 
w piśmiennictwie, regulacje te tworzą dla każdego ze środków osobne konstrukcje 
materialno-prawne, określając zwłaszcza postać i treść przymusu oraz ewentualne 
osobliwości proceduralne związane z jego stosowaniem36.

Zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
wszczęcie egzekucji następuje na podstawie tytułu wykonawczego. Treść tytułu rów-
nież wyznacza granice stosowania przymusu. Aby nie doszło do przekroczenia tych 
granic, ustawodawca wskazał, jakie elementy musi zawierać ten dokument. Oczywi-
ste jest, że tylko tytuł prawidłowo sporządzony daje możliwość wszczęcia postępo-
wania egzekucyjnego. Tytuł wadliwy stanowi podstawę do stwierdzenia niedopusz-
czalności egzekucji, przy czym w mojej ocenie, nie ma znaczenia stopień istotności 
wady. Wprawdzie można spotkać też odmienny pogląd, iż wymogi formalne tytułu 
wykonawczego nie są przewidziane same dla siebie, ale w określonym celu, dla-
tego też naruszenie tych wymogów nie musi przełożyć się na niebezpieczeństwo 
wyegzekwowania kwoty, która nie obciąża zobowiązanego, a zatem dopiero taki 
brak formalny tytułu, który tę gwarancję istotnie narusza, należy postrzegać w ka-
tegorii przesłanki do uznania wadliwości tytułu37. Treść tytułu wykonawczego wyni-
ka jednak z bezwzględnie obowiązującej normy prawnej. Niespełnienie wymogów 
co do treści tytułu jest podstawą wniesienia zarzutów przez zobowiązanego oraz 
umorzenia postępowania egzekucyjnego, niezależnie od tego, czy wada jest istot-
na. Badanie dopuszczalności egzekucji, w tym prawidłowości tytułu pod względem 
formalnym, nie polega na badaniu wpływu wadliwości tytułu na wynik egzekucji. 

35 W postępowaniu dotyczącym należności pieniężnych środkiem egzekucyjnym jest: egze-
kucja z pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubez-
pieczenia społecznego, a także z renty socjalnej, z rachunków bankowych, innych wierzytelności 
pieniężnych, z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumen-
tami finansowymi, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku, oraz 
z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków, z papierów warto-
ściowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych, z weksla, z autorskich praw mająt-
kowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej, z udziału w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością, z pozostałych praw majątkowych, z ruchomości oraz z nieruchomości. W po-
stępowaniu dotyczącym obowiązków niepieniężnych organ egzekucyjny może stosować grzywnę 
w celu przymuszenia, wykonanie zastępcze, odebranie rzeczy ruchomej, odebranie nieruchomości, 
opróżnienie lokali i innych pomieszczeń oraz przymus bezpośredni.

36 E. Bojanowski, Konstrukcja administracyjnych środków egzekucyjnych, [w:] System egzekucji 
administracyjnej, [red.] J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, Warszawa 2004, s. 144.

37 Zob.: wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 lutego 2015 r., III SA/Wa 2354/14, LEX 
nr 1739666.
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Tytuł wykonawczy nie ma ponadto przymiotów aktu administracyjnego (decyzji, 
postanowienia), co do którego można zastosować koncepcję gradacji wad, zgodnie 
z którą wady klasyfikowane są jako istotne lub nieistotne. Tytuł jest dokumentem 
urzędowym, na podstawie którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. 
W moim przekonaniu, przyjęcie poglądu odmiennego i dopuszczenie gradacji wad 
w odniesieniu do tytułu wykonawczego może podważać zaufanie do organów pań-
stwa i stanowionego przez nie prawa.

