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Streszczenie 

 

Niniejszy artykuł przedstawia problematykę pozycji prawnej wierzyciela publicznoprawnego w 

szeroko pojętym postępowaniu cywilnym. Nie stanowi on kompleksowego opracowania w tym 

przedmiocie, lecz sprowadza się do omówienia kwestii wybranych. Dobór omówionych 

zagadnień podyktowany został bądź to częstotliwością zastosowania podanych instytucji 

prawnych (np. zbieg egzekucji, wyjawienie majątku czy też actio pauliana) bądź też ich 

ciekawością i wyjątkowością w zastosowaniu (ustalenie istnienia lub wysokości dochodzonej 

należności pieniężnej). Autor szczególną uwagę zwraca na kwestie praktyczne, dotyczące 

chociażby konieczności uiszczania opłat sądowych przez wierzyciela publicznoprawnego. 

 

 

Abstract 

The present article depicts issues related to the position of the public creancer in the large-

understanding civil process. It does not constitute a complex compilation in this case, but focuses 

on certain questions. The choice of discussed questions is determined both frequency of using of 

mentioned law institutions (e.g. convergence of execution, disclosure of wealth or actio pauliana) 

and the curiosity and uniqueness of them in using (adjudication of existence or amount of  

claimed charge). The author emphasizes the practical questions, related to for instance necessity 

of paying of stamp duties by public creancer.  
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Wprowadzenie 

 

 Przedmiotem a zarazem celem niniejszego opracowania jest analiza i ukazanie pozycji 

prawnej wierzyciela publicznoprawnego
2
 występującego w charakterze uczestnika szeroko 

pojętego postępowania cywilnego. Pojęciem wierzyciela publicznoprawnego autor niniejszego 

artykułu określa jeden z trzech obligatoryjnych podmiotów administracyjnego postępowania 

egzekucyjnego, obok zobowiązanego oraz organu egzekucyjnego
3
. Zgodnie z przepisem art. 1a 

pkt 13 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
4
 

wierzycielem jest podmiot uprawniony do żądania wykonania obowiązku lub jego 

zabezpieczenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym. Przepis 

art. 5 § 1 doprecyzowuje pojęcie wierzyciela publicznoprawnego definiując go jako organ 

administracji publicznej, instytucję prawa publicznego a w szczególnych przypadkach nawet 

podmiot prawa prywatnego, na którego rzecz wydane zostało orzeczenie lub którego interesy 

prawne zostały naruszone w wyniku niewykonania obowiązku. Sygnalizacyjnie warto wskazać, 

iż pojęcie to należy stanowczo odróżnić od pojęcia wierzyciela publicznego, występującego jako 

równorzędny podmiot obrotu prywatnoprawnego bądź to jako Skarb Państwa reprezentowany 

przez odpowiednie stationes fisci bądź też jako jednostka samorządu terytorialnego 

reprezentowana przez przypisane sobie stationes municipii. Przesłanką wyróżniającą 

podmiotowość publicznoprawną wierzyciela publicznoprawnego jest zatem nie tyle publiczny 

charakter podmiotu dochodzącego wykonania danego obowiązku ale publicznoprawny charakter 

obowiązku, jakiego realizacji ten wierzyciel dochodzi. Podział na wierzycieli publicznoprawnych 

i prywatnoprawnych (obejmujących swym zakresem wierzycieli publicznych i prywatnych) ma 

zatem charakter stricte przedmiotowy a nie podmiotowy.  

 Podobnie jak w sądowym (cywilnym)
5
 postępowaniu egzekucyjnym, wierzyciel 

publicznoprawny jest gospodarzem postępowania egzekucyjnego – od niego bowiem zależy nie 
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tylko jego wszczęcie (wysłanie upomnienia oraz wystawienie tytułu wykonawczego i przesłanie 

go wraz z wnioskiem do organu egzekucyjnego) i skuteczne prowadzenie (wskazanie przez 

wierzyciela w tytule wykonawczym składników majątku zobowiązanego, z których ma być 

prowadzona egzekucja oraz środka egzekucyjnego, jaki powinien zostać zastosowany
6
) ale 

również sam tok tego postępowania - wierzyciel publicznoprawny może bowiem autonomicznie 

spowodować  jego zawieszenie
7
, podjęcie

 8
 a nawet umorzenie

9
. Inaczej jednak niż w sądowym 

postępowaniu egzekucyjnym, wierzyciela wiąże zasada obligatoryjności postępowania 

egzekucyjnego, zgodnie z którą wierzyciel nie dysponuje swobodą w rozporządzaniu swoją 

wierzytelnością, ale musi bezwarunkowo dochodzić jej zaspokojenia
10

. Wszczęcie, prowadzenie i 

zakończenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego nie zależy więc od swobodnego 

uznania wierzyciela publicznoprawnego
11

. 

 Występowanie wierzyciela w postępowaniu cywilnym ma charakter wyjątkowy. Podobnie 

odosobniony jest styl jego funkcjonowania w tym postępowaniu, zupełnie różny od typowo 

administracyjnego (władczego) charakteru podejmowanych przez niego czynności, stąd też 

reguły i przepisy stosowane w tym postępowaniu ulegają wyraźnemu odchyleniu od wzorcowych 

przypadków. Wynika to z faktu, że wierzycielem w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

jest z reguły organ administracji publicznej lub instytucja reprezentująca w tym przypadku 

państwo lub jednostkę samorządu terytorialnego. Implikuje to stwierdzenie, że wierzyciel w 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest instytucją postępowania administracyjnego. 

