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Wstęp 

Podstawą prawną wystawiania tytułu wykonawczego jest: 

1) art. 26 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 599 ) – 

zwanej dalej u.p.e.a. 

2) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów tytułów 

wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. 2017 

poz. 469),  

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23). 

 

1. Cel i przeznaczenie usługi 

Celem usługi jest umożliwienie wypełnienia na platformie e-PUAP 

elektronicznego formularza tytułu wykonawczego, podpisanie go bezpiecznym 

podpisem kwalifikowanym i przekazanie do właściwego organu egzekucyjnego – 

urzędu skarbowego.  

Adresatami usługi są organy uprawnione do żądania wykonania w drodze 

egzekucji administracyjnej obowiązków określonych w art. 2 u.p.e.a.  

(wierzyciele).   

 

2. Terminy 

Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o: 

1. Wierzycielu - rozumie się przez to wierzycieli krajowych spoza 

administracji skarbowej. 

2. Słowniku podstaw prawnych - rozumie się przez to wykaz należności 

podlegających egzekucji prowadzony przez Krajową Administrację 

Skarbową dla potrzeb elektronicznego przesyłania tytułów wykonawczych 

i prawidłowego przetwarzania danych. 

3. Słowniku wierzycieli - rozumie się przez to wykaz wierzycieli 

prowadzony przez Krajową Administrację Skarbową dla potrzeb 
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elektronicznego przesyłania tytułów wykonawczych i prawidłowego 

przetwarzania danych. 

4. Organie egzekucyjnym - rozumie się przez to właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego do wszczęcia egzekucji administracyjnej. 

5. Urzędzie obsługującym wierzyciela (jednostce samorządu 

terytorialnego) - rozumie się przez to podmiot posiadający numer 

identyfikacyjny NIP lub REGON obsługujący wierzyciela. 

6. Instrukcji - rozumie się przez to instrukcję do wypełniania elektronicznego 

formularza TYTUŁU WYKONAWCZEGO TW-1 (3) zamieszczonego na 

platformie e-PUAP 

7. TW – tytuł wykonawczy. 

8. e-PUAP - rozumie się przez to elektroniczną Platformę Usług Administracji 

Publicznej służąca do komunikacji  w ujednolicony, standardowy sposób. 

9. PWiOE – rozumie się przez to Portal dla Wierzycieli i Organów 

Egzekucyjnych Krajowej Administracji Skarbowej. 
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3. Sporządzanie tytułu wykonawczego przy wykorzystaniu formularza 

dostępnego za pośrednictwem platformy e-PUAP  

 

3.1. Logowanie się na platformie e-PUAP  

W pierwszej kolejności użytkownik powinien się zalogować na platformę e-PUAP  

i wyszukać blok [Egzekucja] . 
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W bloku [Egzekucja wybieramy zakładkę [TW-1 Przekazywanie tytułów 

wykonawczych do organów egzekucyjnych] 

UWAGA: 

Formularz służy do przekazywania tytułów wykonawczych tylko do organów 

egzekucyjnych Krajowej Administracji Skarbowej 

 

 

Następnie, należy nacisnąć przycisk: [Załatw sprawę]. 

 

Kolejno, należy wybrać adresata (organ egzekucyjny) dla tytułu wykonawczego 
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Zostaje wyświetlony elektroniczny formularz. 

4. Wytyczne do wypełniania formularza 

 

UWAGA: 

!!!   Pola zaznaczone na różowo muszą być obowiązkowo wypełnione.!!! 

ELEKTRONICZNY TYTUŁ WYKONAWCZY powinien zostać wypełniony 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w  rozporządzeniu Ministra Rozwoju i 

Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 469)- zmieniające 

rozporządzenie w sprawie określenia wzorów tytułów wykonawczych 

stosowanych w egzekucji administracyjnej. Elektroniczny formularz tytułu 

wykonawczego posiada wszystkie elementy formularza papierowego oraz 

posiada dodatkowe pola, dzięki którym występuje możliwość bezpośredniej 

obsługi tytułu wykonawczego w systemie, bez konieczności jego 

przepisywania. Zmiany i różnice w instrukcji wyszczególnione są kolorem 

czerwonym. 

 

Wierzyciel wypełnia pozycje niezaciemnione. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 599, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, obowiązkowe jest wypełnienie 

pozycji dotyczącej: 

 oznaczenia wierzyciela; 
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  oznaczenia organu albo organów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 

lit. d ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w 

ramach świadczenia usług (Dz. U. poz. 868), zwanej dalej „ustawą o 

delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług”; 

 wskazania imienia i nazwiska lub firmy zobowiązanego i jego adresu, a 

także numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub numeru Powszechnego 

Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), jeżeli 

zobowiązany taki numer posiada; 

 treści podlegającego egzekucji obowiązku, podstawy prawnej tego 

obowiązku, określenia wysokości należności pieniężnej, terminu, od 

którego nalicza się odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, 

oraz rodzaju i stawki tych odsetek; 

 wskazania zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową 

albo przez ustanowienie zastawu skarbowego lub rejestrowego lub 

zastawu nieujawnionego w żadnym rejestrze, ze wskazaniem terminów 

powstania tych zabezpieczeń; 

 wskazania podstawy prawnej pierwszeństwa zaspokojenia należności 

pieniężnej, jeżeli należność korzysta z tego prawa i prawo to nie wynika z 

zabezpieczenia należności pieniężnej; 

 wskazania podstawy prawnej prowadzenia egzekucji administracyjnej; 

 daty wystawienia tytułu, podpisu, imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela; 

 daty doręczenia upomnienia, a jeżeli doręczenie upomnienia nie było 

wymagane, podstawy prawnej braku tego obowiązku; 

 daty doręczenia zobowiązanemu powiadomienia o wniosku o egzekucję 

administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej nałożonej 

na pracodawcę delegującego pracownika z terytorium RP w związku z 

naruszeniem przepisów dotyczących delegowania pracowników w ramach 

świadczenia usług; 

 daty, do której można prowadzić egzekucję kary pieniężnej lub grzywny 

administracyjnej nałożonej na pracodawcę delegującego pracownika z 

terytorium RP w związku z naruszeniem przepisów dotyczących 

delegowania pracowników w ramach świadczenia usług; 
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 imion i nazwisk oraz adresów wspólników, jeżeli tytuł wykonawczy dotyczy 

należności spółki nieposiadającej osobowości prawnej. 

W pozostałym zakresie wierzyciel podaje dane będące w jego posiadaniu. 

Kwoty należności pieniężnych, w tym odsetek podaje się w złotych i pełnych 

dziesiątkach groszy zaokrąglonych zgodnie z art. 27a § 3 ustawy. Zaokrągleniom 

podlegają również koszty egzekucyjne.  

Organ egzekucyjny wypełnia pozycje zaciemnione. 

Datę podaje się w formacie rrrr-mm-dd.(patrz pt Dodatkowe wytyczne). 

1) Zaznacza się właściwy kwadrat wstawiając znak „x”. 