Mówiąc o granicach stosowania przymusu egzekucyjnego nie można pomi-
nąć zasad, czyli pewnych reguł, według których postępowanie powinno być prowa-
dzone. Jak słusznie wskazuje się w doktrynie, poprzez stosowanie zasad ogólnych 
możemy wyznaczyć ramy takiej interpretacji przepisów ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji, która najlepiej prowadzi do realizacji celu tego po-
stępowania, czyli wykonania obowiązku, przy jednocześnie najmniejszym stopniu 
dolegliwości dla zobowiązanego38. W piśmiennictwie nie ma jednomyślności co do 
katalogu zasad ogólnych postępowania egzekucyjnego. Różne są również kryteria 
ich podziału. Eugeniusz Bojanowski, na przykład, wyróżnia dwie grupy zasad. Po 
pierwsze – zasady, które odnoszą się do materialno-prawnych aspektów stosowania 
przymusu, zaliczając do nich w szczególności: celowość, stosowanie najłagodniej-
szego środka egzekucyjnego, stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych 
w ustawie, poszanowanie minimum egzystencji, niezbędność, zagrożenie, prowa-
dzenie egzekucji w porze najdogodniejszej dla zobowiązanego, Po drugie – autor 
wskazuje na zasady stricte procesowe, które dotyczą proceduralnych aspektów sto-
sowania przymusu, wymieniając wśród nich: wszczynanie egzekucji na podstawie 
tytułu wykonawczego, badanie przez organ egzekucyjny dopuszczalności egzekucji, 
obowiązek odstąpienia od egzekucji w przypadku okazania przez zobowiązanego 
dowodu wykonania, nieistnienia czy braku wymagalności obowiązku39. Nie można 
zapominać też o zasadach wynikających z Kodeksu postępowania administracyj-
nego, którego przepisy stosowane są w postępowaniu egzekucyjnym w sposób od-
powiedni. Wśród wszystkich zasad priorytetowe znaczenie ma oczywiście zasada 
praworządności, która stanowi fundament państwa prawnego. Znajduje ona swój 
wyraz w przepisach prawa krajowego – w Konstytucji40, Kodeksie postępowania 
administracyjnego41, Ordynacji podatkowej oraz w przepisach prawa europejskiego 

38 A. Skoczylas, Gwarancyjna rola sądów administracyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji (rozważania na przykładzie stosowania zasady celowości), „Zeszyty Naukowe Sądownic-
twa Administracyjnego” 2010, nr 5 – 6 (32), s. 390.

39 E. Bojanowski, Konstrukcja administracyjnych środków egzekucyjnych, [w:] System egzekucji 
administracyjnej, [red.] J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, Warszawa 2004, s. 144.

40 Zob.: art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.).

41 Zob.: art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz.U. 2013 poz. 267 ze zm.) [dalej: k.p.a.].
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– traktatach, dyrektywach, jak również w zaleceniach europejskiego soft law42. Woj-
ciech Góralczyk wskazuje, iż prawa powinien przestrzegać każdy, w takim zakresie, 
w jakim go dotyczy, a stan, w którym prawo przestrzegane jest przez organy władzy 
publicznej, określa się właśnie jako praworządność43.

Nie bez znaczenia jest też aspekt etyczny w egzekucji. Podzielić należy pogląd 
prezentowany w piśmiennictwie, iż stosowanie przymusu powinno uwzględniać re-
spektowanie zasady ochrony godności i wolności człowieka, a także gwarantować 
poszanowanie zasady proporcjonalności oraz niezbędności44. Trybunał Konstytu-
cyjny wielokrotnie podkreślał w swoich orzeczeniach, że zakaz naruszania godno-
ści człowieka ma charakter bezwzględny i dotyczy wszystkich45 oraz że ma wiodące 
znaczenie dla wykładni i stosowania wszystkich pozostałych postanowień o pra-
wach, wolnościach i obowiązkach jednostki, a także, że dobro wspólne, będące rów-
nież wartością, nie przeciwstawia się godności człowieka46. Przy stosowaniu przy-
musu egzekucyjnego respektowane muszą być też prawa wynikające z Europejskiej 
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności47. Przesłanką 
poszanowania tak rozumianej godności na gruncie egzekucji administracyjnej jest 
między innymi istnienie pewnego minimum materialnego, zapewniającego jednost-
ce możliwość samodzielnego funkcjonowania48. Wyrazem poszanowania godności 
człowieka jest też zakaz przeprowadzania czynności egzekucyjnych pomiędzy go-
dziną 21.00 a 7.00 oraz w dni wolne od pracy. Przeszukanie rzeczy zobowiązanego 
przez egzekutora również musi odbywać się z zachowaniem umiaru i poszanowa-
niem jego godności.