Tymczasem w postępowaniu cywilnym uczestnicy muszą wykazywać się cywilną zdolnością 

procesową, zgodnie z przepisem art. 64 k.p.c.
12

. W odniesieniu do wierzyciela 

publicznoprawnego może to rodzić dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest opcja, w której 
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wierzyciel występuje w postępowaniu cywilnym nadal jako organ administracji publicznej, a nie 

jako podmiot postępowania cywilnego. Pozycja wierzyciela publicznoprawnego pozostałaby 

zatem stricte pozycją procesową administracyjną, a nie cywilną. Przykładowo dla zobrazowania, 

należy wskazać, że w sądowym postępowaniu egzekucyjnym w roli wierzyciela 

publicznoprawnego nie występowałby wówczas ani Powiat Starachowicki, czy też Miasto 

Kraków jako jednostki samorządu terytorialnego, ani też Skarb Państwa – Starosta Kielecki, czy 

też Skarb Państwa - Minister Finansów jako statio fisci, ale Starosta Starachowicki, czy też 

Prezydent Miasta Kraków albo Starosta Kielecki lub Minister Finansów jako organy 

administracji publicznej. Drugie rozwiązanie przedstawia się następująco: Przyjmując, że stroną 

postępowania przed sądem cywilnym musi być podmiot o charakterze cywilnoprawnym, 

dochodzić musi niejako do swego rodzaju transformacji wierzyciela publicznoprawnego o 

charakterze  procesowym – przykładowo Starosty Kieleckiego w wierzyciela cywilnoprawnego – 

Skarb Państwa – Starostę Kieleckiego lub Powiat Kielecki (w zależności od tego, czy źródłem 

dochodzonej należności jest orzeczenie wydane w wykonaniu zadań z zakresu administracji 

rządowej czy samorządowej). Powyższe rozważania nie są bynajmniej jedynie teoretyczną 

dywagacją, gdyż ich wynik rodzi skutki natury praktycznej, dotyczące chociażby istnienia 

obowiązku uiszczania opłat sądowych po stronie wierzyciela, albowiem zgodnie z przepisem art. 

94 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2014, 

poz. 1025 ze zm.) "Skarb Państwa nie ma obowiązku uiszczania opłat", zaś jednostki samorządu 

terytorialnego owszem taki obowiązek mają. Przyjmując, że w przedmiotowym przypadku 

wierzyciel publicznoprawny – Prezydent Miasta Kraków, nie przeszedłby ów swego rodzaju 

transformacji przy inicjacji postępowania cywilnego, wówczas niewyjaśnione byłyby 

wątpliwości, czy jest on zobowiązany do uiszczania opłat sądowych, czy też nie. Stąd też wydaje 

się zasadnym przyjąć za prawidłowe drugie z prezentowanych rozwiązań.  

 Należy jednak stwierdzić, że sytuacje, w których wierzyciel publicznoprawny może stać 

się podmiotem postępowania cywilnego są wyjątkiem – odstępstwem od reguły cywilnoprawnej 

podmiotowości jego uczestników, charakteryzujących się przecież równorzędnością stron, a nie 

nadrzędnością państwa nad obywatelem, stąd też możliwość ich zaistnienia za każdym razem 

winna wynikać ze szczególnych uregulowań rangi ustawowej. Sąd powszechny powołany jest 

bowiem „do sprawowania kontroli funkcjonowania administracji publicznej jedynie w przypadku 



wyraźnego umocowania przepisem ustawowym”
13

. Tak też dzieje się w większości przypadków, 

jako że są to sprawy cywilne jedynie w znaczeniu formalnym. W ostatnich dekadach jednak tę 

samą możliwość występowania wierzyciela publicznoprawnego jako uczestnika postępowania 

cywilnego zaczęły wyprowadzać sądy na zasadzie analogiae legis (np. actio pauliana). W tych 

przypadkach mamy jednak do czynienia ze sprawami cywilnymi w znaczeniu iście materialnym, 

zaś wierzyciel publicznoprawny staje się de facto podmiotem stosunku cywilnoprawnego 

materialnego.  

 Występowanie wierzyciela publicznoprawnego w postępowaniu cywilnym wiąże się 

zatem ściśle ze zmianą jego sytuacji prawnej, dotąd wyczerpująco uregulowanej w przepisach 

u.p.e.a., zaś z chwilą zainicjowania tego postępowania określanej bądź to całościowo bądź też 

częściowo przez przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
14

.  

Z przepisów dwóch w/w ustaw można wywieść przynajmniej kilka sytuacji, w których 

wierzyciel publicznoprawny może stać się uczestnikiem postępowania cywilnego, zaś sąd 

powszechny determinantem przebiegu postępowania egzekucyjnego w administracji
15

. Warto w 

tym miejscu dokonać wyczerpującego ich wyliczenia. W pierwszej kolejności należy wymienić 

instytucję zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej (art. 763 k.p.c. i art. 12 oraz 62 u.p.e.a.) 

jako najczęściej stosowaną, a także wynikającą z niej możliwość wystosowania skargi na 

czynności komornika (767 k.p.c.). Następnie wskazać trzeba na instytucję wyjawienia majątku 

(art. 71 u.p.e.a. w zw. z art. 913-921
2
 k.p.c.), powództwo o ustalenie istnienia lub wysokości 

dochodzonej należności pieniężnej (art. 189 k.p.c. i art. 32a § 1 oraz 35a u.p.e.a.), instytucje 

powództw przeciwegzekucyjnych (powództwo opozycyjne, powództwo ekscydencyjne), 

możliwość wnioskowania o stwierdzenie nabycia spadku, składania wniosków o wpis ostrzeżenia 

do księgi wieczystej, wreszcie inicjowania postępowania rejestrowego w zakresie wpisu 

zobowiązanego do rejestru dłużników. 

