
Legenda do tabeli nr 7: 
 

Kody możliwości działania 
------------- - brak możliwości działania organów PSP 

    
 

- działanie organu w pierwszej instancji 

 
 

- działanie organu w pierwszej instancji niezaskarżalne w trybie odwoławczym (brak możliwości złożenia odwołania lub zażalenia) 

 
 

- działanie organu w drugiej instancji 

 - postępowanie egzekucyjne nie jest prowadzone przez organy PSP. Organ PSP, jako wierzyciel, staje się stroną postępowania 
(dotyczy obowiązków o charakterze pieniężnym, prowadzonych na wniosek KP(M) PSP przez naczelnika urzędu skarbowego)  

 Uczestnicy postępowania egzekucyjnego 
KP(M) PSP - komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej – wierzyciel (art. 1a pkt 13 EGZ), podmiot uprawniony do żądania 

wykonania obowiązku w postępowaniu egzekucyjnym;  w odniesieniu do obowiązków o charakterze niepieniężnym w sprawach 
ochrony przeciwpożarowej jest jednocześnie wierzycielem oraz organem egzekucyjnym 

KW PSP - komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 
KG PSP - komendant główny Państwowej Straży Pożarnej 
wierzyciel - rozumie się przez to podmiot uprawniony do żądania wykonania obowiązku (lub jego zabezpieczenia) w administracyjnym 

postępowaniu egzekucyjnym (lub zabezpieczającym); wierzycielem w zakresie obowiązków o charakterze niepieniężnym w 
sprawach ochrony przeciwpożarowej jest KP(M) PSP (art. 1a pkt 13 EGZ) 

zobowiązany - rozumie się przez to osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobę fizyczną, która 
nie wykonała w terminie obowiązku o charakterze pieniężnym lub obowiązku o charakterze niepieniężnym, a w postępowaniu 
zabezpieczającym – również osobę lub jednostkę, której zobowiązanie nie jest wymagalne albo jej obowiązek nie został ustalony 
lub określony, ale zachodzi obawa, że brak zabezpieczenia mógłby utrudnić lub udaremnić skuteczne przeprowadzenie egzekucji, 
a odrębne przepisy na to zezwalają (art. 1a pkt 20 EGZ) 

organ 
egzekucyjny 

- rozumie się przez to organ uprawniony do stosowania w całości lub w części określonych w EGZ środków służących 
doprowadzeniu do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym lub obowiązków o charakterze 
niepieniężnym oraz zabezpieczania wykonania tych obowiązków (art. 1a pkt 7 EGZ); organem egzekucyjnym obowiązków o 
charakterze niepieniężnym w sprawach ochrony przeciwpożarowej jest KP(M) PSP (art. 20 § 1 pkt 4 EGZ), organem 
egzekucyjnym obowiązków o charakterze pieniężnym – właściwy miejscowo naczelnik urzędu skarbowego (art. 19 ust. 1 EGZ, § 
6 WYK) 

WSA - wojewódzki sąd administracyjny, właściwy dla miejsca lokalizacji organu II instancji w postępowaniu administracyjnym i 
egzekucyjnym 

Ustawy i rozporządzenia 
k.p.a. - ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 
PSP - ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (DzU z 2009 r. nr 12, poz. 68 z późn. zm.) 
EGZ - ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DzU z 2005 r. nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) 
WYK - rozporządzenie ministra finansów z 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz U nr 137, poz. 15-41 z późn. zm.) 
PPSA - ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) 
Działania organu PSP jako wierzyciela i organu egzekucyjnego 
decyzja - Akt władczy organu rozstrzygający o istocie sprawy (nakładający obowiązek lub dający/odbierający uprawnienie), o którym mowa 

w art. 104-113 k.p.a.. Środkiem zaskarżenia decyzji administracyjnej jest odwołanie (art. 127-140 k.p.a.), w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania decyzji oraz żądanie  wznowienia postępowania (art. 145-152 k.p.a.), żądanie zmiany bądź uchylenia decyzji (art. 154, 
155 k.p.a.), żądanie stwierdzenia nieważności decyzji (art. 156-159 k.p.a.) 