2) W przypadku niewypełniania pozycja (część) może zostać pominięta 

(niewydrukowana). 

3) Pozycji nie wypełnia się w przypadku zobowiązanego niebędącego osobą 

fizyczną. 

4) Pole dodaje się w przypadku tytułu wykonawczego przesłanego przy 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji 

elektronicznej. 

 

Część ogólna 

W przypadku wystawiania zmienionego tytułu wykonawczego w: 

 poz. 1 – wpisuje się numer zmienianego (dotychczasowego) tytułu 

wykonawczego; 

 poz. 2 – wpisuje się datę wystawienia zmienionego tytułu wykonawczego; 

 poz. 3 – zaznacza się kwadrat 2. 

W przypadku wystawiania dalszego tytułu wykonawczego/dalszego zmienionego 

tytułu wykonawczego w: 

 poz. 1 – wpisuje się numer dotychczasowego tytułu wykonawczego; 

 poz. 2 – wpisuje się datę wystawienia dotychczasowego tytułu 

wykonawczego; 

 wypełnia się poz. 4 i 5. 

W przypadku ponownego wydania tytułu wykonawczego/zmienionego tytułu 

wykonawczego w: 

 poz. 1 – wpisuje się numer utraconego tytułu wykonawczego/zmienionego 

tytułu wykonawczego; 
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 poz. 2 – wpisuje się datę wystawienia ponownie wydanego tytułu 

wykonawczego/zmienionego tytułu wykonawczego; 

 poz. 6 – umieszcza się adnotację: „Tytuł wykonawczy/zmieniony tytuł 

wykonawczy został ponownie wydany w związku z postanowieniem 

…(należy wskazać wierzyciela) nr … z dnia … o utracie tytułu 

wykonawczego/zmienionego tytułu wykonawczego nr … z dnia …”. 

 

Część A 

Jeżeli tytuł wykonawczy obejmuje należność pieniężną, za którą odpowiedzialni 

są małżonkowie solidarnie, po bloku A.1. wierzyciel dodaje i wypełnia blok A.2. W 

elektronicznym tytule wykonawczym w części A w poz. 1 Rodzaj zobowiązania - 

został dodany punkt – [małżonkowie odpowiedzialni solidarnie]. Po 

zaznaczeniu tej pozycji zostaje otworzony automatycznie blok A2.  

 

W bloku A.2. pozycje 5–14 należy wypełnić nawet w przypadku, kiedy dane te są 

takie same jak w poz. 5–14 bloku A.1. 

W przypadku gdy małżonkowie odpowiedzialni solidarnie podlegają różnej 

właściwości miejscowej organów egzekucyjnych, wierzyciel wystawia 2 tytuły 

wykonawcze wraz z odpisem tytułu wykonawczego przeznaczonym do 

doręczenia zobowiązanemu w następujący sposób: 

 w pierwszym tytule wykonawczym w bloku A.1. wpisuje się 

zobowiązanego podlegającego właściwości miejscowej organu 

egzekucyjnego, do którego ten tytuł zostanie przekazany. W bloku A.2. 

wpisuje się drugiego małżonka odpowiedzialnego solidarnie; 

 w drugim tytule wykonawczym w bloku A.1. wpisuje się zobowiązanego 

podlegającego właściwości miejscowej organu egzekucyjnego, do którego 

ten tytuł zostanie przekazany (wpisanego w pierwszym tytule 

wykonawczym w bloku A.2.). 

W bloku A.2. wpisuje się drugiego małżonka odpowiedzialnego solidarnie 

(wpisanego w pierwszym tytule wykonawczym w bloku A.1.). 

 

W przypadku zobowiązanych odpowiedzialnych solidarnie, innych niż 

małżonkowie, wierzyciel może wystawić odrębne tytuły wykonawcze wraz z 

odpisem tytułu wykonawczego przeznaczonym do doręczania zobowiązanemu, 
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wypełniając wyłącznie blok A.1. w odniesieniu do jednego zobowiązanego 

odpowiedzialnego solidarnie. 

 

Część B 

Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy małżonek zobowiązanego wskazanego 

w bloku A.1. ponosi odpowiedzialność (obejmującą majątek wspólny 

zobowiązanego i jego małżonka) za należność pieniężną. 

Pozycje 3–12  wypełnia się, nawet jeżeli dane te są takie same jak w poz. 5–14 

bloku A.1. 

Poz. 17 – podaje się art. 27c ustawy lub inny przepis prawa, z którego wynika 

możliwość dochodzenia należności pieniężnej w trybie egzekucji administracyjnej 

z majątku wspólnego osób wskazanych w blokach B i A.1. 

 

Część C 

Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy zobowiązany wskazany w bloku A.1. 

jest spółką nieposiadającą osobowości prawnej. 

Po bloku C.1. dodaje się bloki C.2., C.3. itd. w liczbie odpowiadającej liczbie 

wspólników spółki nieposiadającej osobowości prawnej. 

 

Część D 

Wypełnia się w przypadku, gdy w bloku A.1. (A.2., jeżeli go dodano, itd.) w poz. 2 

zaznaczono kwadrat 2 albo 3. 

 

Część E 

Informacje zawarte w poz. 1–11 poprzedzające blok E.1. dotyczą wszystkich 

należności pieniężnych wskazanych w części E. 

W przypadku wystawienia tytułu wykonawczego w odniesieniu do więcej niż 

jednej należności pieniężnej po bloku E.1. dodaje się bloki E.2., E.3. itd. W 

każdym bloku wpisuje się odrębną należność pieniężną. 

Poz. 1 – wpisuje się oznaczenie przepisu prawa wraz z jednostką redakcyjną, z 

którego wynika należność pieniężna wskazana w bloku E.1. i następnych 

blokach, jeżeli je dodano. 

Poz. 2 – wpisuje się rodzaj należności pieniężnej wskazanej w bloku E.1. i 

następnych blokach, jeżeli je dodano. W poz. 2 dodano jeszcze pole [Kod 
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podstawy prawnej]. Słownik kodów podstaw prawnych znajduje się na Portalu 

Wierzycieli i Organów Egzekucyjnych KAS.  

 

Poz. 4 – wpisuje się identyfikację podstawy prawnej obowiązku wskazanej w poz. 

3. W przypadku zakreślenia kwadratu: 

1 – wpisuje się oznaczenie przepisu prawa, z którego wynika dochodzony 

obowiązek; 

2 – wpisuje się rodzaj dokumentu, o którym mowa w art. 3a ustawy; 

3 – wpisuje się rodzaj i numer orzeczenia. 

Poz. 5 – wypełnia się w przypadku zaznaczenia w poz. 3 kwadratu 3. 

Poz. 8 – wpisuje się rodzaj zabezpieczenia należności pieniężnej i datę jego 

powstania ze wskazaniem bloku (np. E.1.), którego dotyczy zabezpieczenie. 

Informacje mogą dotyczyć wielu należności pieniężnych. 

Poz. 9 – jeżeli nie jest wymagane doręczenie upomnienia wpisuje się podstawę 

prawną braku obowiązku doręczenia upomnienia wraz z jednostką redakcyjną. 