W ramach niniejszej publikacji omówione zostaną trzy takie sytuacje. W pierwszej 

kolejności dokonana zostanie analiza zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej. Następnie 
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przedmiotem rozważań stanie się instytucja wyjawienia majątku na wniosek składany w oparciu 

o przepis art. 71 u.p.e.a. Ostatnim wątkiem z w/w będzie natomiast wytoczenie powództwa o 

ustalenie istnienia lub wysokości dochodzonej należności pieniężnej. Ponadto omówiona zostanie 

również sytuacja wytoczenia skargi pauliańskiej przez wierzyciela publicznoprawnego, jako 

okoliczność wyjątkowa, w której wierzyciel występuje nie tylko jako uczestnik postępowania 

cywilnego (stosunku cywilnego formalnego), ale również jako podmiot stosunku 

cywilnoprawnego materialnego.  

Możliwość zastosowania tych instytucji przez wierzyciela publicznoprawnego czy też 

jego w nich uczestnictwa, autor niniejszej publikacji wyprowadza bezpośrednio z przepisów 

prawa i to na ich analizę oraz traktującego na ich temat orzecznictwa poświęcona zostanie w 

głównej mierze jej treść.  

 

Wierzyciel w sytuacji zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej 

Pierwszą z instytucji postępowania cywilnego, w których wierzyciel publicznoprawny 

dysponuje podmiotowością procesową jest rozstrzyganie zbiegu egzekucji administracyjnej i 

sądowej, który nastąpił przed wejściem w życie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - 

Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
16

, tj. 

przed dniem 8 września 2016 r. Zgodnie zarówno z przepisem art. 62 u.p.e.a. jak i art. 773 § 1 

k.p.c. w brzmieniu sprzed zmiany, rozstrzygnięcia zbiegu dokonuje sąd rejonowy, w którego 

okręgu wszczęto egzekucję. Z takim zbiegiem egzekucji mamy do czynienia wówczas, gdy do 

tego samego przedmiotu lub prawa, należącego do tego samego dłużnika/zobowiązanego, 

zarówno administracyjny jak i sądowy organ egzekucyjny prowadził, a przynajmniej wszczął 

egzekucję. Należy przy tym zaznaczyć, że chodzi tu o egzekucję sensu stricte rozumianą jako 

konkretne czynności egzekucyjne ukierunkowane na przymusową realizację wierzytelności, a nie 

jako postępowanie egzekucyjne obejmujące również czynności poprzedzające (upomnienie) jak i 

następujące po (podział sumy uzyskanej z egzekucji,  postanowienie o umorzeniu) dokonanej 

egzekucji
17

. Jeżeli zatem do danej rzeczy lub prawa (np. do środków zgromadzonych na 

rachunku bankowym) komornik sądowy skieruje egzekucję na etapie, w którym administracyjny 
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 Dz.U. z 2015 r., poz. 1311 
17

 por. W. Piątek, Komentarz do art. 62 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji [W:] Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz. (red.) R. Hauser, A. Skoczylas, 

Warszawa 2016, s. 299.  



organ egzekucyjny będzie dokonywał podziału sumy uzyskanej z egzekucji, nie dojdzie wówczas 

do zbiegu.  

Również na początku rozważań należy wskazać, że instytucja zbiegu egzekucji 

administracyjnej i sądowej dotyczy jedynie egzekucji świadczeń pieniężnych, ponieważ „każdy z 

organów prowadzących egzekucję świadczeń niepieniężnych skierowaną do tego samego przedmiotu 

realizuje przymusowo obowiązki o tak różnym charakterze, że wyklucza to możliwość przekazania 

jednemu z tych organów obu egzekucji do łącznego prowadzenia”
18

. Nie wyklucza to jednak problemu 

oddziaływania czynności egzekucyjnych jednego organu na postępowanie drugiego, który w literaturze 

przedmiotu znany jest jako tzw. szeroko pojęty zbieg egzekucji
19

.  

Zgodnie z powyżej przywołanymi przepisami, organy egzekucyjne, tak sądowy jak i 

administracyjny z chwilą uzyskania wiadomości o zbiegu, czy to z urzędu czy to na wniosek 

wierzyciela lub zobowiązanego/dłużnika, wstrzymują czynności egzekucyjne i przekazują akta 

egzekucji sądowi rejonowemu, celem rozstrzygnięcia który z nich ma dalej prowadzić w trybie 

właściwym dla danego organu łącznie egzekucje z tej rzeczy lub prawa majątkowego, do którego 

nastąpił zbieg egzekucji. Właściwym miejscowo jest sąd rejonowy, w którego okręgu znajduje 

się siedziba komornika lub administracyjnego organu egzekucyjnego, który pierwszy wszczął 

egzekucję w stosunku do tej rzeczy lub prawa
20

.  