decyzja 
ostateczna 

- Decyzja wydana w postępowaniu administracyjnym, od której nie służą środki odwołania ze względu na przekroczenie terminu na 
wniesienie odwołania od decyzji organu I instancji lub wyczerpanie trybu odwoławczego przed organem II instancji 

postanowienie - Akt władczy organu wydany w toku postępowania, dotyczący poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie 
rozstrzygający o istocie sprawy (art. 123 § 2 k.p.a.). Środkiem zaskarżenia postanowienia jest zażalenie (art. 141-144 k.p.a., mają 
tu też zastosowanie przepisy dotyczące odwołań od decyzji), żądanie  wznowienia postępowania (art. 145-152 k.p.a.), żądanie 
stwierdzenia nieważności postanowienia (art. 156-159 k.p.a.). Zasadą jest, że  rozstrzygnięcie i zajmowane przez organ 
egzekucyjny lub wierzyciela stanowisko w sprawach dotyczących postępowania egzekucyjnego następuje w formie postanowienia 
(art. 17 § 1 EGZ), o ile ustawy w tym zakresie nie stanowią inaczej.  

upomnienie - Czynność administracyjna – pisemne wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę 
postępowania egzekucyjnego, poprzedzająca wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne może być 
wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia (art. 15 ust. 1 EGZ). 

tytuł 
wykonawczy 

- Wystawiony przez wierzyciela – KP(M) PSP – dokument, którego wydanie oznacza wszczęcie postępowania egzekucyjnego; 
środkiem zaskarżenia tytułu wykonawczego jest zarzut (art. 27 § 1 pkt 9 EGZ, podstawy zarzutu – art. 33 EGZ). 

grzywna w 
celu 
przymuszenia 

- Wystawiony przez organ egzekucyjny – KP(M) PSP akt w formie postanowienia, mający na celu wykonanie przez zobowiązanego 
obowiązku poprzez uszczuplenie jego zasobów finansowych. Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana zarówno na 
osoby fizyczne, jak i osoby prawne, a także na jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

przymus 
bezpośredni 

- Przymus bezpośredni polega na doprowadzeniu do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji drogą zagrożenia 
zastosowania lub drogą zastosowania bezpośrednio skutecznych środków, nie wyłączając siły fizycznej, w celu usunięcia oporu 
zobowiązanego i oporu innych osób, które stoją na przeszkodzie wykonaniu obowiązku (art. 148 § 1 EGZ). 
W szczególności przymus bezpośredni stosuje się w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanego opuszczenia 
nieruchomości, lokalu (pomieszczenia), wydania rzeczy, zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania innej osobie w 
wykonywaniu jej praw, a także w przypadkach, gdy ze względu na charakter obowiązku stosowanie innych środków 
egzekucyjnych nie jest możliwe (art. 148 § 2 EGZ). 

Środki zaskarżenia 
zarzut - Czynność skargowo-odwoławcza przysługująca zobowiązanemu w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Zarzut 

wnosi się  w terminie do 7 dni od dnia otrzymania tytułu wykonawczego (art. 27 § 1 pkt 9 EGZ). Wniesienie przez zobowiązanego 
zarzutu w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego nie wstrzymuje tego postępowania (art. 35 § 1EGZ).  

zażalenie - Środek zaskarżenia postanowienia w postępowaniu administracyjnym (art. 141-144 k.p.a.) i egzekucyjnym (art. 17 § 1 egz). 
Zażalenie wnosi się w terminie do 7 dni od dnia otrzymania postanowienia. 

wniosek o 
zaniechanie 

- Możliwość zgłoszenia do KP(M) PSP (organu egzekucyjnego) wniosku o zaniechanie dalszego stosowania wykonania 
zastępczego, jeżeli wykonawca na to się godzi, a zobowiązany złożył oświadczenie, że egzekwowany obowiązek wykona w 
terminie przez organ egzekucyjny wskazanym. Organ egzekucyjny uwzględni wniosek, jeżeli uzna to oświadczenie za niebudzące 
wątpliwości. Organ egzekucyjny może uzależnić wyrażenie zgody na wniosek zobowiązanego od złożenia przez niego 
zabezpieczenia wykonania egzekwowanego obowiązku w formie, jaką uzna za wskazaną. 

 