42 Zasada praworządności została zdefiniowana w rekomendacji Komitetu Ministrów Rady 
Europy CM/Rec (2007) 7 z dnia 20 lipca 2007 r. – Prawo do dobrej administracji. Zgodnie z tą 
zasadą organy publiczne mają obowiązek przestrzegania prawa krajowego, międzynarodowego oraz 
ogólnych zasad prawa.

43 W. Góralczyk jr., Podstawy prawa, Warszawa 2009, s. 164.
44 J. Radwanowicz, Metoda przymusu administracyjnego, [w:] Nauka administracji wobec wy-

zwań współczesnego państwa prawa . Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Cisna 2 – 4 czerwca 2002, 
[red.] J. Łukasiewicz, Rzeszów 2002, s. 458.

45 Zob.: wyrok TK z dnia 4 kwietnia 2001 r., K. 11/00, LEX nr 46869. Zgodnie z orzecznic-
twem TK przedmiotem prawa do godności jest stworzenie każdemu człowiekowi takiej sytuacji, 
by miał możliwość autonomicznego realizowania swojej osobowości, ale przede wszystkim, by nie 
stawał się przedmiotem działań ze strony innych (zwłaszcza władzy publicznej) i nie stanowił tylko 
instrumentu w urzeczywistnianiu ich celów. Obowiązek poszanowania godności człowieka należy 
z jednej strony rozumieć jako zakaz podejmowania przez władze publiczne jakichkolwiek działań, 
które naruszałyby godność człowieka (aspekt negatywny), a z drugiej – jako nakaz podejmowania 
przez władze publiczne takich działań, które ochronią jednostkę przed sytuacjami nie do pogodze-
nia z jej godnością (aspekt pozytywny).

46 M. Granat, Godność człowieka z art . 30 Konstytucji RP jako wartość i jako norma prawna, 
„Państwo i Prawo” 2014, nr 8, s. 3 – 22.

47 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności została podpisana 
w Rzymie 4 listopada 1950 r. (Dz.U. 1992 nr 85 poz. 427; 1993 nr 61, poz. 284 i 285).

48 Przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji określają, jakie składniki 
majątku zobowiązanego nie podlegają egzekucji.
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Ustawodawca przyznał uczestnikom postępowania szeroki katalog instrumen-
tów prawnych, których celem jest ochrona ich praw, począwszy od różnego rodzaju 
wniosków, które w toku postępowania mogą być składane, przez środki zaskarże-
nia, środki nadzoru i środki kontroli sądowej, a na środkach nadzwyczajnych koń-
cząc. Wszystkie te uprawnienia w istotny sposób wyznaczają granice stosowania 
przymusu egzekucyjnego. Ramy działania organu egzekucyjnego oraz wierzyciela 
wyznaczają też sankcje za nieprzestrzeganie ustanowionych w ustawie reguł, w tym 
możliwość dochodzenia przez zobowiązanego, na podstawie przepisów Kodeksu 
cywilnego, odszkodowania za wyrządzoną szkodę.

W świetle powyższego można sformułować tezę, iż w demokratycznym pań-
stwie prawa nie ma swobody w stosowaniu przymusu, nawet w imię zapewnienia bez-
pieczeństwa finansowego państwa. Stosowanie środków przymusu może odbywać się 
wyłącznie zgodnie z prawem i w granicach prawa, zgodnie z koncepcją państwa prawa. 
Idea państwa prawa wyrażona została w art. 2 Konstytucji, a oznacza ona przede 
wszystkim, że prawo jest wiążące również dla władzy, zaś obywatelowi przyznaje się 
gwarancje poszanowania jego praw i ochrony przed samowolą władzy. W pełni po-
dzielam pogląd, że władza jest zawsze ograniczona, nawet gdy jest demokratycznie 
legitymizowana przez wolę obywatelską49.