Od tego momentu administracyjny organ egzekucyjny przyjmuje pozycję wierzyciela 

egzekwującego, który winien podejmować wszelkie niezbędne czynności wspomagające 

skuteczną egzekucję, albowiem odtąd przysługuje mu prawo składania środków prawnych, w 

tym m.in. zażaleń na postanowienia sądu oraz skarg na czynności komornika
21

. Wierzyciel 

publicznoprawny natomiast pozostaje nadal wierzycielem (przez piśmiennictwo nazywanym 

odtąd wierzycielem właściwym
22

) i staje się stroną postępowania sądowego, której również 

przysługują w nim takie same kompetencje, jak organowi egzekucyjnemu (art. 773 § 4 k.p.c.).  
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 O. Marcewicz, Komentarz aktualizowany do art. 773 Kodeksu postępowania cywilnego, stan prawny na dzień 1 

kwietnia 2014 r., LEX 2014, nb. 2. 
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Na podkreślenie zasługuje fakt, że do zbiegu może dojść jedynie wówczas, gdy 

zobowiązanym i dłużnikiem a jednocześnie właścicielem rzeczy lub prawa jest ten sam podmiot. 

Jeżeli więc przedmiotem obu egzekucji jest to samo prawo lub rzecz, jednakże ich właścicielami 

według tytułów wykonawczych (sądowego i administracyjnego) są różne podmioty (oznaczenie 

dłużnika jest inne niż zobowiązanego), to mamy do czynienia ze zbiegiem pozornym. W 

orzecznictwie wyrażono jasny pogląd, iż „nie zachodzi zbieg egzekucji administracyjnej i 

sądowej do tej samej rzeczy, jeżeli administracyjny organ egzekucyjny i komornik prowadzą 

egzekucję przeciwko różnym dłużnikom"
23

. Do takich sytuacji dochodzi, gdy dłużnik 

wierzytelności cywilnoprawnej zbędzie należącą do niego rzecz lub prawo zobowiązanemu już 

po ich zajęciu. 

Rozstrzygnięcie w tym przedmiocie zapada w terminie 14 dni, w drodze postanowienia, 

wydawanego przez sąd bądź przez referendarza sądowego. Zarówno w doktrynie, jak i w 

judykaturze nie ma wątpliwości, że termin ten ma charakter instrukcyjny, z uwagi na fakt, że 

ustawodawca nie wyznaczył początku jego biegu
24

. Na postanowienie sądu przysługuje 

administracyjnemu organowi egzekucyjnemu i stronom zażalenie lub skarga (art. 773 § 4 k.p.c.).  

W stanie prawnym po noweli z dnia 16 września 2011 r., nie ma już wątpliwości, że 

dalsze łączne prowadzenie obu egzekucji dotyczy jedynie rzeczy lub prawa, co do których 

nastąpił zbieg. Oznacza to, że w pozostałym zakresie zastosowanych przez organy środków 

egzekucyjnych, w odniesieniu do których zbieg nie nastąpił, organy egzekucyjne administracyjny 

i sądowy dalej prowadzą egzekucję w sposób autonomiczny. Rozwiązanie to miałoby swoje 

racjonalne uzasadnienie, gdyby jednocześnie stworzona została możliwość kontynuacji egzekucji 

w zakresie, co do którego zbieg nie nastąpił, tymczasem zachowana została ustawowa 

konieczność wstrzymania przez organy egzekucyjne wszelkich czynności egzekucyjnych oraz 

przekazania sądowi całości akt egzekucyjnych. A przecież zbieg dotyczy jedynie przedmiotu lub 

prawa, co do którego on nastąpił, zaś po jego rozstrzygnięciu, egzekucja w pozostałym zakresie 

jest prowadzona bez żadnych zmian – skąd zatem wynika konieczność wstrzymywania czynności 

egzekucyjnych, która de facto służy jedynie zobowiązanemu. To zobowiązany bowiem w ten 
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sposób zyskuje kolejnych kilka miesięcy, ciesząc się z użytkowania swoich składników 

majątkowych. Przez ten zabieg legislacyjny, zobowiązany w istocie otrzymał zatem kolejną 

możliwość zablokowania postępowania egzekucyjnego. Powyższe względy stricte pragmatyczne 

przeważają swoją mocą rozumowanie jurysprudencji i judykatury, prezentowane jeszcze przed 

nowelizacją przepisu art. 773 § 1 k.p.c., a sprowadzające się jedynie do literalnej wykładni tego 

przepisu
25

. Względy te w tym samym okresie także były niejednokrotnie przedmiotem aprobaty 

ze strony sądów i przedstawicieli doktryny, którzy wyprowadzali je bezpośrednio z wykładni 

celowościowej przedmiotowego przepisu
26

. Również zdaniem autora niniejszej publikacji nie ma 

wątpliwości, iż organ egzekucyjny wskazany w postanowieniu sądu, od momentu 

uprawomocnienia się tego postanowienia, powinien być właściwy do prowadzenia obu egzekucji 

łącznie w całości, a nie tylko w części dotyczącej przedmiotu lub prawa, co do którego nastąpił 

zbieg. Takie rozwiązanie byłoby celowe, albowiem eliminowałoby chaotyczną wielość 

podmiotów legitymowanych do prowadzenia egzekucji w danej sprawie a także niwelowałoby 

zagrożenie ponownego zaistnienia zbiegów w przyszłości. Ewentualność zaistnienia kolejnych 

zbiegów, generuje bowiem zagrożenie konieczności dokonywania kolejnych rozstrzygnięć przez 

sąd, a to w konsekwencji przyczynia się jedynie do przewlekłości prowadzenia postępowania 

egzekucyjnego, które przecież bardziej niż inne powinno być prowadzone sprawnie i szybko. 