Jeżeli wymagane jest doręczenie upomnienia, pozycja może zawierać wskazanie 

więcej niż jednej daty w przypadku doręczenia więcej niż jednego upomnienia. 

W przypadku dochodzenia administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny 

administracyjnej w związku z naruszeniem przepisów ustawy o delegowaniu 

pracowników w ramach świadczenia usług należy wpisać datę doręczenia 

powiadomienia o wniosku o egzekucję tej kary lub grzywny. 

Poz. 10 – można wpisać sumę kosztów upomnienia. 

Poz. 11 – wpisuje  się podstawę prawną (inną niż art. 2 § 1 ustawy), z której 

wynika możliwość dochodzenia należności pieniężnej w trybie egzekucji 

administracyjnej. 

 

E.1. i następne bloki 

Poz. 2 – w przypadku odsetek określonych w art. 114 ust. 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. 

ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z 

późn. zm.), wpisuje się datę przypadającą na dzień następujący po dniu, w 

którym upłynął termin określony w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – 

Prawo celne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1880, z późn. zm.). 
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Poz. 3 – wypełnia się w szczególności, gdy przed wystawieniem tytułu 

wykonawczego wystąpiły przerwy w naliczaniu odsetek. Dalsze odsetki będą 

pobierane zgodnie ze wskazaniem wynikającym z zakreślenia kwadratu w poz. 6 

części E od dnia następnego po dniu wystawienia tytułu wykonawczego. 

W przypadku wpisania w poz. 3 kwoty większej od zera, w poz. 2 należy wpisać 

datę, od której należy liczyć dalsze odsetki, np. jeżeli w poz. 3 wpisano kwotę 

odsetek na dzień wystawienia tytułu wykonawczego np. w wysokości 100 

zł, to w poz. 2 należy wstawić datę wystawienia tytułu wykonawczego plus 

jeden dzień. W przypadku nie wypełnienia poz. 3 (pole jest puste albo wartość w 

polu jest równa zeru) w poz. 2 należy wpisać początkową datę naliczania 

odsetek – co do zasady jest to termin płatności plus jeden dzień.  

W przypadku odsetek, o których mowa w objaśnieniu do poz. 2, wpisuje się 

sumę odsetek naliczonych od dnia powstania długu celnego do dnia 

powiadomienia o tym długu oraz odsetek naliczonych zgodnie z objaśnieniem 

wskazanym w poz. 2. 

Poz. 4 – wpisuje się datę przedawnienia należności pieniężnej, jeżeli przepisy 

prawa nie przewidują przerwania lub zawieszenia biegu terminu przedawnienia. 

Poz. 5 – wpisuje się datę powstania należności pieniężnej lub datę początkową 

okresu, w którym powstała należność pieniężna. 

Poz. 6 – wpisuje się datę końcową okresu, w którym powstała należność 

pieniężna. 

W przypadku należności pieniężnej płatnej w ratach w poz. 5 i 6 należy podać 

okres, za który jest rata. 

Poz. 7 – wpisuje się przepis prawa, jeżeli przyznaje on prawo pierwszeństwa 

zaspokojenia należności pieniężnej. 

 

Część F 

W poz. 1 dodano pole [Kod wierzyciela]. Słownik Kodów wierzycieli można 

znaleźć na Portalu Wierzyciela i Organu Egzekucyjnego KAS. 

Poz. 2 – wpisuje się adres siedziby wierzyciela lub jego jednostki organizacyjnej. 

Jeżeli wierzyciel posiada obsługujący go urząd wpisuje się adres tego urzędu. 

Poz. 3 – wpisuje się NIP wierzyciela, a jeżeli wierzyciel go nie posiada – urzędu 

obsługującego wierzyciela lub jednostki samorządu terytorialnego, której organ 

jest wierzycielem. 
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Poz. 4 – wpisuje się REGON wierzyciela, a jeżeli wierzyciel go nie posiada – 

urzędu obsługującego wierzyciela lub jednostki samorządu terytorialnego, której 

organ jest wierzycielem. 

Poz. 5 – wpisuje się nazwę i adres siedziby podmiotu, któremu należy przekazać 

wyegzekwowaną należność pieniężną. 

Poz. 6 – wpisuje się numer rachunku bankowego podmiotu wymienionego w poz. 

5. 

Poz. 7 – nie umieszcza się podpisu w przypadku przesyłania tytułu 

wykonawczego do organu egzekucyjnego przy wykorzystaniu systemu 

teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej. Tytuł 

wykonawczy przekazywany tą drogą zawiera podpis elektroniczny w rozumieniu 

art. 27 § 4 u.p.e.a. 

 

Część G 

Wypełnia się wyłącznie w przypadku dochodzenia administracyjnej kary 

pieniężnej lub grzywny administracyjnej, o której mowa w ustawie o delegowaniu 

pracowników w ramach świadczenia usług. 

 

G.2. 

Wypełnia się, jeżeli organ, który może udzielić dodatkowych informacji 

dotyczących administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej lub 

możliwości odwołania się od obowiązku zapłaty lub zaskarżenia decyzji w 

sprawie ich nałożenia, jest inny niż organ wymieniony w bloku G.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Centrum Kompetencyjne Egzekucji Administracyjnej przy Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie 

15/33 

Część H 

Wypełnia się w przypadku wydania dalszego tytułu wykonawczego. Wpisuje się 

kwotę kosztów egzekucyjnych wskazanych przez organ egzekucyjny na żądanie 

wierzyciela złożone przed dniem wystawienia dalszego tytułu wykonawczego. 

Kwotę kosztów egzekucyjnych podaje się w zaokrągleniu do pełnych 

dziesiątek groszy.  

 

Widok całego formularza: 
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5. Dodatkowe wytyczne – wytyczne ułatwiające wypełnianie formularza 

5.1. Adresowanie / wybieranie organu egzekucyjnego 

Na formularzu należy wybrać organ egzekucyjny do, którego będzie skierowany 

tytuł wykonawczy. Wybór organu na formularzu powoduje ponowne 

zaadresowanie tytułu wykonawczego, czyli nie ma konieczności ponownego 

logowania na konto danego organu, jeżeli zmienimy organ do, którego będzie 

wysłany tytuł wykonawczy.  

Domyślnie wyświetla się Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bolesławcu.  

Organ należy wybrać z rozwijanej listy, po najechaniu na symbol:  [  ˅  ]. Rozwija 

się lista wszystkich skarbowych organów egzekucyjnych. Można ograniczyć ilość 

wyświetlanych pozycji. W tym celu w bloku [FILTRUJ] należy wpisać np.: 

pierwsze litery nazwy miejscowości, w której znajduje się organ egzekucyjny i 

wcisnąć [Enter].  