Dobrowolne wykonywanie obowiązków

W literaturze przedmiotu zawsze mocno akcentowane było znaczenie dobro-
wolności wykonania obowiązków oraz powinności sięgania przez administrację pu-
bliczną, w pierwszej kolejności, do środków profilaktycznych50. Zdaniem Zbignie-
wa Leońskiego, samo prawo i związany z nim przymus państwowy nie może być 
lekarstwem na wszystko, stąd uzasadnione jest sięganie do arsenału środków od-
działywania wychowawczego, uświadamiającego, propagandowego51. W podobnym 
tonie wypowiada się Jan Jendrośka. Autor ten uważa, iż administracja powinna 
stwarzać takie warunki, w których stosowanie przymusu administracyjnego będzie 
potencjalnie niepotrzebne. Polityka państwa w kwestii dobrowolnego wykonania 
prawa powinna polegać na stworzeniu warunków, które nie tylko zmniejszają do 
minimum możliwość naruszenia prawa, ale również zachęcają do przestrzegania 

49 H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna . Zagadnienia ogólne, Warszawa 1998, 
s. 20.

50 Z. Leoński, Nauka administracji, Warszawa 1999, s. 117; A. Gryniuk, dz. cyt., s. 109; J. Su-
pernat, Prakseologiczne przesłanki sprawności egzekucji administracyjnej, [w:] System egzekucji admi-
nistracyjnej, [red.] J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, Warszawa 2004, s. 50.

51 Z. Leoński, Nauka administracji..., s. 116.
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przepisów52. Eugeniusz Smoktunowicz podkreśla, iż ideałem demokratycznego 
państwa prawnego jest dobrowolne wykonywanie obowiązków53.

O powinności stworzenia podmiotom indywidualnym warunków do dobrowol-
nego wykonania obowiązku, stanowi Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Eu-
ropy, przyjęta w dniu 9 września 2003 r. W akcie tym wyraźnie zaznaczono, iż zo-
bowiązany, na którego nałożono określony obowiązek, musi mieć możliwość jego 
dobrowolnego wykonania, w rozsądnym terminie, a brak takiej możliwości musi 
mieć swoje uzasadnienie. Zasady egzekucji (wykonania) aktów administracyjnych 
i stosowania przymusu zawierają też przepisy rekomendacji Komitetu Ministrów 
Rady Europy CM/Rec (2007) 7 z dnia 20 lipca 2007 r. – Prawo do dobrej admi-
nistracji. Przepis art. 20 tego aktu stanowi, iż przed zastosowaniem określonego 
środka egzekucyjnego organ publiczny powinien – przy zachowaniu rozsądnego 
terminu, z zastrzeżeniem dotyczącym nagłych wypadków – wezwać osobę prywat-
ną do dobrowolnego wykonania ciążącego na niej obowiązku.

Niezmiernie istotne zatem jest podejmowanie przez organy administracji dzia-
łań zmierzających do dobrowolnego wykonywania obowiązków. Jak podkreśla się 
w piśmiennictwie, w istocie służy temu szereg zasad ogólnych, które powinny być 
stosowane już na etapie postępowania orzekającego, w tym zasada przekonywa-
nia, zasada obowiązku pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa, czy 
zasada czynnego udziału strony w postępowaniu. Taką zasadą jest też wynikająca 
z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – zasada zagrożenia, której 
istotą jest uświadomienie zobowiązanemu następstw niezrealizowania obowiązku 
w określonym terminie, a tym samym dobrowolne wykonanie tego obowiązku54. 
W mojej ocenie, w sferze poboru danin publicznych istotne może być w szcze-
gólności nietraktowanie wszystkich podatników jako podmiotów działających na 
granicy prawa, czy jako tych, którzy chcą upłynnić swój majątek bez zaspokojenia 
wierzyciela (zupełnie odrębną kwestią jest właściwa ocena przez wierzyciela ryzyka 
niewykonania obowiązku). Takie podejście może bezpośrednio wpływać na utra-
tę zaufania obywatela względem administracji oraz wywoływać wręcz odwrotne 
działanie, a w konsekwencji przyczynić się do obniżenia poziomu bezpieczeństwa 
finansowego państwa.