Ponadto obowiązujące rozwiązanie prawne powoduje konieczność wystawienia przez 

wierzyciela dalszego tytułu wykonawczego oraz zachowywania stałej wzajemnej komunikacji 

między organami egzekucyjnymi a także jest przyczyną problemów w dostępie uczestników 

postępowania do akt sprawy
27

. Oczywiście cały zaprezentowany w niniejszym akapicie wywód 

odnosi się do zbiegów, które nastąpiły przed 8 września 2016 r. - obecnie bowiem ustawodawca 

rozwiązał ów błąd legislacyjny ustanawiając przepisy art. 62a u.p.e.a. oraz art. 773 § 3 k.p.c., 

zgodnie z którymi zbieg egzekucji nie wstrzymuje czynności egzekucyjnych.  
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Nie wnikając w głębsze rozważania na temat kryteriów, jakimi kieruje się sąd przy 

rozstrzyganiu zbiegu egzekucji, warto pochylić się nad kwestią, kto w rozumieniu przepisu art. 

773 § 4 k.p.c. jest stroną uprawnioną do składania środków zaskarżenia, a także kto po 

rozstrzygnięciu zbiegu egzekucji będzie uczestnikiem postępowania egzekucyjnego 

prowadzonego w odniesieniu do rzeczy lub prawa, co do którego nastąpił zbieg: administracyjny 

organ egzekucyjny, czy wierzyciel. Pytanie to w głównej mierze sprowadza się do tego, czy 

wierzyciel publicznoprawny również jest stroną tego postępowania. Od razu należy wskazać, że 

odpowiedź na nie jest wcale taka oczywista.  

Jeszcze na etapie rozstrzygania zbiegu zarówno administracyjny organ egzekucyjny jak i 

wierzyciel publicznoprawny są stronami postępowania i mogą wnosić środki zaskarżenia. 

Jednakowoż po uprawomocnieniu się postanowienia sądu w sprawie rozstrzygnięcia zbiegu, 

administracyjny organ egzekucyjny traci swój status strony. Uczestnikiem postępowania 

pozostaje zatem jedynie wierzyciel publicznoprawny i od tego momentu tylko on jest 

podmiotową pozostałością po zaistniałym zbiegu. Powyższe oznacza z kolei, że wierzyciel 

publicznoprawny przekazanego postępowania dysponuje takimi samymi prawami i obowiązkami 

jak wierzyciele prywatnoprawni
28

. W szczególności może on składać wnioski w oparciu o 

przepisy k.p.c., jak np. wniosek o zawieszenie postępowania (art. 820 k.p.c.), wniosek o wydanie 

zaświadczenia o umorzeniu postępowania (art. 827 § 2 k.p.c.) czy też wniosek o przystąpienie do 

opisu i oszacowania nieruchomości (art. 942 k.p.c.), przysługuje mu prawo do bycia 

wysłuchanym przed zawieszeniem lub umorzeniem postępowania egzekucyjnego (art. 827 § 1 

k.p.c.) a także służy mu skarga na czynności komornika (art. 767 k.p.c.).   

Węzłowym problemem jest tutaj również kwestia obowiązku ponoszenia opłat sądowych 

przez podmioty publicznoprawne. Powraca w tym miejscu konieczność przyjęcia za prawdziwą 

hipotezy o procesowej transformacji podmiotu publicznoprawnego (organu lub instytucji 

nieposiadającej zdolności sądowej w rozumieniu k.p.c.) w podmiot prywatnoprawny, tj. Skarb 

Państwa oraz jego stationes fisci lub jednostkę samorządu terytorialnego [dalej: j.s.t.] oraz jej 

stationes municipii. O ile bowiem nie ulega wątpliwości, że z opłat sądowych zwolnione są 

stationes fisci Skarbu Państwa (art. 94 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w 

sprawach cywilnych), o tyle ze zwolnienia tego nie korzystają już j.s.t. i ich jednostki 
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organizacyjne. Szczególną sytuacją jest, gdy organ j.s.t. (np. starosta powiatowy) dochodzi 

należności, która powstała w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej – 

wówczas organ ten staje się statio fisci Skarbu Państwa (np. Skarb Państwa – Starosta Bydgoski) 

i jest zwolniony z konieczności uiszczania opłat sądowych
29

.  

Od dnia 8 września 2016 r., tj. po wejściu w życie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o 

zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych 

innych ustaw rozstrzyganie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej następuje z mocy prawa, 

bez konieczności przeprowadzania sądowego postępowania zbiegowego, według reguł 

przewidzianych w przepisach art. 62 - 62f u.p.e.a. oraz 773 k.p.c. w jego nowym brzmieniu. 

