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KOMUNIKAT
w sprawie systemu teleinformatycznego przy wykorzystaniu którego wnioski egzekucyjne i tytuły 
wykonawcze lub informacje, o których mowa w art. 26 § 1e u.p.e.a. będą przekazywane do 
naczelnika urzędu skarbowego jako organu egzekucyjnego

Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości na podstawie delegacji 

ustawowej zawartej w art. 26 § 2 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.), zwana dalej u.p.e.a., wydał w dniu 25 maja 

2020 r. rozporządzenie w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji 

administracyjnej (Dz. U. poz. 968), którym określił między innymi wzór tytułu wykonawczego 

stosowanego w egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym oraz - kolejnego tytułu 

wykonawczego. Rozporządzenie to wejdzie w życie z dniem 30 lipca 2020 r. Natomiast zgodnie 

z § 2 cyt. rozporządzenia wzory tytułów wykonawczych stanowiące załączniki do rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych 

stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 850) będą mogły być stosowane 

nie dłużej niż przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, pod 

warunkiem prawidłowego pouczenia zobowiązanego zgodnie z art. 27 § 1 pkt 8-9a ustawy z dnia 

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Stosownie do treści art. 26 § 1c pkt 1 u.p.e.a. w brzmieniu obowiązującym od 30 lipca 2020 r.  

zasadą będzie przekazywanie tytułów wykonawczych organu egzekucyjnego drogą elektroniczną 

- przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji 

elektronicznej.
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Zgodnie z art. 26aa u.p.e.a, system teleinformatyczny  przy wykorzystaniu którego wnioski 

egzekucyjne i tytuły wykonawcze lub informacje, o których mowa w art. 26 § 1e, będą 

przekazywane do organu egzekucyjnego będącego naczelnikiem urzędu skarbowego będzie 

prowadził Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, który na wniosek wierzyciela, 

będzie nadawał mu dostęp do tego systemu, w zakresie niezbędnym do wszczęcia lub prowadzenia 

postępowania egzekucyjnego.  

Aktualnie prace nad wspomnianym system teleinformatycznym znajdują się na etapie testów 

akceptacyjnych UAT. Stosownie do treści art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 2070 i z 2020 r. poz. 288) Minister Finansów ogłosi, w drodze obwieszczenia, 

w swoim dzienniku urzędowym oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Ministerstwa Finansów o terminie uruchomienia systemu teleinformatycznego 

przeznaczonego do przekazywania tytułów wykonawczych.

 

Dla wierzycieli posiadających własne systemy informatyczne Ministerstwo Finansów informuje, 

że został udostępniony interfejs API wraz ze środowiskiem testowym pod adresem https://etw-

tst.mf.gov.pl/etw/index.html. 

Schematy dokumentów zostaną opublikowane pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/kas/struktury-eTW. 
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