Optymistyczne jest to, że organy odpowiedzialne za wykonanie budżetu coraz 
bardziej dostrzegają znaczenie dobrowolności wykonania obowiązków. Widoczne 
jest też tworzenie aktów prawnych, w których wprost formułowane są zadania dla 
administracji, w postaci konieczności podejmowania działań o charakterze eduka-

52 J. Jendrośka, Przymus administracyjny . . ., s. 131, 152.
53 E. Smoktunowicz, Egzekucja administracyjna i sądowa . Teksty, orzecznictwo, piśmiennictwo, 

indeks rzeczowy, Warszawa 1995, s. 18 .
54 A. Skoczylas, Przymusowe wykonanie obowiązków publicznoprawnych, [w:] Postępowanie 

administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne, [red.] K. Celińska-Grzegorczyk, R. Hauser, 
W. Piątek, W. Sawczyn, A. Skoczylas, Warszawa 2013, s. 233.
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cyjnym, ukierunkowanych na podnoszenie świadomości oraz dobrowolne wykony-
wanie obowiązków55.

Podsumowanie

Dla zapewnienia bezpieczeństwa finansowego państwa możliwość uruchomie-
nia przymusu egzekucyjnego w wypadku niewykonania obowiązków o charakte-
rze publicznoprawnym jest kwestią niezmiernie istotną. Niewykonanie ustalonego 
zgodnie z prawem obowiązku podważa bowiem sens jego wprowadzenia56, przy 
czym podkreślić należy, iż organy administracji stosując środki przymusu nie mogą 
nadużywać prawa i swojej przewagi z racji posiadanego władztwa państwowego, 
lecz muszą działać zgodnie z obowiązującymi procedurami. W mojej ocenie, bar-
dziej istotne znaczenie ma jednak reguła przekonywania, która powinna przeni-
kać całokształt działań administracji. Wzmacnianie dobrowolnego wypełniania 
obowiązków powinno być podstawowym narzędziem zapewniającym wpływy do 
budżetu państwa, a tym samym bezpieczeństwo finansowe państwa. Nie trzeba 
dowodzić, że takie podejście pozwala na zmniejszenie kosztów funkcjonowania ad-
ministracji oraz umożliwia uniknięcie konieczności podejmowania działań uciąż-
liwych dla zobowiązanych. Postępowanie egzekucyjne ponadto jest niejednokrot-
nie długotrwałe, a przy tym obarczone ryzykiem niewyegzekwowania należności. 
Niewątpliwie administracja powinna stwarzać takie warunki, w których stosowanie 
przymusu będzie potencjalnie niepotrzebne, gdyż bezsprzecznie bardziej opłaca się 
podejmować wysiłki prewencyjne, niż dopuścić do wystąpienia zagrożenia.
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THE LIMITS OF ENFORCEMENT/COERCION 
PROCEEDINGS IN THE RECOVERY OF PUBLIC LAW 

RECEIVABLES

Summary: The long-term assurance of financial security of the state- understood in terms of its 
efficient functioning- cannot be ascertained without appropriate financial inflows. The proper 
execution of all public obligation duties by its administrative entities is therefore of the foremost 
significance. Regrettably society in its totality does not represent an exemplary organized group 
and obligations are often fulfilled very reluctantly, which requires some form of state coercion. 
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The aim of this article is to point out the elements staking out the limits in the application of en-
forcement penalties, as well as an attempt to assess the element of voluntariness in the payment 
of public receivables. However, even though public funds are subject to fiscal state sovereignty 
– one of its elements being the application of law enforcement proceedings in order to recover 
liabilities – it must not be that enforcement mechanisms applied are haphazardly and without 
legal guidelines. Therefore all executive measures taken in order to achieve the lowest level of li-
ability towards the State budget and the highest efficiency ratio in the recovery of due payments 
have always be applied within the legal framework of public law.

Key words: enforcement proceedings, limits of coercion measures, voluntary performance of du-
ties, public law claims.