 

Wierzyciel w postępowaniu o wyjawienie majątku 

Instytucja wyjawienia majątku jest uregulowana przepisami od art. 913 do 920
2 

k.p.c., zaś 

możliwość jej zastosowania przez administracyjny organ egzekucyjny oraz przez wierzyciela 

publicznoprawnego wynika z przepisu art. 71 § 1 u.p.e.a. Zgodnie z tym przepisem, „jeżeli 

egzekucja administracyjna należności pieniężnych staje się bezskuteczna, organ egzekucyjny lub 

wierzyciel może zwrócić się do sądu o nakazanie zobowiązanemu wyjawienia majątku, zgodnie z 

przepisami Kodeksu postępowania cywilnego”. Instytucja ta polega na sądowym zobowiązaniu 

dłużnika/zobowiązanego do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie 

się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych oraz do złożenia 

przyrzeczenia według roty: „Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem 

zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny” (art. 913 § 1 

k.p.c.). Istotą tej instytucji jest możliwość zastosowania przez sąd ustawowo wskazanych 

środków przymusu w postaci grzywny, przymusowego doprowadzenia tudzież aresztu 

nieprzekraczającego miesiąca w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa ze strony 

zobowiązanego/dłużnika, niezłożenia wykazu, czy też odmowy odpowiedzi na zadane mu 

pytanie albo odmowy złożenia przyrzeczenia. To właśnie owe środki przymusu sprawiają, że 

instytucja wyjawienia majątku jest jednym z najbardziej skutecznych środków egzekucyjnych.  
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Wierzyciel publicznoprawny składając wniosek o wyjawienie majątku powinien dołączyć 

do niego stosowne dokumenty uzasadniające obowiązek wyjawienia majątku po stronie 

zobowiązanego. Jeżeli postępowanie egzekucyjne w administracji zostało umorzone przez organ 

egzekucyjny z uwagi na jego bezskuteczność i wierzyciel dysponuje zwróconym tytułem 

wykonawczym, wówczas załącza do wniosku kserokopię tytułu wykonawczego, zaś na 

posiedzeniu sądowym okazuje oryginał dokumentu sądowi. Jeżeli zaś administracyjne 

postępowanie egzekucyjne nadal się toczy, zaś organ egzekucyjny nie kwapi się z wystąpieniem 

o wyjawienie majątku, wówczas wierzyciel dołącza do wniosku takie dokumenty, jakimi 

dysponuje, np. odpisy protokołów zajęcia rachunku bankowego.    

 

Wierzyciel jako uczestnik postępowania w sprawie o ustalenie istnienia lub wysokości 

dochodzonej należności pieniężnej 

 Zgodnie z przepisem art. 35a u.p.e.a., "jeżeli ze względu na rodzaj egzekwowanej 

należności dopuszczalne jest kwestionowanie istnienia lub wysokości tej należności w drodze 

powództwa, a zobowiązany wniesie takie powództwo do sądu, wierzyciel po otrzymaniu 

powództwa zawiadamia o tym organ egzekucyjny, żądając wstrzymania postępowania 

egzekucyjnego do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd". Natomiast przepis 

art. 32a § 1 u.p.e.a. stanowi, iż "jeżeli zostało wszczęte postępowanie w sprawie istnienia lub 

wysokości dochodzonej należności pieniężnej, wierzyciel zawiadamia o tym organ egzekucyjny, 

wskazując, w jakim zakresie egzekwowana należność pieniężna nie została zaskarżona". Oba 

w.w. przepisy wskazują na możliwość wniesienia przez zobowiązanego powództwa o ustalenie 

istnienia lub wysokości dochodzonej należności pieniężnej przeciwko wierzycielowi. W 

przedmiotowej sytuacji pomiędzy uczestnikami administracyjnego postępowania egzekucyjnego 

powstaje stosunek z zakresu procesu cywilnego, gdzie zobowiązany staje się powodem a 

wierzyciel pozwanym.  

 Omawiana instytucja dotyczy sytuacji, w których administracyjne postępowanie 

egzekucyjne zostało wszczęte celem wyegzekwowania obowiązku o charakterze 

cywilnoprawnym, którego "pozasądowa egzekucja musi być traktowana jako wyjątek 



dopuszczalny tylko w warunkach bezsporności obowiązku - inaczej zasady państwa prawnego 

wymagają poprzedzenia stosowania przymusu wyrokiem sądowym"
30

. 

 Zastosowanie omawianej instytucji przez zobowiązanego powoduje po stronie 

wierzyciela konieczność zawiadomienia o tym organu egzekucyjnego i jednocześnie żądania 

wstrzymania postępowania egzekucyjnego do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przez 

sąd. Zdaniem przedstawicieli doktryny, przedmiotowa instytucja służy zrównaniu pozycji 

prawnych wierzyciela i zobowiązanego
31

. 

 

Możliwość występowania wierzyciela publicznoprawnego w postępowaniu cywilnym jako 

uczestnika stosunku z zakresu prawa cywilnego materialnego - skarga pauliańska (Actio 

Pauliana) 

Instytucja skargi pauliańskiej (łac. actio paulina) jest uregulowana w tytule X księgi 

trzeciej kodeksu cywilnego, w przepisach art. 527 i następnych. W ustawie o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji nie ma bezpośredniego odwołania do tej pochodzącej jeszcze z 

prawa rzymskiego instytucji prawa zobowiązań, jednak możliwość jej zastosowania przez 

wierzyciela publicznoprawnego wynika z wykładni operatywnej, tj. dokonywanej przez organy 

stosujące prawo – Sąd Najwyższy i sądy powszechne. Przystępując do analizy możliwości 

objęcia tego rodzaju ochroną wierzyciela publicznoprawnego, należy stwierdzić, że była ona 

przedmiotem sporu w orzecznictwie na przełomie ostatnich lat ubiegłego stulecia oraz 

pierwszych obecnego, a także sporu w doktrynie
32

.  

