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   Podstawa prawna odpowiedzi

Art. 18. Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, w postępowaniu egzekucyjnym mają odpowiednie 
zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

   Streszczenie1

Stosowanie KPA na gruncie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 1

I. Stosowanie pełne odpowiednie przepisy KPA stosowane bez żadnych zmian  
w ich dyspozycji, np. w zakresie przywracania terminów

II. Stosowanie ze zmianami

przepisy KPA stosowane tylko w takim zakresie i w taki sposób,  
aby uzupełnić, a nie modyfikować przepisy ustawy o postępowaniu  
egzekucyjnym w administracji, np. stosowanie zasady pogłębiania 
zaufania obywateli do organów państwa, pełnomocnictwo

III. Brak zastosowania
przepisy KPA nie mogą być zastosowane, gdy są bezprzedmiotowe lub 
całkowicie sprzeczne z przepisami ustanowionymi dla normowania 
tych stosunków, do których miałyby one być stosowane odpowiednio

   Odpowiedź

1. Jaki jest zakres stosowania przepisów KPA w egzekucji administracyjnej?
Odpowiadając na  pytanie o zakres stosowania przepisów KPA w egzekucji administracyjnej przywołać na-
leży normę artykułu 18 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która stanowi, że jeżeli 
przepisy przywołanej ustawy nie stanowią inaczej w postępowaniu egzekucyjnym mają od-
powiednie zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

2.  Jaką systematyzację stosowania KPA na gruncie ustawy o postępowaniu administracyj-
nym podaje literatura przedmiotu?

Literatura przedmiotu poświęcona egzekucji administracyjnej podaje następującą systematyzację stosowa-
nia KPA na gruncie ustawy o postępowaniu administracyjnym: 
a) stosowania pełne – odpowiednie przepisy KPA stosowane bez żadnych zmian w ich dyspozycji, np. w 

zakresie przywracania terminów,
b) stosowanie ze zmianami — przepisy KPA stosowane tylko w takim zakresie i w taki sposób, aby uzu-

pełnić, a nie modyfikować przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, np. stosowa-
nie zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa, pełnomocnictwo,

c) brak zastosowania — przepisy KPA nie mogą być zastosowane, gdy są bezprzedmiotowe lub całkowi-
cie sprzeczne z przepisami ustanowionymi dla normowania tych stosunków, do których miałyby one być 
stosowane odpowiednio.

1 R. Hauser, A. Skoczylas, Postępowanie egzekucyjne..., art. 18 ustawy, 2011 r.

www.podatkowaoficyna.pl



POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI

1

2

3

4a

4b

4c

4d

4e

4f

4g

4h

4i

4j

5a

5b

6

7

8

9

10

11

12

563

3. W jaki sposób powinny być stosowane przepisy KPA w postępowaniu egzekucyjnym?
Orzecznictwo podkreśla, że przepisy KPA powinny być stosowane przy uwzględnieniu specy-
fiki postępowania egzekucyjnego w administracji polegającej przede wszystkim na przymuso-
wym jego charakterze, a także szybkości i skuteczności wykonania określonych prawem obowiązków. 
Odpowiednie zastosowanie przepisów KPA oznacza konieczność uwzględnienia tej ostatniej ustawy z 
modyfikacjami pozwalającymi uniknąć sprzeczności pomiędzy ustawą o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji a KPA, jak też uwzględniającymi czynności procesowe nieprzewidziane w KPA 2.

Skoro do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wprowadzono zasady ogólne to one winne 
być stosowane w pierwszej kolejności w postępowaniu egzekucyjnym. Posiłkowe zaś stosowanie przepisów 
KPA możliwe jest wyłącznie w sytuacji, kiedy nie stoi to w sprzeczności z ratio legis ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji3.

2  Wyrok WSA w Krakowie z 17.02.2011 r., sygn. akt I SA/Kr 2090/10, Legalis.
3  Wyrok WSA w Gorzowie WLKP. z 10.03.2010 r., sygn. akt II SA/Go 16/10, Legalis.
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