Zalecane jest wpisywanie tylko początkowych liter nazwy miejscowości, gdyż co 

do zasady nazwy miejscowości w wyszukiwarce nie występują w mianowniku.  
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Po wyborze właściwego organu egzekucyjnego na formularzu, automatycznie 

zostaje również umieszczony adres korespondencyjny do tego organu 

5.2. Format „DATY” w formularzu 

W formularzu obowiązuje następujący format daty [rrrr-mm-dd]: 

Uwaga: 

- istniej możliwość wyboru daty z kalendarza, 
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5.3. Kody podstaw prawnych  

Kod podstawy prawnej należy wpisać w bloku „E” w poz. 2, pole [Kod podstawy 

prawnej]. Kody podstaw prawnych dostępne są na Partalu Wierzyciela i Organu 

Egzekucyjnego Krajowej Administracji Skarbowej - PWiOE KAS w zakładce 

Słownik kodów podstaw prawnych. 

 

Adres strony: 

http://www.is-szczecin.pl/egzadm 
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6.3.1  Kody podstaw prawnych - dla znanej podstawy prawnej – tzw. 

„szybkie wyszukiwanie” 

 

KROK 1  

W pierwszej kolejności należy wpisać znaną podstawę prawną 
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KROK 2 

Następnie nacisnąć: [Szukaj] 

 

 

KROK 3 

Dalej należy wybrać okres, którego tyczy należność, następnie nacisnąć 

przycisk: [Wybierz] 
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KROK 4 

Potem należy skopiować (wpisać) dane do tytułu wykonawczego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2 Kody podstaw prawnych - dla nieznanej podstawy prawnej 

 

 

KROK 1 

W pierwszej kolejności należy wyszukać właściwy rodzaj klasyfikacji, zaznaczyć i 

wcisnąć przycisk [Wybierz] 

kod podstawy prawnej 

akt normatywny rodzaj należności 
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KROK 2 

Następnie należy wyszukać właściwy rodzaj należności, zaznaczać i nacisnąć 

przycisk [Wybierz] 

 

 

KROK 3  

Dalej należy wybrać odpowiedni akt normatywny i nacisnąć przycisk [Wybierz], a 

następnie  skopiować (wpisać) dane do tytułu wykonawczego. 
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5.4. Kod wierzyciela 

W  bloku „F” poz. 1, znajduje się pole [Kod wierzyciela]. Kod wierzyciela można 

sprawdzić na Partalu Wierzyciela i Organu Egzekucyjnego Krajowej Administracji 

Skarbowej  -  PWiOE KAS w zakładce Słownik wierzycieli. 

Adres strony: http://www.is-szczecin.pl/egzadm 

 

Jeżeli wierzyciel nie występuje w słowniku, powyższe należy zgłosić do Centrum 

Kompetencyjnego Egzekucji Administracyjnej.  

adres: http://www.is-szczecin.pl/egzadm/wierzyciele1_prev.php 

 

 

http://www.is-szczecin.pl/egzadm/wierzyciele1_prev.php
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KROK 1 

W pierwszej kolejności należy wpisać miejscowość siedziby wierzyciela, a 

następnie wcisnąć  przycisk: [Szukaj]. 
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KROK 2 

Następnie należy zaznaczyć wierzyciela, i nacisnąć przycisk [wybierz] 
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KROK 3 

Dalej należy, odpowiednie dane skopiować (wpisać) do tytułu wykonawczego. 

 

 

 

6.5.  Format „KWOT” 

Stawki, kwoty (grosze) powinny być rozdzielane kropką. Natomiast wysokość: 

należności i odsetki należy zaokrąglać do pełnych groszy. 
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6. Dodawanie załączników i wysyłanie TW – 1 

 

Użytkownik ma możliwość dodawania, usuwania oraz opisywania załączników. 

 

 

 
 
Użytkownik może  zapisać wypełniony formularz, bądź przejść dalej w celu 

wysłania tytułu wykonawczego. 
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Użytkownik ma możliwość podglądu wizualizacji tytułu wykonawczego. Gdy 

zachodzi potrzeba poprawienia, uzupełnienia danych należy wrócić do edycji 

formularza.  

 
 
 

Należy nacisnąć przycisk [Wyślij], a następnie podpisać tytuł wykonawczy 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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Można sprawdzić prawidłowość podpisu 

 

 

 

Informacja o wysłanym dokumencie. 

UPP wysłanego tytułu wykonawczego w zakładce [Odebrane] 
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UWAGA: 

Należy dokonywać sukcesywnej archiwizacji danych ze skrytek e-PUAP. 

 

W przypadku błędnego wypełnienia formularza, zostanie wyświetlony komunikat 

o błędzie. 

 

Wówczas należy wybrać [Powrót do edycji], wybrać opcję: modyfikowanie 

dokumentu i usunięcie podpisu.   

 

 

Po dokonaniu poprawek trzeba podpisać i wysłać dokument ponownie. 

 

 

Załącznik Nr 1 – Wzór tytułu wykonawczego otrzymanego z platformy e-PUAP. 
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Traci moc obowiązującą: 

1. Instrukcja wystawiania tytułów wykonawczych i zarządzeń zabezpieczenia 
przez wierzycieli spoza administracji podatkowej - Wersja 1.2.0  

Obowiązująca od 01.04.2015 
2. Instrukcja wystawiania tytułów wykonawczych i zarządzeń zabezpieczenia 

przez wierzycieli z AP - Wersja 1.2.0  
Obowiązująca od 01.04.2015 
 



D A T A   W P Ł Y W U : 11-04-2017     Z N A K : TW-1_3 do wpisu.xml
Numer systemowy sprawy organu egzekucyjnego

TW-1 TYTUŁ WYKONAWCZY
(3) STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z
późn.zm.), zwanej dalej "ustawą"

1. Numer tytułu wykonawczego
AMU/PODPIS/2017/3

2. Data wystawienia
14-03-2017

3. Rodzaj dokumentu
 ■ 1. tytuł wykonawczy       □ 2. zmieniony tytuł wykonawczy

4. Numer porządkowy dalszego tytułu
wykonawczego

5. Cel wydania dalszego tytułu wykonawczego

□ 1. prowadzenie egzekucji przez inny organ egzekucyjny       □ 2. zabezpieczenie hipoteką przymusową, w tym hipoteką przymusową morską

6. Adnotacja dotycząca ponownie wydanego tytułu wykonawczego/zmienionego tytułu wykonawczego

 A. DANE ZOBOWIĄZANEGO/ZOBOWIĄZANYCH (MAŁŻONKÓW ODPOWIEDZIALNYCH SOLIDARNIE)
A.1. 1. Rodzaj zobowiązanego

 ■ 1. osoba fizyczna
 □ 2. podmiot niebędący osobą fizyczną

2. Rodzaj odpowiedzialności zobowiązanego
 ■ 1. podmiot, u którego powstał obowiązek
 □ 2. następca prawny
 □ 3. osoba trzecia