Zwolennicy poglądu dopuszczalności drogi sądowej w sprawie ze skargi pauliańskiej, w 

której powodem jest wierzyciel publicznoprawny wywodzili, iż instytucja ta jest jednym z 

merytorycznych środków ochrony wszelkich wierzytelności i dlatego należy ją stosować w 
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drodze analogiae legis. Przeciwnicy tego poglądu wskazywali natomiast na istotę przedmiotowej 

instytucji, wyrażającą się przede wszystkim w jej cywilnoprawnym charakterze, z czego 

wyprowadzali wniosek, że należy ją stosować jedynie do ochrony wierzytelności 

cywilnoprawnych, wynikających ze stosunków tego rodzaju – ze stosunków, w których naczelną 

zasadą jest równorzędność podmiotów, a nie nadrzędność państwa nad obywatelem
33

. Obecnie 

pierwszy pogląd jest dominującym w orzecznictwie. 

Również w opinii autora niniejszej publikacji, należy opowiedzieć się za pierwszym 

stanowiskiem, gdyż jest ono podyktowane racjami natury aksjologicznej a także zgodne z 

zasadami logiki. W pierwszej kolejności należy odeprzeć zarzut, że skarga pauliańska nie służy 

ochronie wierzyciela niebędącego stroną stosunku cywilnoprawnego. Przede wszystkim zarówno 

z literalnej wykładni, jak i z wyprowadzonych z niej poglądów judykatury i jurysprudencji 

wynika, że przepis art. 527 k.c. nie określa, jakiemu wierzycielowi przyznaje ochronę, stąd 

należy wysnuć wniosek, że służy on ochronie każdego wierzyciela, również publicznoprawnego. 

Ochrona ta bowiem jest w zasadzie ochroną powszechną i uniwersalną
34

. Ponadto sprawa z 

powództwa wytoczonego na podstawie przedmiotowych  przepisów zawsze będzie sprawą 

cywilną w rozumieniu art. 1 k.p.c., jako że jest nią każda sprawa dotycząca ochrony praw 

podmiotowych, wynikających ze stosunków cywilnoprawnych. Niewątpliwie przecież sprawa z 

powództwa wierzyciela przeciwko kontrahentowi jego dłużnika jest sprawą cywilną i to nie w 

znaczeniu formalnym, ale i materialnym. Jest tak, ponieważ to nie ze stosunku administracyjnego 

pomiędzy wierzycielem publicznoprawnym a zobowiązanym wynika ochrona prawna ze skargi 

pauliańskiej, ale ze stosunku cywilnoprawnego pomiędzy tym wierzycielem a osobą trzecią 

(pomiędzy którymi istnieje przecież równorzędność stron, a nie nadrzędność państwa nad 

obywatelem), która uzyskała przysporzenie majątkowe od zobowiązanego kosztem zmniejszenia 

szans na realne wypełnienie jego zobowiązań. To, jaka jest natura tych zobowiązań 

(publicznoprawna czy cywilnoprawna) ma drugorzędny charakter. Istotnym jest natomiast fakt, 

że wierzyciel został pokrzywdzony ze świadomym udziałem osoby trzeciej i to właśnie dlatego 

przysługuje mu ochrona cywilnoprawna względem niej. Zdarzeniem prawnym, z którego 

wyprowadzane jest roszczenie pauliańskie nie jest bowiem powstanie wierzytelności 

publicznoprawnej, ale fakt przejścia rzeczy lub praw z dłużnika na osobę trzecią, do którego 
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doszło poprzez czynność prawną między nimi, a zatem poprzez klasyczne zdarzenie 

cywilnoprawne. Skoro zaś mamy do czynienia zarówno ze sprawą cywilną, jak i ze stosunkiem i 

zdarzeniem cywilnoprawnym, to należy stwierdzić, że i droga sądowa w tych sprawach jest 

dopuszczalna, choć zgodnie z dominującą linią orzeczniczą, realne przysługiwanie ochrony 

cywilnoprawnej czy też wykazanie istnienia roszczenia i stosunku prawnego łączącego strony nie 

determinuje dopuszczalności drogi sądowej. Determinantem są tutaj bowiem twierdzenia 

powoda, na których opiera on swoje roszczenie oraz żądanie przyznania takiej ochrony. Skoro 

zatem w pozwie lub we wniosku strona twierdzi, że jej roszczenie jest oparte na zdarzeniach 

prawnych rodzących skutki cywilnoprawne oraz żąda przyznania ochrony na podstawie 

przepisów prawa cywilnego, to na etapie formalnej ich weryfikacji, sąd nie może ich odrzucić, 

chociażby powołane zdarzenie w rzeczywistości nie wywoływało takich skutków. Rozważenie 

bowiem, czy danemu podmiotowi rzeczywiście przysługuje taka ochrona należy już do 

merytorycznego rozpoznania sprawy. Jak słusznie stwierdzono w powołanej już uchwale składu 

siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 2003 r., sygn. akt: III CZP 85/02 „Takie 

podejście do problemu oznaczałoby trafność doktrynalnej koncepcji, że dla wytoczenia procesu 

w ogóle nie jest potrzebne obiektywne istnienie prawa podmiotowego, nieodzowne jest tylko 

twierdzenie o jego istnieniu. Z tego właśnie względu w teorii prawa procesowego cywilnego 

mówi się niekiedy o istnieniu roszczenia procesowego jako przedmiocie procesu, chociaż z 

drugiej strony przyznaje się jednocześnie, że celem procesu jest wprowadzenie w życie prawa 

materialnego. Wbrew pozorom, w twierdzeniu tym nie ma wewnętrznej sprzeczności, gdyż 

odróżniać trzeba roszczenie procesowe i materialnoprawne”.  

Odrębnym zarzutem pod adresem popieranej przez autora niniejszej publikacji koncepcji 

jest twierdzenie, że możliwość posłużenia się w zakresie ochrony praw wierzyciela 

publicznoprawnego instrumentem cywilnoprawnych środków ochrony (m.in. skargą pauliańską) 

istniałaby w sytuacji, w której wyraźnie przewidywałby to przepis szczególny, który ponadto 

legitymowałby do rozpoznawania takiej sprawy według przepisów k.p.c. Na poparcie tego 

zarzutu przywołuje się również argument delimitacji materii prywatnoprawnej i 

publicznoprawnej, wynikający z przepisu art. 2 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), który stanowi, że „przepisów ustawy nie stosuje 

się do świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunków cywilnoprawnych”. Z uwagi jednak na 

fakt, że spór pomiędzy wierzycielem publicznoprawnym a osobą trzecią należy do zakresu 



pojęcia sprawy cywilnej w rozumieniu przepisu art. 1 k.p.c. (sprawa ze stosunków z zakresu 

prawa cywilnego), co zostało już wyżej wykazane, ani delimitacja materii prywatnoprawnej i 

publicznoprawnej, ani przepisy Ordynacji podatkowej nie stoją zatem na przeszkodzie 

rozstrzygnięciu tego sporu przez sąd powszechny (art. 2 k.p.c.). W istocie bowiem samo 

twierdzenie że wytoczenie powództwa ze skargi pauliańskiej jest sprawą ze stosunków z zakresu 

prawa cywilnego powoduje wejście omawianej kwestii w zakres pojęciowy „sprawy cywilnej”, 

stąd też nie jest już potrzebne aby przepisy ustaw szczególnych pozwalały zastosować przepisy 

k.p.c. do tego rodzaju spraw.  Z kolei żaden przepis szczególny nie przekazuje rozpoznania tej 

sprawy cywilnej do właściwości innych organów, jak tego wymaga przepis art. 2 § 3 k.p.c.  

Z powyższych rozważań wynika jeden bardzo istotny wniosek, iż wierzyciel 

publicznoprawny może stać się uczestnikiem postępowania cywilnego bez wyraźnego 

szczególnego unormowania tej kwestii w przepisach ustaw szczególnych. Wystarczy bowiem, że 

wierzyciel publicznoprawny twierdzić będzie, że jest stroną stosunku cywilnoprawnego i że z 

norm prawa cywilnego wywiedzie roszczenia ochrony swoich praw. Przypomnieć w tym miejscu 

należy, że wierzyciel publicznoprawny musi uprzednio przejść swoistą transformację, z instytucji 

stricte procesowej postępowania egzekucyjnego w administracji (organu administracji 

publicznej) do podmiotu prawa cywilnego (Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego). Z wyprowadzonego wniosku wynikają jednak kolejne konsekwencje, albowiem 

skarga pauliańska nie jest w takim razie jedyną instytucją prawa cywilnego, jaką wierzyciel 

publicznoprawny może zastosować bez wyraźnego odesłania przepisu szczególnego. Dotyczy to 

w szczególności uprawnień wynikających z przepisów kodeksu postępowania cywilnego, 

spośród których wierzyciel publicznoprawny celem zabezpieczenia swojego roszczenia o uznanie 

za bezskuteczną czynności prawnej dokonanej z jego pokrzywdzeniem będzie mógł np. 

skorzystać z udzielenia zabezpieczenia według przepisów części drugiej k.p.c. i żądać np. 

wpisania do księgi wieczystej ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu, czy też ustanowienia 

zakazu zbywania określonego przedmiotu lub prawa.  

 

Podsumowanie 

Wierzyciel publicznoprawny jako uczestnik postępowania cywilnego to z jednej strony sytuacja 

uwzględniana w przepisach prawa jako wyjątkowa, jednakowoż z drugiej strony w praktyce 



zdarza się ona coraz częściej. Częstotliwość tych sytuacji, a także coraz bardziej wzmożona 

aktywność wierzycielska generuje coraz to kolejne możliwości inicjowania postępowania 

cywilnego przez wierzyciela, czego dowodzi chociażby możliwość wytaczania przez niego skargi 

pauliańskiej. Patrząc zaś z przedmiotowego punktu widzenia udostępnienie wierzycielowi 

publicznoprawnemu możliwości inicjowania oraz występowania w ramach postępowania 

cywilnego uskutecznia jego działania windykacyjne, które - jak to się chociażby dzieje w 

przypadku instytucji wyjawienia majątku - często bez konieczności ponownego wszczynania 

administracyjnego postępowania egzekucyjnego doprowadzają do wykonania ciążącego na 

zobowiązanym obowiązku o charakterze pieniężnym.  
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