3. Imię
JAKUB

4. Nazwisko/Nazwa
MIZAK

5. Kraj
POLSKA

6. Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

7. Powiat
WARSZAWA

8. Gmina
WARSZAWA

9. Ulica
WIDOK

10. Numer domu
23

11. Numer lokalu
3

12. Miejscowość
WARSZAWA

13. Kod pocztowy
75-150

14. Poczta
WARSZAWA

15. NIP
6783292802

16. Numer PESEL 17. REGON

18. Data urodzenia 19. Imię ojca 20. Imię matki

21. Numer telefonu 22. Adres e-mail

A.2. 1. Rodzaj zobowiązanego
 ■ 1. osoba fizyczna
 □ 2. podmiot niebędący osobą fizyczną

2. Rodzaj odpowiedzialności zobowiązanego
 ■ 1. podmiot, u którego powstał obowiązek
 □ 2. następca prawny
 □ 3. osoba trzecia

3. Imię
ELWIRA

4. Nazwisko/Nazwa
MIZAK

5. Kraj
POLSKA

6. Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

7. Powiat
WARSZAWA

8. Gmina
WARSZAWA

9. Ulica
WIDOK

10. Numer domu
23

11. Numer lokalu
3

12. Miejscowość
WARSZAWA

13. Kod pocztowy
75-150

14. Poczta
WARSZAWA

15. NIP 16. Numer PESEL
73091201588

17. REGON

18. Data urodzenia 19. Imię ojca 20. Imię matki

21. Numer telefonu 22. Adres e-mail

 E. DANE DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH
1. Akt normatywny
ART. 31 UST. 3 PKT 1A USTAWY Z 27.08.1997R. O REHAB. ZAW. I SPOŁECZ. ORAZ ZATRUD. OS. NIEPEŁNOSPR. (T.J.
DZ.U. Z 2016R. POZ. 2046)
2. Rodzaj należności pieniężnej
NIEUISZCZONE ŚR. DO PFRON PRZEZ ZAKŁ. PRACY CHRON. LUB AKT. ZAWOD. Z TYTUŁU ZWOLNIEŃ
3. Podstawa prawna obowiązku
 □ 1. z mocy prawa
 ■ 2. dokument, o którym mowa w art. 3a § 1 ustawy
 □ 3. orzeczenie

4. Identyfikacja podstawy prawnej obowiązku
DEKLARACJA/2368/2017

5. Data wydania orzeczenia

6. Rodzaj odsetek
 ■ 1. odsetki za zwłokę
 □ 2. połowa odsetek za
zwłokę

 □ 3. podwyższona stawka
odsetek za zwłokę
 □ 4. odsetki ustawowe

 □ 5. odsetki ustawowe za opóźnienie
 □ 6. odsetki ustawowe za opóźnienie w
transakcjach handlowych

 □ 7. nie pobiera się odsetek
 □ 8. odsetki za zwłokę od
należności celnych

7. Stawka odsetek
7,00

8. Zabezpieczenie należności pieniężnej hipoteką przymusową lub zastawem i data powstania zabezpieczenia

9. Podstawa prawna braku obowiązku doręczenia upomnienia/data doręczenia upomnienia/data doręczenia powiadomienia
§ 2 PKT 1 - ROZP. M.F. Z DNIA 30.10.2014R. - W SPR. OKREŚL. NALEŻN. PIENIĘŻNYCH,
KTÓRYCH EGZEKUCJA MOŻE BYĆ WSZCZĘTA BEZ UPRZEDNIEGO DORĘCZENIA
UPOMNIENIA - (T.J. DZ.U. Z 2017R. POZ. 131)

10. Kwota kosztów upomnienia

Należności pieniężne są wymagalne i podlegają egzekucji administracyjnej na podstawie art. 2 ustawy oraz na podstawie
11. Inna podstawa prawna

www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl Data wydruku: 11-04-2017 Strona 1/ 2



E.1.
1. Kwota należności pieniężnej

125141,10
2. Data, od której nalicza się odsetki
21-01-2017

3. Kwota odsetek na dzień wystawienia
tytułu wykonawczego

4. Data, do której należność
pieniężna może być dochodzona

Data powstania należności pieniężnej/okres, którego dotyczy należność pieniężna
5. data/od dnia: 11-10-2016 6. do dnia:

7. Podstawa prawna pierwszeństwa zaspokojenia należności pieniężnej

 F. OZNACZENIE I WNIOSEK WIERZYCIELA
1. Nazwa wierzyciela
WOJEWODA PODLASKI

2. Adres siedziby wierzyciela
ASNYKA 21
15-213 BIAŁYSTOK
BIAŁYSTOK, PODLASKIE

3. NIP wierzyciela
7375393477

4. REGON wierzyciela
312346375

5. Nazwa i adres siedziby podmiotu, któremu należy przekazać wyegzekwowaną należność pieniężną
WOJEWODA PODLASKI
ASNYKA 21
15-213 BIAŁYSTOK
BIAŁYSTOK, PODLASKIE
6. Numer rachunku bankowego
47 9348 1036 1857 1929 8423 1668

Na podstawie art. 26 ustawy wnoszę o wszczęcie egzekucji
administracyjnej

7. Imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby upoważnionej do
działania w imieniu wierzyciela
GRZEGORZ MIESZKAŁA
STARSZY SPECJALISTA

- podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
certyfikatu kwalifikowanego -

 I. OZNACZENIE I KLAUZULA ORGANU EGZEKUCYJNEGO
Potwierdza  się  zgodność  danych  zawartych  w  wydruku  tytułu  wykonawczego  z  treścią  tytułu  wykonawczego  otrzymanego  przy  wykorzystaniu  systemu
teleinformatycznego  albo  z  użyciem  środków  komunikacji  elektronicznej

Na podstawie art. 27 § 1 pkt 10 ustawy kieruję tytuł
wykonawczy do egzekucji administracyjnej

2. Imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby upoważnionej do
działania w imieniu organu egzekucyjnego

1. Nazwa i adres siedziby organu egzekucyjnego
NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-
PRAGA
JAGIELLOŃSKA 15
03-719 WARSZAWA

3. Data nadania klauzuli

 J. POTWIERDZENIE ODBIORU TYTUŁU WYKONAWCZEGO
1. Data doręczenia odpisu/wydruku
tytułu wykonawczego

2. Czytelny podpis otrzymującego odpis/wydruk tytułu wykonawczego 3. Podpis doręczającego odpis/wydruk tytułu
wykonawczego

POUCZENIE

Środkami egzekucyjnymi stosowanymi w egzekucji należności pieniężnych są egzekucje: z pieniędzy, z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z
zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej,  z rachunków bankowych, z innych wierzytelności
pieniężnych, z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, zapisanych na rachunku papierów
wartościowych lub innym rachunku oraz wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków, z papierów wartościowych
niezapisanych na rachunku papierów wartościowych, z weksla,  z  autorskich praw majątkowych i  praw pokrewnych oraz z praw własności
przemysłowej, z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, z pozostałych praw majątkowych, z ruchomości oraz z nieruchomości.

Jeżeli w części A wpisano jako zobowiązanych dane małżonków tytuł wykonawczy stanowi podstawę przeprowadzenia egzekucji administracyjnej z
ich majątku wspólnego i ich majątków osobistych.
Jeżeli w części B wpisano dane małżonka zobowiązanego tytuł wykonawczy stanowi podstawę do przeprowadzenia egzekucji administracyjnej z
majątku wspólnego małżonków i majątku osobistego zobowiązanego, z wyłączeniem majątku osobistego małżonka wskazanego w części B.

Na podstawie art. 33 § 1 ustawy zobowiązanemu przysługuje w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu/wydruku tytułu wykonawczego prawo
zgłoszenia,  do  organu  egzekucyjnego  zarzutów  w  sprawie  prowadzenia  egzekucji  administracyjnej.  W  przypadku  zmienionego  tytułu
wykonawczego  zobowiązanemu  nie  przysługuje  prawo  zgłoszenia  zarzutów  w  sprawie  prowadzenia  egzekucji  administracyjnej.

Zgodnie z art. 36 § 3 ustawy zobowiązany, przeciwko któremu wszczęto postępowanie egzekucyjne, jest obowiązany do powiadomienia, w terminie
7 dni, organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swego pobytu trwającej dłużej niż jeden miesiąc. W razie zaniedbania tego obowiązku na
zobowiązanego może być nałożona kara pieniężna na podstawie art.168d § 3 ustawy.
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-  O D P I S   P R Z E Z N A C Z O N Y   D L A   Z O B O W I Ą Z A N E G O  -
Numer systemowy sprawy organu egzekucyjnego

TW-1 TYTUŁ WYKONAWCZY
(3) STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z
późn.zm.), zwanej dalej "ustawą"

1. Numer tytułu wykonawczego
AMU/PODPIS/2017/3

2. Data wystawienia
14-03-2017

3. Rodzaj dokumentu
 ■ 1. tytuł wykonawczy       □ 2. zmieniony tytuł wykonawczy

4. Numer porządkowy dalszego tytułu
wykonawczego

5. Cel wydania dalszego tytułu wykonawczego

□ 1. prowadzenie egzekucji przez inny organ egzekucyjny       □ 2. zabezpieczenie hipoteką przymusową, w tym hipoteką przymusową morską

6. Adnotacja dotycząca ponownie wydanego tytułu wykonawczego/zmienionego tytułu wykonawczego

 A. DANE ZOBOWIĄZANEGO/ZOBOWIĄZANYCH (MAŁŻONKÓW ODPOWIEDZIALNYCH SOLIDARNIE)
A.1. 1. Rodzaj zobowiązanego

 ■ 1. osoba fizyczna
 □ 2. podmiot niebędący osobą fizyczną

2. Rodzaj odpowiedzialności zobowiązanego
 ■ 1. podmiot, u którego powstał obowiązek
 □ 2. następca prawny
 □ 3. osoba trzecia

3. Imię
JAKUB

4. Nazwisko/Nazwa
MIZAK

5. Kraj
POLSKA

6. Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

7. Powiat
WARSZAWA

8. Gmina
WARSZAWA

9. Ulica
WIDOK

10. Numer domu
23

11. Numer lokalu
3

12. Miejscowość
WARSZAWA

13. Kod pocztowy
75-150

14. Poczta
WARSZAWA

15. NIP
6783292802

16. Numer PESEL 17. REGON

18. Data urodzenia 19. Imię ojca 20. Imię matki

21. Numer telefonu 22. Adres e-mail

A.2. 1. Rodzaj zobowiązanego
 ■ 1. osoba fizyczna
 □ 2. podmiot niebędący osobą fizyczną

2. Rodzaj odpowiedzialności zobowiązanego
 ■ 1. podmiot, u którego powstał obowiązek
 □ 2. następca prawny
 □ 3. osoba trzecia

3. Imię
ELWIRA

4. Nazwisko/Nazwa
MIZAK

5. Kraj
POLSKA

6. Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

7. Powiat
WARSZAWA

8. Gmina
WARSZAWA

9. Ulica
WIDOK

10. Numer domu
23

11. Numer lokalu
3

12. Miejscowość
WARSZAWA

13. Kod pocztowy
75-150

14. Poczta
WARSZAWA

15. NIP 16. Numer PESEL
73091201588

17. REGON

18. Data urodzenia 19. Imię ojca 20. Imię matki

21. Numer telefonu 22. Adres e-mail

 E. DANE DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH
1. Akt normatywny
ART. 31 UST. 3 PKT 1A USTAWY Z 27.08.1997R. O REHAB. ZAW. I SPOŁECZ. ORAZ ZATRUD. OS. NIEPEŁNOSPR. (T.J.
DZ.U. Z 2016R. POZ. 2046)
2. Rodzaj należności pieniężnej
NIEUISZCZONE ŚR. DO PFRON PRZEZ ZAKŁ. PRACY CHRON. LUB AKT. ZAWOD. Z TYTUŁU ZWOLNIEŃ
3. Podstawa prawna obowiązku
 □ 1. z mocy prawa
 ■ 2. dokument, o którym mowa w art. 3a § 1 ustawy
 □ 3. orzeczenie

4. Identyfikacja podstawy prawnej obowiązku
DEKLARACJA/2368/2017

5. Data wydania orzeczenia

6. Rodzaj odsetek
 ■ 1. odsetki za zwłokę
 □ 2. połowa odsetek za
zwłokę

 □ 3. podwyższona stawka
odsetek za zwłokę
 □ 4. odsetki ustawowe

 □ 5. odsetki ustawowe za opóźnienie
 □ 6. odsetki ustawowe za opóźnienie w
transakcjach handlowych

 □ 7. nie pobiera się odsetek
 □ 8. odsetki za zwłokę od
należności celnych

7. Stawka odsetek
7,00

8. Zabezpieczenie należności pieniężnej hipoteką przymusową lub zastawem i data powstania zabezpieczenia

9. Podstawa prawna braku obowiązku doręczenia upomnienia/data doręczenia upomnienia/data doręczenia powiadomienia
§ 2 PKT 1 - ROZP. M.F. Z DNIA 30.10.2014R. - W SPR. OKREŚL. NALEŻN. PIENIĘŻNYCH,
KTÓRYCH EGZEKUCJA MOŻE BYĆ WSZCZĘTA BEZ UPRZEDNIEGO DORĘCZENIA
UPOMNIENIA - (T.J. DZ.U. Z 2017R. POZ. 131)

10. Kwota kosztów upomnienia

Należności pieniężne są wymagalne i podlegają egzekucji administracyjnej na podstawie art. 2 ustawy oraz na podstawie
11. Inna podstawa prawna
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E.1.
1. Kwota należności pieniężnej

125141,10
2. Data, od której nalicza się odsetki
21-01-2017

3. Kwota odsetek na dzień wystawienia
tytułu wykonawczego

4. Data, do której należność
pieniężna może być dochodzona

Data powstania należności pieniężnej/okres, którego dotyczy należność pieniężna
5. data/od dnia: 11-10-2016 6. do dnia:

7. Podstawa prawna pierwszeństwa zaspokojenia należności pieniężnej

 F. OZNACZENIE I WNIOSEK WIERZYCIELA
1. Nazwa wierzyciela
WOJEWODA PODLASKI

2. Adres siedziby wierzyciela
ASNYKA 21
15-213 BIAŁYSTOK
BIAŁYSTOK, PODLASKIE

3. NIP wierzyciela
7375393477

4. REGON wierzyciela
312346375

5. Nazwa i adres siedziby podmiotu, któremu należy przekazać wyegzekwowaną należność pieniężną
WOJEWODA PODLASKI
ASNYKA 21
15-213 BIAŁYSTOK
BIAŁYSTOK, PODLASKIE
6. Numer rachunku bankowego
47 9348 1036 1857 1929 8423 1668

Na podstawie art. 26 ustawy wnoszę o wszczęcie egzekucji
administracyjnej

7. Imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby upoważnionej do
działania w imieniu wierzyciela
GRZEGORZ MIESZKAŁA
STARSZY SPECJALISTA

- podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
certyfikatu kwalifikowanego -

 I. OZNACZENIE I KLAUZULA ORGANU EGZEKUCYJNEGO
Potwierdza  się  zgodność  danych  zawartych  w  wydruku  tytułu  wykonawczego  z  treścią  tytułu  wykonawczego  otrzymanego  przy  wykorzystaniu  systemu
teleinformatycznego  albo  z  użyciem  środków  komunikacji  elektronicznej

Na podstawie art. 27 § 1 pkt 10 ustawy kieruję tytuł
wykonawczy do egzekucji administracyjnej

2. Imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby upoważnionej do
działania w imieniu organu egzekucyjnego

1. Nazwa i adres siedziby organu egzekucyjnego
NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-
PRAGA
JAGIELLOŃSKA 15
03-719 WARSZAWA

3. Data nadania klauzuli

 J. POTWIERDZENIE ODBIORU TYTUŁU WYKONAWCZEGO
1. Data doręczenia odpisu/wydruku
tytułu wykonawczego

2. Czytelny podpis otrzymującego odpis/wydruk tytułu wykonawczego 3. Podpis doręczającego odpis/wydruk tytułu
wykonawczego

POUCZENIE

Środkami egzekucyjnymi stosowanymi w egzekucji należności pieniężnych są egzekucje: z pieniędzy, z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z
zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej,  z rachunków bankowych, z innych wierzytelności
pieniężnych, z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, zapisanych na rachunku papierów
wartościowych lub innym rachunku oraz wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków, z papierów wartościowych
niezapisanych na rachunku papierów wartościowych, z weksla,  z  autorskich praw majątkowych i  praw pokrewnych oraz z praw własności
przemysłowej, z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, z pozostałych praw majątkowych, z ruchomości oraz z nieruchomości.

Jeżeli w części A wpisano jako zobowiązanych dane małżonków tytuł wykonawczy stanowi podstawę przeprowadzenia egzekucji administracyjnej z
ich majątku wspólnego i ich majątków osobistych.
Jeżeli w części B wpisano dane małżonka zobowiązanego tytuł wykonawczy stanowi podstawę do przeprowadzenia egzekucji administracyjnej z
majątku wspólnego małżonków i majątku osobistego zobowiązanego, z wyłączeniem majątku osobistego małżonka wskazanego w części B.

Na podstawie art. 33 § 1 ustawy zobowiązanemu przysługuje w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu/wydruku tytułu wykonawczego prawo
zgłoszenia,  do  organu  egzekucyjnego  zarzutów  w  sprawie  prowadzenia  egzekucji  administracyjnej.  W  przypadku  zmienionego  tytułu
wykonawczego  zobowiązanemu  nie  przysługuje  prawo  zgłoszenia  zarzutów  w  sprawie  prowadzenia  egzekucji  administracyjnej.

Zgodnie z art. 36 § 3 ustawy zobowiązany, przeciwko któremu wszczęto postępowanie egzekucyjne, jest obowiązany do powiadomienia, w terminie
7 dni, organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swego pobytu trwającej dłużej niż jeden miesiąc. W razie zaniedbania tego obowiązku na
zobowiązanego może być nałożona kara pieniężna na podstawie art.168d § 3 ustawy.
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-  O D P I S   P R Z E Z N A C Z O N Y   D L A   Z O B O W I Ą Z A N E G O  -
Numer systemowy sprawy organu egzekucyjnego

TW-1 TYTUŁ WYKONAWCZY
(3) STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z
późn.zm.), zwanej dalej "ustawą"

1. Numer tytułu wykonawczego
AMU/PODPIS/2017/3

2. Data wystawienia
14-03-2017

3. Rodzaj dokumentu
 ■ 1. tytuł wykonawczy       □ 2. zmieniony tytuł wykonawczy

4. Numer porządkowy dalszego tytułu
wykonawczego

5. Cel wydania dalszego tytułu wykonawczego

□ 1. prowadzenie egzekucji przez inny organ egzekucyjny       □ 2. zabezpieczenie hipoteką przymusową, w tym hipoteką przymusową morską

6. Adnotacja dotycząca ponownie wydanego tytułu wykonawczego/zmienionego tytułu wykonawczego

 A. DANE ZOBOWIĄZANEGO/ZOBOWIĄZANYCH (MAŁŻONKÓW ODPOWIEDZIALNYCH SOLIDARNIE)
A.1. 1. Rodzaj zobowiązanego

 ■ 1. osoba fizyczna
 □ 2. podmiot niebędący osobą fizyczną

2. Rodzaj odpowiedzialności zobowiązanego
 ■ 1. podmiot, u którego powstał obowiązek
 □ 2. następca prawny
 □ 3. osoba trzecia

3. Imię
JAKUB

4. Nazwisko/Nazwa
MIZAK

5. Kraj
POLSKA

6. Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

7. Powiat
WARSZAWA

8. Gmina
WARSZAWA

9. Ulica
WIDOK

10. Numer domu
23

11. Numer lokalu
3

12. Miejscowość
WARSZAWA

13. Kod pocztowy
75-150

14. Poczta
WARSZAWA

15. NIP
6783292802

16. Numer PESEL 17. REGON

18. Data urodzenia 19. Imię ojca 20. Imię matki

21. Numer telefonu 22. Adres e-mail

A.2. 1. Rodzaj zobowiązanego
 ■ 1. osoba fizyczna
 □ 2. podmiot niebędący osobą fizyczną

2. Rodzaj odpowiedzialności zobowiązanego
 ■ 1. podmiot, u którego powstał obowiązek
 □ 2. następca prawny
 □ 3. osoba trzecia

3. Imię
ELWIRA

4. Nazwisko/Nazwa
MIZAK

5. Kraj
POLSKA

6. Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

7. Powiat
WARSZAWA

8. Gmina
WARSZAWA

9. Ulica
WIDOK

10. Numer domu
23

11. Numer lokalu
3

12. Miejscowość
WARSZAWA

13. Kod pocztowy
75-150

14. Poczta
WARSZAWA

15. NIP 16. Numer PESEL
73091201588

17. REGON

18. Data urodzenia 19. Imię ojca 20. Imię matki

21. Numer telefonu 22. Adres e-mail

 E. DANE DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH
1. Akt normatywny
ART. 31 UST. 3 PKT 1A USTAWY Z 27.08.1997R. O REHAB. ZAW. I SPOŁECZ. ORAZ ZATRUD. OS. NIEPEŁNOSPR. (T.J.
DZ.U. Z 2016R. POZ. 2046)
2. Rodzaj należności pieniężnej
NIEUISZCZONE ŚR. DO PFRON PRZEZ ZAKŁ. PRACY CHRON. LUB AKT. ZAWOD. Z TYTUŁU ZWOLNIEŃ
3. Podstawa prawna obowiązku
 □ 1. z mocy prawa
 ■ 2. dokument, o którym mowa w art. 3a § 1 ustawy
 □ 3. orzeczenie

4. Identyfikacja podstawy prawnej obowiązku
DEKLARACJA/2368/2017

5. Data wydania orzeczenia

6. Rodzaj odsetek
 ■ 1. odsetki za zwłokę
 □ 2. połowa odsetek za
zwłokę

 □ 3. podwyższona stawka
odsetek za zwłokę
 □ 4. odsetki ustawowe

 □ 5. odsetki ustawowe za opóźnienie
 □ 6. odsetki ustawowe za opóźnienie w
transakcjach handlowych

 □ 7. nie pobiera się odsetek
 □ 8. odsetki za zwłokę od
należności celnych

7. Stawka odsetek
7,00

8. Zabezpieczenie należności pieniężnej hipoteką przymusową lub zastawem i data powstania zabezpieczenia

9. Podstawa prawna braku obowiązku doręczenia upomnienia/data doręczenia upomnienia/data doręczenia powiadomienia
§ 2 PKT 1 - ROZP. M.F. Z DNIA 30.10.2014R. - W SPR. OKREŚL. NALEŻN. PIENIĘŻNYCH,
KTÓRYCH EGZEKUCJA MOŻE BYĆ WSZCZĘTA BEZ UPRZEDNIEGO DORĘCZENIA
UPOMNIENIA - (T.J. DZ.U. Z 2017R. POZ. 131)

10. Kwota kosztów upomnienia

Należności pieniężne są wymagalne i podlegają egzekucji administracyjnej na podstawie art. 2 ustawy oraz na podstawie
11. Inna podstawa prawna
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E.1.
1. Kwota należności pieniężnej

125141,10
2. Data, od której nalicza się odsetki
21-01-2017

3. Kwota odsetek na dzień wystawienia
tytułu wykonawczego

4. Data, do której należność
pieniężna może być dochodzona

Data powstania należności pieniężnej/okres, którego dotyczy należność pieniężna
5. data/od dnia: 11-10-2016 6. do dnia:

7. Podstawa prawna pierwszeństwa zaspokojenia należności pieniężnej

 F. OZNACZENIE I WNIOSEK WIERZYCIELA
1. Nazwa wierzyciela
WOJEWODA PODLASKI

2. Adres siedziby wierzyciela
ASNYKA 21
15-213 BIAŁYSTOK
BIAŁYSTOK, PODLASKIE

3. NIP wierzyciela
7375393477

4. REGON wierzyciela
312346375

5. Nazwa i adres siedziby podmiotu, któremu należy przekazać wyegzekwowaną należność pieniężną
WOJEWODA PODLASKI
ASNYKA 21
15-213 BIAŁYSTOK
BIAŁYSTOK, PODLASKIE
6. Numer rachunku bankowego
47 9348 1036 1857 1929 8423 1668

Na podstawie art. 26 ustawy wnoszę o wszczęcie egzekucji
administracyjnej

7. Imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby upoważnionej do
działania w imieniu wierzyciela
GRZEGORZ MIESZKAŁA
STARSZY SPECJALISTA

- podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
certyfikatu kwalifikowanego -

 I. OZNACZENIE I KLAUZULA ORGANU EGZEKUCYJNEGO
Potwierdza  się  zgodność  danych  zawartych  w  wydruku  tytułu  wykonawczego  z  treścią  tytułu  wykonawczego  otrzymanego  przy  wykorzystaniu  systemu
teleinformatycznego  albo  z  użyciem  środków  komunikacji  elektronicznej

Na podstawie art. 27 § 1 pkt 10 ustawy kieruję tytuł
wykonawczy do egzekucji administracyjnej

2. Imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby upoważnionej do
działania w imieniu organu egzekucyjnego

1. Nazwa i adres siedziby organu egzekucyjnego
NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-
PRAGA
JAGIELLOŃSKA 15
03-719 WARSZAWA

3. Data nadania klauzuli

 J. POTWIERDZENIE ODBIORU TYTUŁU WYKONAWCZEGO
1. Data doręczenia odpisu/wydruku
tytułu wykonawczego

2. Czytelny podpis otrzymującego odpis/wydruk tytułu wykonawczego 3. Podpis doręczającego odpis/wydruk tytułu
wykonawczego

POUCZENIE

Środkami egzekucyjnymi stosowanymi w egzekucji należności pieniężnych są egzekucje: z pieniędzy, z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z
zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej,  z rachunków bankowych, z innych wierzytelności
pieniężnych, z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, zapisanych na rachunku papierów
wartościowych lub innym rachunku oraz wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków, z papierów wartościowych
niezapisanych na rachunku papierów wartościowych, z weksla,  z  autorskich praw majątkowych i  praw pokrewnych oraz z praw własności
przemysłowej, z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, z pozostałych praw majątkowych, z ruchomości oraz z nieruchomości.

Jeżeli w części A wpisano jako zobowiązanych dane małżonków tytuł wykonawczy stanowi podstawę przeprowadzenia egzekucji administracyjnej z
ich majątku wspólnego i ich majątków osobistych.
Jeżeli w części B wpisano dane małżonka zobowiązanego tytuł wykonawczy stanowi podstawę do przeprowadzenia egzekucji administracyjnej z
majątku wspólnego małżonków i majątku osobistego zobowiązanego, z wyłączeniem majątku osobistego małżonka wskazanego w części B.

Na podstawie art. 33 § 1 ustawy zobowiązanemu przysługuje w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu/wydruku tytułu wykonawczego prawo
zgłoszenia,  do  organu  egzekucyjnego  zarzutów  w  sprawie  prowadzenia  egzekucji  administracyjnej.  W  przypadku  zmienionego  tytułu
wykonawczego  zobowiązanemu  nie  przysługuje  prawo  zgłoszenia  zarzutów  w  sprawie  prowadzenia  egzekucji  administracyjnej.

Zgodnie z art. 36 § 3 ustawy zobowiązany, przeciwko któremu wszczęto postępowanie egzekucyjne, jest obowiązany do powiadomienia, w terminie
7 dni, organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swego pobytu trwającej dłużej niż jeden miesiąc. W razie zaniedbania tego obowiązku na
zobowiązanego może być nałożona kara pieniężna na podstawie art.168d § 3 ustawy.

www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl Data wydruku: 11-04-2017 Strona 2/ 2


